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Deşi toată lumea. vorbea și se pregătea de un răsboiu. ge- 
neral, nimeni nu se aşteptă ca el să wie aşă de.repede şi ca el. . 

“să se desfășoare sub o aşă formă; prea: Putini ît doreau, şi... 
„nai Zoţi se cutremurat numai da gândul posibilităţii unui răs- i 
boiu universal; totuş, el a venil. - 

- Isbucnirea așă de repede a acestui mare răsboiu, cel. mai 
„nare pe care l-a imaginat. Chiar scriilorii de poveşti, a sur- 
“Drius pe loală lumea; iar forma sub care se desfăşoară, ame- 
Zeşte chiar minţile cele mai “antaziste; turbură inimile cele mai 
Jari; şi va pune pe gânduri chiar pe umanitariştii, cari credeau 
și „mai cred încă în desființarea făsboiului.! 

| A studia: acest răsboiu, înseamnă a studia întreaga tumej 
în loate ramurile desvoltării sale, însă, în primul rând, înseamnă 
a studiă Pregătirea poporului şi a armatei, Ziu întreitul Punct 
ide vedere: organic, intelectual şi sufletesc, căci numaâi datorită 
“pregătirii în aceste trei directiuni, asistăm azi da faptul ne- 
închipuit şi extraordinar ca. UNSÎngur Popor, poporul Berman, să 
stea în duplă încă în picioară: după opt: luni de răsboiu, cu. 
aproape întreaga lume şi să:  facă-adesei ca balanţa “victoriei să 

"încline. îuspre- armele-lui. Dacă "nu va reuşi, şi simptome sunt 
“destule; aceasta se va dăboră altor cauze, iar. nu lipsei de pre- 
gătire, care, va rămâne în istoria: Tumei. 'ca exemplul cel mai. 
clasic ce s'a Pulut înregistră “Până acum. .! 

Studiiud cu amănuțițime acest răsboiu, în toate directiile, 
„nu numai din punctul de 'vedere al operaţiilor Propriu zise, se! 
va vedea: în mod nediscutat, că Zreptul de a trăi al natiunilor. * 

„nu oale fi înăbuşit cu 'forța,. pe vecie, şi că; 'națiunile sunt: 
Chemale, ca' mai curând sau mai târziu, să se întrunească la 
2010- Joc, fiecare, întrun stat unitar “Ze sine stătător; iar. statele. - 

Create în decursul . tipurilor” prin combinajiuni de politică - 
* “externă, Sau 'prin dreptul pumnului, menite sunt să piară. 

i Asemenea, studiul acestui răsboiu va mai învederă, încă- 
odată, mai mid, şi cu mai multă pulere 'de astădată, că statele 

„ “Care Hu șliu să se apere cu forța, menite sunt să piară, sau să: 

„Vie ruinate, tot-de forță. Studiul, lui va „servi sociologilor .să ...., 
rr 

N 
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“găsească. calea desooltării 'paralele a “Zuturor :fortelor intelec- 
Zuale, fizice şi morale ale poporului, Precum şi legile de des- 
voltare. şi organizare a instituțiilor corespunzătoare celor trei 

. elemente ale progresului: știința, simțirea şi forţa. Şi, îu Sfârşit, 
„studiul lui va mai servi pentru a se demoustră şi mai -bine şi 

mai pulernic, că instituția mililară constituie o Fată principală 
și de neînlăturat lin viața unui Popor şi din. principiile de: 
“Progres. - a | AR tă „> Cu studiu amănunţit 'al acestui răsboiu cere o muncă de- 
„ani de zile şi o desvoitare care “depăşeşte mult marginele obiş- 
"uzite: însă, până alunci,: se. impune şi simțim nevoia să fine orientaţi asupra. mersului general al operațiunilor, asupra ZuUuc- telor ce 'se pol discută în jurul lor şi asupra pregătirii acestui: ! 7răsboiu. i e IE ' : În lucrarea de față, celilorul va găşi toate elementele ne= „„ Cesare peniru a-şi face o ideie “destul de completă despre mersul. -* 7ăsboiului; despre pregătirea lui şi despre. rezultatul probabil: : ce-l va avea. Pe această osătură generală. se va pulecă brodă diferitele detalii ce' se vor. arătă ulterior, se vor puleă con-. Zinuă descrierile, în fine, se-vor-puleă face corecturile ce eveni= Zual ar jecesită. ... - DI E Sa putut dă o desvoltare mai mare cestiunilor ce- se cu "Hoşieau dinainte, Ca: orgaizare, pregălirea teritoriului, Zre= gătirea Poporului, condițiunile. geografice ale Zeritoriului, iar' asupra părților. relative la. Operațiuni proprii “zise, s'au dat - RD umâi “rezumatele “culese . din ' puţinele buletine oficiale pu- -- blicate de. beligerauți şi din tucrările Pe cari: am pulut pune: -Zemei: Chiar aşa 7esumale, şi: (ot se vor pute urmări destul. “de bine operațiunile şi “bătăliile; şi, în tot cazul, vor Dulea „servi ca piedestal solid . Publicaţiunilor următoare, ce. ne-am. propusa scoale. a De ae ă Fiecare capitol este. însoțit de amănunțite discufiuni şi cou-- „siderațiuni, cari, Pot stuji, din toate Punclele 'de vedere, şi: - călăuzi, pe tot românul, militar sau Hu, armata ar. ți chemală să-şi facă: datori 
rilor” naţionale. . 

mai ales dacă,: eventual, 
a, în înfăptuirea idealu- 

- “AUTORII.
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- GAPITOLUL Î. 

CHESTIUNI GENERALE INTRODUCTIVE: 

l. Pretextele şi cauzele răsboiulăi europeaii” A 

_Dupăo , sută de ani dela: sguduirea: Europei, din: cauza. 

'ăsboaielor napoleoniene, se. iveşte actualul: xăsboiu, mai. 

zguduilor, mai crâncen : :Şi mai îndârjit, atât-prin. motivele. 

cari Pau provocat, cât şi: prin. efectivele ce luptă şi mij-. 

loacele de cari 'se: servesc “Huptătorii. . Este răsboiul cel 

mai. nare şi. mai crâncen, „pe: „care l'a. înregistrat până 

acuimii istoria omenirii.: 

.. Dacă ar îi să se cerceteze cu deannimuntal. cauzele. 

cari.au provocat: acest : răsboiu,. ar urmă să se ieă . foaie , 

cu foaie istoria: popoarelor Guropene şi: să se: urmărească, 

dela origine până astăzi, toate frământările prin 'cari au 

trecut: Cu alte cuvinte, ar urmă să se: facă un istoric 

al tuturor cauzelor cari au. turburat până acuma aceste. 

“Popoare, ca să se vadă care din acele. cauze nu au: în- 

cetat de a “există încă, și au contribuit la provocarea a- 

“ cestui răsboiu. 

A cercetă” cauza actualului răsboiu, numai în. donflic- N 

tele ivite în ultiinii ani şi în ultima” zi, înseamnă-- a.piivi 

„chestiunea numai la suprafaţa. ei.: 

Acest răsboiu, —mai mult decât. toate celălalte + răsboaie 

, 
.
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de până acum,—a îost provocat de o serie de pretexte - 
apropiate şi de multe cauze îndepărtate. 

2.. Pretextele apropiate ale răsboiului 

Asasinarea Archiducelui Frantz Ferdinand şi a soţiei 
sale, la Sarajevo, în ziua, de 15/28 Iunie 19141), a dat prilej 
diplomaţiei austriace să acuze guvernul. sârbesc că pa- 
tronează propaganda contra 'Monarchiei Austriace şi că 
are intenţiuni contrare intereselgr. Monarchiei. .. 
"Ir urma unei instrucţiuni, întreprinsă de autorităţile: 

austriace, după atentat, guvernul austro-ungar sa crezut 
îndreptăţit să trimită celui. sârb, în ziua de Joi, 23 Iulie, 
ora 6 seara, o notă ce ieșeă cu totul din obişnuinţa di- 
plomatică?). - Sa 

Remiţând această notă, Ministrul Auştro-Ungarici a 
mai adăugat că: In cazul când nota nuva (fi integral accep- 
tată până în 48 ore, are ordinul să părăsească Belgradul 
cu întreg personalul legaţiei. | - 
„Tonul energie al acestei note, cuprinsul ei cu pre-. 
tenţiuni : chiar de âtingerea. suveranităţii, precun şi faptul 
că, până în ajunul -prezentării ei; presa âustriacă lăsase 

„a se înţelege că nota va:fi conciliântă,. a deslănţuit o fur-. 
„tună- amenințătoare - pentru pacea Europei. Aa 

“Faţă de cuprinsul acestei note, guvernul sârbesc:eră 
pus'în alternativa: sau de a se umili, primind, odată cu. 
condiţiunile notei, controlul austro-ungar în:âfacerile':in-.: 
terne al€: Serbiei. ceeace echivală cu "pierderea. suvera= 
nităţii; sau'de av: refuză, .ceeace însemnă răsboiul, „Cele 
45 ore expirau' Sâmbătă. 25 'Iulie,: ora: 6 seara. 

N Deși termenul eră “foarte scurt, guvernul sârb, în 
urma unui. consiliu, „ţinut sub, preşidenția Regelui. Petru, a înmânat, în ziua de :25 Iulie, ora 3 p.m, (cu 3 ere 

1) Archiducele şi soția sa venise să asiste la manevr loc aci şi care fuseseră de mult proectate, Atentatul 's! 
drumul spre primăria Serajevo, un tânăr, Cabrilovici 
pe care însă: archiducele: o. prinde în mână şi :0:asvâ 
a explodat, rănind câţiva ofiţeri. Arhiducele şi a urmat drumul şi â asi» stat la ceremonia dela Primărie. La întoarcere -un alt tânăr. elev de li- ceu, Princip, omoară pe Arhiduce şi pe soția sa. cu ee € ) i: focuri d “olver >) Nota a fost remisă d-lui Paciu,. Ministru e. revolver. . Pi = A de Finanţe, în. lipsa d-lui Pasici care se găsea în turneu electoral. — A se ceti nota la Andse. 

ele cari aveau , 
a comis astfel: în  - 

» asvârlă o bombă 
rlă în.stradă unde
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înainte de termen), ministrului austro-ungar dela Belgrad, 

răspunsul, prin. care acceptă toate punctele notei austriace, 

în afară de acela în care se atingeă suveranitatea. statului 

Sârb, fiindcă, conform. constituţiei. sârbești, nu se permile - 

“ amestecul străin în afacerile interne ale.regâtului. . - -. 
Chiar şi asupra .acestui punct, Serbia eră gata să ce- 

deze, dacă Austro-Ungaria ar îi arătat că aceasta intră în. 

„obiceiurile: diplomatice. N a 5 

Guvernul sârbesc a. mai adăogat următorul aliniat 

conciliant: o a 

„In cazul, în care guvernul imperial şi regal austriac, 

nu 'va fi satisfăcut de acest răspuns, guvernul regal al 

Serbiei considerând că, este în interesul comun, să nu 

precipite soluțiunea acestei chestiuni, este gata, ca tot- 

Qeauna, să accepte o înţelegere pacinică, fie remițând a- 

ceastă chestiune la deciziunea Tribunalului dela Haga, fie, 

„marilor puteri, cari” au luat parte: la elaborarea. declara- 
ţiunii pe care guvernul Serbiei a făcut-o la 18/31. Martie 

19091). . ..-: a î a a 

1) Adică atunci când Serbia a recunoscut anexarea Bosniei şi Her- 

țesovinei.: i - i “ a 

A“ doua zi după .remiterea răspunsului, Prinţul Alexandru, .re- 

gentul Serbiei, a adresat Țarului Alexandru al Rusiei, următoarea telegramă: 

Conştientă de datoriile ei internaţionale, Serbia, din : primele zile 

ale acelei oribile crime, a declarat că o condamnă şi că e gata să înceapă 

o anchetă 'pe.teritoriul ei, dacă în cursul procesului instruit de câtre auto- 

ritățile austro-ungare, se va dovedi: complicitatea vreunui supus sârb. 

 Totuş. cererile conţinute în nota austro-ungară sunt umilitoare 

“pentru Şerbia şi incompatibile cu : demnitatea ei ca Stat independent. - 

„Așa, ni se'cere pe un ton peremptoriu o declaraţie a guvernului, publi- 

cată în „Monitorul Oficial“ şi un ordin de zi al suveranului către armată, 

prin care să înăbuşim spiritul ostil împotriva Austriei şi să ne facem nouă - 

înșine dojeni de o slăbiciune criminală, pentru uneltirile noastre: perfide. 

Ni se mai impune apoi să admitem funcţionari austro-ungari în Ser- 

_bia pentru a participa, împreună cu ai noştri la. facerea instrucțiunei şi 

pentru a supraveghea la executarea celorlalte condițiuni arătate în notă. 

Ni' s'a dat un termen de 48 ore pentru a accepta totul, contrar, legaţiu- 

nea Austro-Ungară va. părăsi Belgradul, a . 
Suntem gata să primim acele condițiuni cari vor fi compatibile cu 

situaţiunea unui stat independent, precum şi pe acelea la. cari ne va sfă- 

tui M. V. Toate persoanele cari vor fi dovedite că au luat parte la aten- 

tat vor fi: aspru pedepsite de noi.: ; d ' 

Totuş unele cereri ale Austro-Ungariei nu vor putea fi îndeplinite 

' fără anume schimbări în legislaţia noastră, lucru care cere timp. Ni se : 

dă un termen prea scurt. a LEI 

S'ar putea ca, după expirarea termenului, să fim atacați de armata 

Austro-Ungară care se concentrează la frontiera noastră. Ne e imposibil 

să ne apărăm şi rugăm pe M. V. de a ne da ajutorul Șău,: cât: mai. cu- 

rând cu putinţă. - E DI A a pi ” 
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Cu. toaţe acestea,. baronul -Giesel, ministrul Austra= 

Ungariei, la. o jumătate de -oră după remiterea .notei de 

către Serbia, a. părăsit Belgradul, împreună. cu.întreg per- 
sonalul legaţiunii, pentru motivul că, ma primit, la ora 

fixată, un răspuns satisfăcător. Sarcina. îngrijirii supu- 
şilor austro-ungari a 'fost 'lăsată reprezentantului -Germa- 
miei. Astiel sa rupt relațiunile . diplomatice între aceste 
două țări. | | 

" “Cuprinsul notei-nu a fost cunoscut de puterile triplei 
înțelegeri decât a doua zi dimineaţa, după remilerea ei, 
când a fost cunoscut de toate cabinetele. Cabinetele dela 
Petersburg, Paris şi Londra, au rămas surprinse și ime- 
diat au pornit demersuri pentru a moderă acțiunea Austro- 
"Ungară şi a înlesni Serbiei formularea -unui răspuns sa- 
tiștăcător. Germania - pretinde, de asemenea, că nu a 
cunoscut cuprinsul notei mai. înainte, dar că a aprobat-o 
când a cunoscut cuprinsul. . 

Rusia a propus o 'prelungire a termenului dc pre- 
darea răspunsului. Anglia a propus discutarea diferendu- 
lui într'o conferinţă ' diplomatică la Londra, unde sar fi 
întrunit ambasadorii puterilor, rămânând ca chestiunile 
ce nu şar îi putut deslegă acolo, să fie “supuse tribuna= 

„alui de arbitraj dela Haga. 
“Insă, pentru. ca diplomaţia europeană să se găsească 

“în faţa unui. fapt îndeplinit, Contele Berchtold, în ziua de 
28' Iulie, a comunicat cabinetelor . -europene declar aţia de 
tăsboiu : ce Austro -Ungaria făcea Serbici, ca urmare a 
nesatisfacerii punctelor din nota dela 25 Ilie st. n. 

aţă» textul. acestei declaraţii: 
„Guvernul regal al Serbiei, nerăspunzând în chip -sa- tisfăcățor, nptei ce i se remisese de ministrul  Austro- -Ungariei Ta Belgrad, cu data .de 23 Iulie 1914, guvernul 

imperial-regal se vede. în necesitatea de a vegheă însuş la salvgardarea: drepțurilor. și intereselor sale, şi să re- “curgă, într? acest scop; la forța armelor. Austro- Ungaria 'se consideră, deci, din - acest moment, în stare de răs- Dboiu. cu Serbia”. | ! 
In această zi, Regele Petru dă un manifest câtre po- porul său,: în' care zice, între altele: 

| Cu credinţă în Dumnezeu atotpulernic' şi nădejde 
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în simpatia întregii lumi civilizate; în victoria definitivă 

şi în dreptatea: noastră; cu credință în' ajutorul marilor 

noastre rude şi amicilor fideli, să primim, alături cu vi- 

tejii noştrii fraţi sârbi din Muntenegru, lupta ce :ne-a- fost 

impusă. | o Sa 
In istoria noastră sunt multe pilde, când sârbui unit 

poate învinge .pe duşmani mult mai mari. Să arătăm încă 

odată, că Sârbul ştie să se jertiească . pentru patria sa. 

Sârbi! apăraţi-cu toată puterea -propriul vostru cămin 

şi națiunea sârbă!...”. 

| * Pretextele următoare, cari 'au :provocat . canflagra- 

 ţiunea europeană, s'au ivit astiel: | e 

Opinia publică europeană, surprinsă de gravitatea 

evenimentelor ce se desfășurau, a început a se nanitestă 

pentru şi. contra .acţiunei Austro-Ungare. Do 

Presa austro-ungară. şi o 'parte din cea germană, în- 

cepi 'o campanie furioasă 'contra Serbiei, învinovăţind şi 

pe Rusia. Această campanie de: presă. şi acuzările: aduse 

“Rusiei, dădu prilejul lui Sasonov să deschidă o discuţiune, 

relalivă, cu ministrul de afaceri al Austro-Ungariei. Din 

această discuțiune,. a reeşit, -pedeoparle, că “Austria, are 

intențiunea să facă învestigaţii cu privire la asasinat, chiar. 

pe teritoriul sârbesc, la care, Sassonov a căspuns:. „Noi, 

Rusia, âm suferit multe atentate pregătite. pe teritoriul 

străin,. dar, niciodată mam pretins să întrebuințăm pro- 

cedee, ca cele pe cari le pretinde presa D-voastră, pentru . - 

Serbia...”.. . e | Me 

Presa engleză cereă moderațiune din partea Ausiro- 

Ungariei, iar Serbiei, ca în limitele . suveranităţii, să sa- 

tisfacă cererile Monarchici. Ziarele engleze, reamintesc, 

însă, că Monarchia Auistro-Ungară are. intenţiunea de a 

-provocă o ceartă, care să-deă naştere unui răsboiu dorit, 

pentru motive cari mau nimic de aface .cu crima dela 

Serajevo. a . A 

_ Diseutând politica austro-ungară mai departe, .presa 

engleză accentuiază 'că, după cum rezultă :din cele .ce se 

scriu .la Wiena' și Pestă, ţinta urmărită de Monarchie, 

însemnează sfârşitul statelor libere: între Marea Neagră, 

'Adriatică şi Egee. | |



Presa italiană spune: că Italia urmăreşte cu mare 
băgare de seamă desfășurarea conflictului, neputând să 

rămână nepăsătoare, faţă de eventualele primeneli, ce. sar 

pulcă naşte dintr'un răsboiu, de care, de altfel, „dorește 
ca Europa să fie ferită. 

Presa îranceză arată că, concesiile anterioare, făcute 
de Franţa cerinţelor Austro Ungare, nu au avut decât cele 
mai rele rezultate, căci au provocat din ce în ce cerinţe 
mai mari. Tocmai pentru motive de echilibru curopean, 
ziarele franceze găsesc că ar trebui opusă cea. mai ho- 
lărîti rezistenţă, pretențiilor austro-ungare, căci, în mod 
vădit, diplomaţia austriacă, scontează 'vreo nouă -capitu- 
laţie. Tot ce sa făcut „în. ultimii ani, au încurajat-o la 
aceasta. 

„ Presu celorlalte state din Europa, şi a statelor bal- 
canice, de-asemenea, a luat chestiunea în. discuţiune, pro- 
nunţându- sc unele categoric contra tendinţelor gcrmano- 
austriace, altele contra tendinţelor ruso-franceze, în finc, 
cele. mai multe, pronunțândii- -se „pentru neutralitate, în. 
cazul unui contlict. 

Paralel cu acţiunea presei, s'a început înterveniri di- . 
plomatice, între state, chiar dela 23 Iulie, (ziua remiierii 
notei către Serbia). 

Germania, prin ambasadorul ei, d-l de Schoei, a 
tăcut o intervenţie la Paris, în ziua de 25 Iulic, pentru 
localizarea . conflictului, însă, în aşă mod; încât: mai mult: inipuneă. aplanarea decât o solicită, căci ziceă: „Guvernul german socoate că 'chestiunea actuală este o afacere de regulat exclusiv între Austro -Ungaria şi Serbia, şi că, pu-. “terile au cel mai serios interes să o vestrângă la cele două părți interesate. Guvernul german doreşte cu ar- doare, ca conflictul să fie localizat, orice intervenţie a vrenanei puteri, trebuind să provoace, prin jocul firesc al alianțelor, urmări incalculabile”. 

La 26 Iulie a făcut un demers identic la Londra şi „St.-Petersburg, 
Intre Impiăratul Wilhelm şi 'Tarul Niculae, sa “urmat Schisrb Go: scrisori, cu stil împăciuitor şi curtenitor, dar cu fond: provocator, dela 28 Iulie până la 1 August, când Germunia a declarat răsboiu Rusiei. ” 
În fine, în urma. polemicelor presei, a manifestărilor. 

4 . a 

me
 

e
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"popoarelor, a a activităţii diplomâtice şi a gândurilor as- 

cunse alc diferitelor guverne, în timp de o lună, începând 

“dela'28 Iulie, s'a început cea inai mare catastiotă. ce a 

- înregistrat istoria omenirii: Răsboiul european, răsboiul 

, - cel mare. e DI ea 

3. Cauzele depărtate. ale. răsboiului 

Di 
a) Inarmarea exagerată a puterilor europene. 

Unele statistice arată că armatele europene ajunsesâră 

aproape la 5 milioane efectivul de pace, şi 21:milioane 

efectivul de răsboiu. Aceste efective considerabile, „precum 

şi materialul necesar, pentru: ele, apăsau . simţitor pe bu- 

- getele Ai întindeau: coarda 'din ce. în ce. mai mult, 

deci, eră: îatal să sosească un desnodământ.. In. ultimul 

timp, flota europeană “atinsese 2500 vase. de -răsboiu:cu 

_17.000 guri de foc şi: peste 500.000 combatanți, ceeace . 

“apăsă enormipe finanţele statelor. La aceasta, se adaogă - 
cheltuelile enorme provocate de ultimele invenţiuni 'leh- 

nice, de armatele de “aer, - de: nevoia întăririlor şi a. ar- 
-“mării fortificațiilor, etc. 

Datoria publică a statelor europene, alinsese. 164 mi- 
liarde. Mare partie fiind făcută” pentru, acoperir ca. nevoilor 

cu înarmările. 5 - Si 
Negreşit că eră momentul când .se puncă. întrebarea:. 

Până când? iar răspunsul veneă dela sine: „In curând”. 

“Aceste siorță ări uriașe şi trecute. de: marginile putinţei, tre- 

buiau -să. deă naștere la dezlănţuiri sângeroase. i 
In ultimul timp, (1912—1914), Germania produsese 

în interiorul ci un fel de încordare ncobişnuită, „prin cre- 

ditele extraordinare” ce ceruse pentru mărirea. şi ' înzes- 

trarea armatei, aşă. încât, fiecare german, prin - -deschi- 

„ derea: răsboiului, aşteptă o uşurare. Motivul de predilecție 

al înarmărilor, eră: Pericolul slav în Europa; piedici se- 

Yioase' înt” “comerțul mondial. 

Alături de: aceasta, serviciul de 3 ani în “Riânţa, pre- 

“gătirile Rusiei, în urma. răsboiuluicu Japonia, îngrijiau 

„mult: pe Germania, imai. ales că Austro-Ungaria, aliata sa, 

mu. făceă progrese sub raportul pregătirii militare. 

„Economiştii îrancezi demonstr cază -că “Germania, tre-
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buiă să aleagă între “ruină şi rășboiu. Gabriel „Hano- 

laux, zice: a 

"Germania vede cu îngrijorare crescândă cum se pre- 

lungește o criză economică și financiară, care ar îi putut 

“să o conducă la catastrofe imediate..O lună și jumătate, 

“înaintea declaraţiei de răsboiu, un financiar, prieten al 

Impăratului, consilierul său cel mai sigur, conftidentul său 

intim, d-l Ballin, formulă în termeni preciși, în ziarul 

cel mai oficios din “Berlin, doctrina imperialismului in- 

dustrial, strâns legat de ruină sau de răsboiw”. 

„Acest avertisment solemn nu făcea decât să confirme 

„sentimentele răspândite totdeodaltă în publicul agrarian şi 

în publicul industrial: Germania suferă și nu depinde de- 
cât de voinţa 'sa de a pune capăt suferințelor”. 

„Del altfel, guvernul însăş nu arătă el singur cu de- 

getul singura ieşire posibilă? De zece ani, cheltuelile - mi- 

litare creşteau în: proporţie îngrozitoare. In plină criză 

economică, când întreaga Germanie se plângeă, tocmai 
aluuci, cereă, deodată, claselor bogate, o contribuţie mi- 

litară, “ridicându-se la un miliard şi jumătate de mărci. 
Fiecare înţelege şi tremură, dar nimeni nu murmură: Răş-. 

boiul e aproape, se ziceă, şi drept scuză, se adăogă: „Asta 
u 

nu mai poate dăinui, Răsboiul dacă trebuie, să se facă, 
să se sfârșească odată!”. 

b) Combinaţiile :politice de alianțe și contra-alianțe 

După 1870, echilibrul european păreă stabilit, ceeace 
nu conveneă politicei lui Bismarck, care urmărea ege- 

- . . Lă ă RR hi ” i “ > monie și dominaţiune asupra Europei. A 
Pentru ruperea echilibrului, Bismarck reușește a în- 

cheiă tripla alianță cu Austria şi Italia). | 
„Nu treci însă mult, şi sosi reacţiunea, adică: Alianţa 

Rusiei cu Franţa şi. înțelegerea acesteia?) :cu Anglia3). 

, 1) Pe Italia a vutut s*o alipească exploatând. Î i e 
e s'o al exploatând neînţeleger ci stau atunci între Franţa şi Italia pentru unele chestiani îs ezilo ce psi 

l E, Franţa ca să-şi consolideze alianţa cu Anglia a renunţat la Egipt, splendida cucerire Au Napoleon 1 Cu modul acesta piedicele ce pina 
Anglia contră tendinţelor Rusiei 'către' Turcia, s'a icş “întrucâi AIA co Aa Eero uSIei _ Ca, Sau micşorat, întrucât DBA p in p ia Eg phului, avea mai puține interese în Turcia Euro- 

| “3) Sta făcut înţelegerea la 8 Aprilie 1994, ca rez vizitei selai Eduard Il la Pate în 1909. Prilie 1904, Ca rezultat al vizitei Re- 
Cât timp a trăit regina Angliei deşi conducătorii englezi preconi: . L>ă
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” 

. . N 

“(Tripla Inţelegere): Această alianță, pe care n'a putut-o 

împiedecă Germania, ameninţă tendinţele de dominaţiune | 

ale Germaniei. “Trebuiă o contra măsură: apropierea : po- | 

liticei statelor balcanice, ceeace sa făcut, apropiind la 

începul pe Românial), și mai târziu pe Bulgaria și “Turcia. 

Dar :în “balanţa opusă, trecea Japonia, ca! aliată a An-. 

gliei. Falimentul politicei de echilibru alingând interesele 

Germaniei, trebuiă- o altă "măsură: Germania va domină 

Europa, nu numai prin alianţe, dar și prin organizarea 

forțelor ci, ceeace a dat naştere la noui împrumuturi 

şi la impozitul pe venit, primit de proprietarii germani 

cu resemnare, deși îi apăsă 'greu?). A se vedeă la capitolul 

„Organizarea armatei”, proiectele de. organizare şi înâr- 

mările în:ultimii ani. See . 

- e) Tendinţele de individualizare și independenţă .. 
-a naționalităților. 

In urma răsboiului din” 1912, popoarele slave din: 
“Monarchia Austro-Ungară, întvevăzând: perspecliva rea- 
-lizării idealelor lor, încep! să se frece la ochi, ca după 
“un -somii lung3), .cecace nu conveneă Austriei, - 

"Cele cinci amestecuri de rasse din Auștro-Ungaria:: 
(Maghiari, Cehi, Slavi, Germani şi Români), au contribuit 
mult, deşi indirect, la apropierea desnodământului  curo- 

„„pean. Austro-Ungaria, nu este un stat cu consistență pe- 

litică, “ci o aglomeraţie violentă” de popoare şi râsse di- 

ferite, cari nu pot privi cu indiferență monientul . des- 
„faceriit). | a ă 

y 

"zau şi simțeau. nevoia. înţelegerei. cu Franţa, totuşi,.pentru-a nu tarbura 
pe bătrâna regină. temporizau soluţiunile. După urcarea” pe tron -a lui 
Eduard VII. Germania nn a crezut că va reacţiona așa repede Anglia, 
de oarece îl credea pe Eduard. puţin serios, fiindcă își ducea viaţa în 
petreceri înainte de urcarea pe'tron. a _ 

'1) Pe -România a.alipit o graţie.resentimentului ce: aveau „Români 
pentru Ruşi din cauza 'răpirei Başarabiei precum şi prin demonstrârea 
pericolului slav pentru interesele României şi ale latinităţii. " 
2) Bismark -a cărui politică era defensivă şi a cărui “metodă era 

'zâzaniă între statele europene, fu silit a se retrage la 1890, lăsând cârma 
“acelor. cu politica mondială. Ra A 
+: 8) General Crăiniceanu, Op. citat. ae 

4) Austria nu a avut:niciodată siccese de răsboi, aar a „avut suc- 
cese diplomâtice, anexsând în.loc de a ciceri. -. n na a 1£ 

Dinastia Iabzbirgică 's'a întemeiat în Austria la 11273 când Rudolt . 
de Habsburg, rege al Germaniei, a delegat fiilor săi. stăpânirea Austriet, 

+
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Ungaria încă cu mulţi ani înainte urmăreă să capete 
o dominaţiune absolută în politica Austrici. Contele Tisza | 
şi Berchtold, reprezentanţi ai călcâiului maghiar, în po- 
litica dualistă, au socotit momentul oporlun de a inaugură 

o politică de imperialism maghiar.  . N 
Germania fiind îngrijată de curentele naţionaliste din 

Alsacia şi Lorena, a.luat, în ultimul timp, măsuri de re- 
presalii, ceeace: a. aţâţat spiritul răsboinic din provinciile 
renane, răscolind astfel cenușa focului revanşei, din 
Franţa). aa e 

Belgia şi Olanda au arătat, în-anii din urmă, un in- 
ieres vital. în politica de.-oprire'a expanziunii' germane, 
care, pentru a stăpâni bine granița Franţei, şi pentru a 

se apropiă de coastele Angliei, sar îi putut. gândi, întrun 
moment dat, la anexarea acestor două stale mici. 

d) Revendicări teritoriale; reabilitări. morale. 

„Dorinţa de revanşă a Franţei şi drepturile ci asupra 
“Alsaciei şi Lorenei, înăbușite o jumătate de secol în' piep- 
turile poporului francez, trebuiau să isbucnească odată. 

„Unele eşecuri suferite de diplomaţia germană, între 
„anii 1905—1911, în diferite chestiuni coloniale şi inci- 
dente : europene, au dat naștere unui spirit de revanșă, 
„contra acelora cari -0o. contrariau. Algesiras, în special, 
a:fost..o mare înfrângere. pentru germani, când, la rezul- 

Styriei şi Carnioliei. La 1522 Carol Quintul cedă posesiunile Germane, ale 
casei de Austria, fratelui său Ferdinand care mai moşteneşte şi dela 

". moartea soţiei sale, regatul Bohemiei şi pe acel al Ungariei. La 1699 a- cest imperiu se măreşte cu Transilvania. La:1772 şi la- 1795 la prima 
şi a doua împărțire a Poloniei îşi anexă Galiţia. In acest. intercal fu- -sese răpită şi Bucovina.1777. La 1810 i se cedă Iliria, Dalmația, Lom- 
"bardia.şi Veneţia. Pe acestea din armă le-a pierdut la 1859 şi 1866 

1) Cauza adevărată a răsboiului actual este dată de „relaţiile dintre popoare, de urile de rasă care au fost confirmate îu chip măestrit atâta 
timp, „Europa trăeşte în pace de aproape '43:ani, dela marele :răsboiu 

aa „Dar în acest timp sa. grămădit mereu mater 
dâncul sufletelor popoarelor. Mai ales 'a lucrat în a s ? . 

„ideei naţionale care a frământat tot mai. puternic, copiate voItarea etnice. Această idee întărită şi aiuncată în lumea europeană la 1848, a : “determinat pe Napoleon al 3-lea la urmările răsboiului Crimeei s rijinind - „pe Români, apoi sprijinind Italia la 1859, deslănţuind apoi răstoiil din -3866 şi 70—71. După 66 s'a dat. avânt rasei mashiare (Xenopol „N N - Revistă Română“ „No. 10, 1914, Septembrie), 3. poi „ivoua 
7 

ie dăunătoare în a- 
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tatul votului secret; Sa văzut: pentru! politica: germană 

-2 voturi, (Germania-Austria); iar pentru. Franţa, :restul 

voturilor, :şapte, chiar. şi Italia, aliata Germaniei. 

oz Mărirea, teritoriului. Serbiei î în 1912, contra intereselor” 

“Austriei, a - stârnit, de asemenea, un: sentiment de ură 

austro-ungară” “contra Sârbilor Și: contra Ruşilor, cari au. 

_susţinui. pe-.Sârbi. 
Interesele pentru realizare ea idealurilor naţionale ale 

unora din popoarele europene, au contribuit la cnervarea 

europeană şi la grăbirea desnodământului. 

Danemarca a nutrit şi: nutrește ura pentru. provin- 

'ciile Schleswig. și Holştein, ce i le-a ri ăpit Germania, la 

anul 1864... .. 
La 1008,. „Austro Ungaria; profitând de. revoluțiunea 

junilor turci şi de faptul 'că Rusia nu se restabilise încă 

după înfrângerea din răsboiul cu Japonia, a anexat, în. 

“mod formal, Bosnia şi Herzegovina. Serbia ar .îi declarat. 
de atunci răsboiu,; însă, nu comptă pe sprijinul Rusiei. 
"Rusia nu numai că nu eră în stare de a dă''sprijin Ser- 

bici, dar încă a fost umilită,—prin atitudinea agresivă a. 

Germaniei „—pronunţândui-se . formal. că nu.va dă: ajutor. 

Ser piei. . : 
Principiul politicii: „Putere fără dreptate”, aplicat de 

puterile. mari,- a nesocotit drepturile neamurilor şi ale 
unor provincii, născând îni. acestea dorinţa : emancipării. 
Dacă n'a isbucnit răsboiul când cu Burii, când 'cu Bosnia, 

când cu Agadir, când cu Tripolis, trebuiă să isbucnească 

odată. 

e) Teiidinţa Rusiei către M oditerana. în conflict cu interesele 

economice ausiro- germane. n 

Rusia a luptat întotdeauna pentru supremaţia abso- 

lută în Peninsula Balcanică, până în Adriatica. Dar Ger- 

mania s'a opus. La. congresul din Berlin, Germania s'a 

opus de a se dă drept “Muntenegrului să. aibă o îlotă, 

. tocmai în vedere de a nu lăsă pe Rusia - să-şi întindă in- 

fluienţa aci. La pacea. dela “Bucureşti, Germania a, stă- 

ruit pentru creaţiuriea' statului albanez; tot în “scopul de 

a micşoră iniluiența Rusiei către Adriatica, Muntenegrul,
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câre ocupase Scultarii, a trebuit să-l restituie Albanici, 

în faţa răsboiului cu care: erâ amenințat de: Austria. 

„In diferite congrese ce âu avut loc dela: ri ăsboaiele Nas. 

tru re calizare ea tendințelor ci către Dardaiiele. și Adriatica, 

ceeace a înăsprit relațiunile Rusiei cu puterile care-i pu-. 

meau aceste piedici. Prin o dibace intervenire a. politicei 
tranceze; Anglia, care nu vedeă cu ochi buni polilica Ru- 

si6i către Dardanele, astăzi nu. mai are molivul să se. 
opună mult asupra “acestei: chesliuni. Această .stare de. lu- 

cruri, nu convine, însă, Germaniei, care: vede, în. ocu- 
parea Dardaihelelor, de către Ruși, picditca - comerțului. ci 
ătre Asia Mică, prin linih Bagdad-Golful Persic.: 

Germania, Dierzând speranţa. de ocupaţiuni în Maroc, 

şi în: special speranţa stăpânirii portului Agadir, - a în- 

“dreptat : privirile ei - complete 'către Marea Adriatică, şi 
către Marea Mediterană.. De aci interesul: de a -susţine 
până lă sacrificiu politica Austro-Ungariei, de. oarece, pen- 
tru ur. moment, nu se putecă gândi la alipirea provin- 

ciilor germane, Carintia; Stiria, Carniolia; Tirolul, Istria 
şi Dalmația, cari sânt sub. stăpânire a Austricil), Tot de: 
aci sa înăsprit, în timpul din urmă, relaţiunile Germaniei. 
cu Rusia, ale căror interese economice se întâlneau, fatal, 

în: Dârdanele. Interesele 'panslavisinului se ciocnesc pu- 
ternic în Dardanele. cu: ale principiului: german: „Drang 
nach O3ten”,.care,. tot pe aci: îşi căută drum spre Bagdad: 

Rusia, -la 1913, a voit să intre cu trupele sale în 
Arabia Otomană, pentr u a torţă pe Turcia.să primeâscă 
condiţiunile aliaţilor din Balcani. Insă, Gerriiania, s'a opus, 

„de oarece Rusiă ar îi pretins să. pue mâna pe Peninsula. 
Anatoliei și ținuturile Mesopotamiei, ceeace. însemnă că 
„Turcia să nu mai poală figură ca stat independent. Ne- 
sreşit, această, opunere a Germaniei a indispus pe Tusia. 

D Interesele ecohoniice ale. Angliei. în conjlici cu „acele 
ale - Germaniei: 

. . ! 

_ Dela! 18703 încoace, Gerinania, prin. o munc: ă melodică 
şi rodnică, a ajuns” la o: mare: întlorire economică.. Din 

N 

1) Nu este de mirare a se reali ipire chi za . această alipire chiar-a ocazia tratatului ce va urma acestui. răsboiu. D ar acum cu 
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țără exclisiv agricolă, deveni cea mai mare ţară indus- 
triălă, câpabilă “de a îndestulă. orenirea cu produsele: ci: 
industri ale. Pâralel cu această desvoltare ; mergeă și; or:. 
gânizarea armătei, a armamentului şi â forţei. navale. 
Aceaslă desvoltâre a industriei, precum şi. marea. natali- 

tate gerimanăl), aduse -nevoia de. expaisiune colonială. 
Conducătorii politici âi Germaniei, filozofii; intelectualii în 
şcoalele germanc?), înrădăcinau în popotul lor idealul su- 
premaţiei mondiale:. „Deutschland Uber Alles”. ; Evident, 
că asemenea idealuri a putut să prindă, la ui popor e- 
ncrgic, sănătos şi âmbiţi6ă, ca cel german, mai ales .că 

"supr afaţa germână începuse â. deveni mică, faţă: de po- 
pulaţia în creștere, iâr produsele. industriei germane: tre-. 

cuse cu. niult nevoile interne. 
In ultimii 40 de ani, industria germană. atinsese un 

export: de 20 miliarde mărci, dela 5 miliarde, câl fu- . 

sese înainte. Marina - de - comerţ. germană; care luăse o. 

desvoltare uriașe, pătrunsese în coloniile engleze şi în 

Anglia, cu produsele germane. De -ăci-a luat naştere mă- 

sura: Lordului. Churehil, că “produsele. germane. nu. pot 

intră în Anglia Şi pe. teritoriile: ci coloniale, fără: „Made 
in Germany”, crezând că.. prin. aceasta se „va „mieşoră 
cererea. 

Anglia, simțind: se > amenințati. de Germania. în .do- 

 minaţiunea asupra Mărilor, a profitat. de orice ocaziune 
ce i Sa ivit, pentru a scăpă de: supremaţia: forțelor ger- 
mane 'şi de concurența ci comercială: şi industrială, căi 

tând, în special, a cercul - Gerinaniă, pe apă, prin 'supe- 
rioritatea flotei ei: navale, iar pe: uscat, prin o „politică 
contrarie intereselor „germane, 

* : i 
1) La 1870 avea 10 milioane, locuitori, iar la-1915 are 70 milioane. 

Escedentul nașterilor. este, de 1 milion, cel: puțin, -. 
__2) lată ce propovăduian. pedagogii” germani : Atunci "când dr apelul - 

Germaniei va acoperi și. proteja “sub cutele lui. acest iniens-imyeriu, cui - 
va aparține oare sceptrul universului ? - Cine-şi va impune vointa celor- 
lalte naţiunii: „slăbite sau în 'decadenţă > 'Nu va fi oâe Geiimania aceea: 
care va avea misiunea să:'asigure pacea: lumii? Rusia colos imenş, şi- în: 

formaţie, cu picioarele de lut, va fi preocupală de greutăţile ci cuono- 

mice şi lăuntrice. fânglia, mai tare în aparență, de” cât în realitate, va 

vedea cum i se desprind coloniile -şi se: va slei în lupte “sterile. Franta 

frământată 'de certurile ci interne, şi de luptele: de partid, se va înămoli 

ăi mai adânc într'o definitivă decadenţă. Cât. despre talia 'ea are: des- 

ulă treabă ca 'să-și asigure hrâna fiilor ei... - 
Viitorul deci, este al Germaniei, la care 'se va alipi Austria dacă. 

ține să mai trăiască. Aa
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„=: Germania, văzând tendniţele Angliei de a o încercui 

“ cconomiceşte a luptat, pedeoparte, prin organizare ca mi- 

litară “pentru a-şi face drum cu. forța, la .nevoie; iar „pe 

-de altă parte, a Incrat prin educaţie Şi propag andă, pen- 

tru: a: naşte: un. curent. de ură contra. Angliei. E: 
Impăratul Wilhelm, scriă, în 1900, pe pavilionul ger- 

man 'dela expoziţia: Tranceză: „Nu uită, germ manc, că im- 

periul tău este pe. mare”. 
“Toate. aceste conilicte economice între Anglia. şi Ger- 

mania, a-făcut pe cei mai mulţi cercetători . ai cauzelor 

actualului răsboiu,-să spună: „Polițica lui Wilhelm al II-lea 
pentru atingerea. idealului imperialist german, precum şi 
politica: lui Eduard al VII-lea, pentru a împiedică impe- - 
rialismul german, sunt adevăratele cauze ale acestui răs- 

boiu: cuopeani).. 

9 Interesele economice ale puterilor europene în colonii. 

Intrigile întrebuințate de puterile. inieresaie în Egipt, 

Tunis; Algeria." şi Maroc, :pentru a provocă răscoale, au 
dat. naştere, în ultimii ani, la conflicte între puterile cu- 

ropene, cari au întunecat. "atmosferă păcii. | 
In conflictul marocan, 'din anul 1911, Germania, ne- 

având înarmarea - completă. şi fiind strânsă din toate păr- 
te de: capitalul francez şi englez, c€ circulă pe pieţele. 

“a fost silită să cedeze: Franţei?) (Agadir), Această îm= 

prejurare a- jignit, pedeoparte, amorul. propriu al Ger- 
maniei,. iar pe de alță :parte, i-a turburat : calculele „Co- 
merciăle asupra cuceririlor coloniale în Maroc, de cari 
aveau nevoie. . E 

“In diferite discuţiuni oficiale, “prinţ de Bilow şi 
'cancelatul :Bethmann Hollweg, a spus pe: faţă neajun- 
surile ce întâmpină tendinţele coloniale! justificate - ale 
germanilor: ln locul Marocului ni se 'oferă o ţară bân- 
tuită de boala somnului, (Congul), pretutindeni avântul CO-, 
merțului german se: loveşte de alte expanziuni d 

  

" 1 Deci Veltoitsclleind und Welipolitils al Gerni anilor, i 
cu World-wide-interets al; englezilor a dat naştere: acestui RN lupti ! 
find ka (Germania pia sarprindere a -ocupat Agadirul, însă,- în. urm 

i rânsă de Anglia şi husia, a trebuit să s i o parte die Congal a Și bi eretragă, primind î în cil 

pe
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Iată dar că, la început, lupta se. dădeă pe calea c- 
_conomică!). . - 

In schiţele A, B şi C de-aci, arătăm siluațiunea colo- 
niilor celor trei puteri mari, Anglia, Franţa şi Germania, 

pentru a sc observă că, în adevăr, Germania arc o: supra- 
faţă foarte mică de colonii, 'ceeace îi sugrumă avântul 

comerţului şi indusiriei sale, ceeace a şi forţat-o să în- 
drepte politica sa către o dominaţiune a Oceanelor. 

Ocuparea regiunii Kiaotceao, de către germani; în: 

- 1897, vizitele Naizerului în 1898 la Constantinopole, Eru- 
salim și Damasc, trimiterea ofiţerilor germani în Turcia, 

. şi telegrama de felicitare a Impăratului către Președintele 

Rruger al Transvaalului, precum şi proiectul din 1900, 
pentru sporirea ilotei germane, au înăsprit relațiunile între 
Anglia şi Germania, prin urmare, şi între aliaţii acestora. 

2 

Schița A. Coloniile Engleze, 
(ceea ce este încgrit) 

  
  

  

  

  
    

1) După prima abdicare a lui Napoleon, după congresul dela Viena, 
Evglezii în mândria lor ziceau: Nu trebue să se tragă nici o singură l0- 
vitură de tun pe ocean fără voia Angliei.. | E E 

In tot veacul 19 Anglia a fost prietena Germaniei de oare ce aceasta 
nu făcea atunci politică colonială. . - . , : 

- 2
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Suprafaţa şi populaţiunea coloniilor engleze este de: 

„MEDITERANĂ - AFRICA. 

: Diferite colonii 
Gibraltar - 5 k.p. şi 1846 locuitori şi insule 5.675.800 k.p. şi 30.210.009 1. 

Cm oz zi e “AMERICA 
| - | Stiti oo sup. și aaa 

» ASTA AUSTRALIA 

India și dit k. p. şi 9321.969.000 loc. - Asul 29.705.000 k.p. şi 8377.143.050 1. 

Total general 31.139.910 km. p, şi 77.829.151 locuitori 

Schița B. Coloniile Franceze 
(cecace este punctat) 

  Ț 
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Suprafaţa şi populaţia coloniilor franceze este ; 

AFRICA 
AMERICA 

Algeria : 575.239 k.p. și 5.503.903 1oc, : 'Funisu 120.000» » 1.923.217 > o . . Ale. oc. fr. 3.9490» 1441934000 îi N bieră di Manele ZID Si GI Saba ara fe 20 20 an 407.000 » Martinica Io 9 NOD Ar: ce P 1 AO > > 8.940.000 , Guianu franceză 79.000 > > 400009 Madagascar 535.330 « » 1.404.831 >» Comore 2.108 a » 97.150» cunion 1.930» » - 173.823 
a a Ne Jles oc. Ind. 3.497 >> iai . OCEANIA 

ASIA A 
. Noua Caledonie 19.823 k.n. si 50.001 

In Indii 599 k.p. şi 932.379] | : - Si 50.05 indo.cliina fe, 823.030 p. ic, 30339 oc- Stabilim. Occania Aro o 9074 » Diverse 262 2 n G.000 2 

Total general 10.443.000 km. p. şi 49.027.009 locuitori3) 
A RA 

. 1) Canada i sa dat Angliei la pacea dela Paris. In urmă 
a crt, şi India în care avea piciorul pus din secolul 16. Insula Cipru s'a dat Angliei rin tratatul d l - "gurându-i-se astfel drumul la indii. p ca „Berlin (1848) asi 

- 3) La aceasta se poate adăoga şi M . „mn.,pe Şi ca o populiţie; de 30049 îi MIATOCul cu o supraaţă de 439.240 

1863 cu 

ocuitori,



Schița C. Coloni ile Germane 
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“Suprafaţa şi populaţia coloniilor germane este : 

AFRICA | - OCEANIA | 

SN ! Noua Guinee aia 76 Ip. şi 54.860 10c. 
“Togo "87.200 k.p, şi 1.000.000 1. Samoa 2 pp 97.200 2 
Camerun 759.000 »  » 3.718.300» _ 
Sud est Africa 835.100 » >» .- 81.800» ASTA _ 

» 10.000.000 » Africa or. ger. 995.000: > . 
Kiano-Teheou . 332 k. p. şi 100.000 loc. 

h) Tratatul dela București 

“Mărirea Serbiei, în urma tratatului dela Bucureşti, a 

fost o lovitură în interesele Austro-Ungariei. Diplomaţia. 

„rusească a îngenunchiat, oarecum, pe cea austriacă, prin 

susținerea intereselor Serbiei și umilirea Bulgariei. 

| Mărirea Muntenegrului şi apropierea frontierei lui . 

“de cea sârbă, în Sandgeacul 'Novibazar, a dat naştere la 

:0 dorinţă vie de unire a Muntenegrului cu' Serbia, ceeace, 

nu puteă conveni Austro- -Ungariei. 

Politica îndoielnică a Austro-Ungariei faţă . de Ro: 

mânia, a răcit oarecum relaţiunile dintre aceste două state, 

-cecace s'a putut. exploată apoi de cele două alianţe, pen- 

tru a grăbi răsboiul. - 
Vizita “Țarului Nicolae la Constanţa, în urma Cam- 

panici din 1913, a dat de. gândit: polilicei. austro- -germane 

“Şi a contribuit la comentarii în presa europeană, comen- 

tarii ce au avut darul de-a enervă pe interesaţi. ! 

Relaţiunile amicale ale Greciei cu Serbia şi România, 

nu conveniau politicei austro- -germane. De aci, aluat naş-
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tere reacţiunea bine pronunţată, pentru apropierea, Bul— 

garici și a Turciei la politica germană. | 

Tratatul dela București, necombătut de Italia, a în- 

lărit ideea că, interesele politicei 'Austro- Ungariei, sunt, 

în multe părţi, în conflict cu ale Italiei. 

Simpalia ce se accentuă din ce în ce înire România: 

şi Germania, mai ales în urma tratatului dela Bucureşti, 

unde Germania a avut o atitudine amicală, nu puteă scăpă- 

ncobservată de Ungaria. Desigur, acest simptom, a trebuit. | 

să facă pe Austro- -Ungari ia condusă. de oamenii de stat 

Unguri, ca Berchtold, Tisza, a grăbi desnodământul, înainte: 

de desvoltare ea: unei legături româno-germaâne, în paguba 

intereselor Monarchici Dualiste și. în special a Ungariei. 

i) Lupta pentru existență. 

Desvoltarea uriașă a ştiinții a înmulţit produsele şi 

populaţia, pe continentul european, dând naștere. luptei: 

pentru existenţă. „Această stare de lucruri a complicat 
problemele economice, a înăsprit . relaţiunile, a forțat ță- 

rile -industriale. să-şi caute debușeuri pentru producția lor, 

a dat naştere unci diplomaţii comerciale, care nu a cruțat 
nimic şi nu a ţinut seamă de nici o- consideraţiune morală, 
când a fost vorba de 'a-şi găsi debuşeuri şi partizani. 

Astfel, popoarele fiind escitate de diferitele cauze, ară= 
tate până aci, precum și de lupta pentru existență ma- 

terială, abiă aşteptau pretextul să răstoarne prejudecățile: 

civilizaţiei şi să deă pe faţă adâncurile sufleteşti, care le 

rodeau, răsboindu-se pentru a-şi găsi mântuirea. 'Aproape- 
la “fiecare ceas şi în fiecare punct al Europei, ajunsese- 
la modă cuvintele: „De ar veni un răsboiu, să ne scape- 
de toate aceste greutăţi!” -- 

Recurgând la o comparajiune, pentru a încheia acest. 

capilol, putem spune că: Asasinatul dela Serujevo a. adus: 
.conflăgrațiunea. europeană, întocmai precum un simplu 
guturai aduce complicajiuni grave într'un corp nesănălos: : 

2, Declaraţiile de răsboiu şi de nezitralitate.. 

Dela asasinarea Arhiducelui Frantz Ferdinand, până. 
la -remiterea notei Austro-Ungare „către Serbia, au trecut 
26 zile. Dela remiterea notei până la declarare ea de .răs-- 
boiu a Austro-Ungariei contra Serbici, .au trecut 5 zilc;,
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iiar dela această primă declarare, Sau produs, în 29 zile, 

încă: 1d declaraţii de răsboiu,; iar în Octomvrie s'a de- 

«clarat şi răsboiul cu Turcia. | | 

Datele 'la care sau produs aceste declaraţii de răs- 

boiu, sunt: - 
La 15/98 Iulie, Austria declară răsboiu Serbiei, pre- 

textând că nu sa răspuns satisfăcător la notă; 

La 1 August, ora 7 seara, Germania declară răs-- 

boiu Rusiei, pretextând că Rusia a refuzat de a suspendă 

„mobilizarea, nu numai la frontiera austriacă, dar -și la 

cea germană; a | a 

La 3 August, Germania declară .răsboiu Franţei, 

“pretextând că aviatorii militari francezi au violat teri- 

toriul german, sburând pe deasupră-i: unul a încercat să 

„distrugă construcţiunile dela Wesel, alții au fost zăriţi în 

regiunea “Eiffel; iar altul a aruncat bombe pe calea fe- 

rată Karlsruhe-Niremberg; | - | 

La 3 August, Germania declară răsboiu Belgiei, pre- 

textând că i se refuză trecerea pe teritoriul Belgiei, ne- 

cesitate ce nu poate fi oprită de nici o lege; A 
| La 3 August, Anglia declară răsboiu Germaniei, pre- 

textând că nu sa ţinut de angajamentul luat de a nu 

călcă neutralitatea 'Belgieit); a _ 

La 4 August, Austria declară răsboiu Rusiei, pre- 

toxtând că a fost atacată de trupele ruseşti; | 
„Până la 29 August, se imai fac următoarele declaraţiuni 

de răsboiu: ! . Sa 

- Muntenegrul: declară răsboiu Austrici; 
Serbia declară răsboiu Germaniei; -, 

E Franța declară răsboiu Austriei, pretextând că Austria 

se găseşte în răsboiu cu buna aliată a Franţei; iar trupe 
austriace sau văzut la frontiera Franţei; . 

1) Independenţa şi neutralitatea Belgiei a fost semnală la 1831. 
. La 1866,-în schimbul ncutralităţei Franţei, Benedetti propunea aces- 

teia obligaţiunea de a da ajutor Franţei în caz că ar voi să treacă 

prin Belgia sau să o cucerească şi când vreo altă putere ar declara răs- 

'boiu Franţei (Alusie la Anglia). Bismark a publicat acest document la 1870 

din care cauză Anglia s'a alarmat şi a declarat din nou că neutralitatea 
Belgiei este sacră şi că Anglia o va apăra. După aceasta a urmat alte 

.declaraţiuni scrise în 1871 prin care Franţa şi Prusia se obligau a 'res- 

__pecta neutralitatea Belgiei ; iar Anglia se angaja la cooperare cu armata 

ci contra aceluia care va viola neutralitatea Belgiei. De aci motivul de. 
swăsboi din 1914, " - o
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Muntenegrul declară răsboiu Germaniei; 
Japonia declară răsboiu Germaniei, fiindcă aceasta 

ma răspuns, în termenul acordat, de a părăsi Kiaotchiaoj, 
în mâinile Japoniei, cu toale vasele de răsboiu şi. fără nici 
o despăgubire; 

Anglia declară răsboiu Austriei; 
Egiptul declară răsboiu Germaniei ;- 
Austria declară răsboiu Japonici; 
Austria declară răsboiu Belgiei; 

„La 15/28 Octomwvrie, Turcia pr ovoacă pe Rusiat), fără 
declarare de răsboiu, iar Rusia îi declară răsboiu la 214 
Octoimvric. | - 

Statele în neutralilale: 

“Olanda, Danemarca, Elveţia, Suedia, Norvegia, Italia, . 
România, Grecia, Bulgaria, Spania şi Portugalia. 

3, Invinovă ățiri şi desvinovăţiri asupra provocării 

răsboiului european: 

Beligeranţii desfăşură o energie uimitoare pentru a 

aruncă vina conflagrațiunii europene, unii asupra celor- 
lalţi. Am puteă spune că se destăşură, în acest câmp de 
argumentaţiune, tot atâta energic, câtă se desiășură pe 

- câmpul de luptă. | 
Nici un răsboiu până acum nu a provocat: aşă dis- 

cuțiuni aprinse, în această direcţiune, şi nu a consumat 
atâta energie pentru acest .scop. | 

Această energie se: destășură în trei direcţiuni: 
a) Prin presă și publicaţiuni de propagandă, sc în- 

trețin zilnic discuţiuni -şi se aruncă acuzaţiuni, de către; 
“unii. asupra altora 

b 2 Intelectualii celor două grupe de beligeranţi fac 

IA sentandat vasul puitor de mine „Pr ut avariind şi două contra 
torpiloare ce-l escortau. Na 

La 16 Octombrie un cr ucişetor ture a bombardat portul 'Teodosia: 
„ar vasul Hamidie a impus comunei Novor ossysk, amenințând cu bom- 

| bardarea, să i se dea veniturile fiscale, i o ” .
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- proteste, publică broşuri și memorii asupra cauzei con- 

flagraţiunii europene, căutând, prin argumente filozofice, 

sociale şi economice, să arunce vina unii pe ceilalți; 

c) Diplomaţia, publică acte diplomatice, comentâu- 

du-lc, acolo unde este nevoie, pentru a reuşi să conving 

Ă că -ăsboiul „a fost provocat de grupul adversari). 

Vom încercă a dă o idee generală asupra punctelor 

- generale pe 'cari le exploatează cele două partide, în a- 

ceastii luptă de învinovăţiri şi desvinovi ățiri. - ” 

A.—Ce spune dubla alianţă. 

1. Presa politică aduce urmăloarele acuzaţiuni; 
— 

| a) Că Ruşii şi Englezii au “urmărit crearea uuci Ser pii 

mari, pentru apune un “dușman permanent în coasta - 

Austrici, pentru a produce ruperea teritoriilor slave din - 

Austro- Ungaria, şi pentru a face din Serbia putere a con- 

ducătoare a Balcanului; pi 

> - 0) Că Englezii au aţâţat întotdeauna, ca şi acuma; 

popoarele europene, wicle în contra altora, în scop de. 

a slăbi egemonia germaniei şi a ține pe celelalte popoare | 

în „dependenţă politică; isi 

- Anglia Sa răsboit cu Spania, cu Olanda, cu i Franța, - 

în acest scop; răsboiul ruso-japonez a fost pus la cale : 

de ea. In fiecare caz, Anglia a ras profit pentru ea; 

ă -c) Că Anglia încă de acuma 20 de ani, a lovit nc- 

contenit, direct sau indirect, în: creşterea şi înflorire ca Ger-. 

-maniei, urmărind ca Germania să fie învinsă ară Vreo . 

- cheltială pentru Anglia; | 
d): Că, prin intrigi, a atras uşor de: par tea ci pc 

Rusia, E ranța și Danemarca, exploatând, pentru Franţa, 

nenorocita idee de revanșă, ceeace a făcul pe francezi 

să plătească şi înarmarea “Rusiei cu peste 15 miliarde;. 

e) Că Anglia -a încercat, descori,-să rupă legăturile 

ausiro- germane, dar v: ăzând că nu reuşeşte, A TeCULS la, 

  

1) Francezii = Car tea galbenă. 
Germanii = Cartea albastră, - 

__ Ruşii = Cartea portocalie, 
Englezii = Cartea albă. 
Belgienii = = Cartea. cenușie. .
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ameninţarea Austriei prin atitudinea țărilor vecine, pen- 

tru a forță pe Germania, indirect, să-și vadă de. propriile: 

ci interese. Primul. pas, în acest sens, a fost chesiiunea 

Tripolitanici, ademenind pe Italia 'să o. ocupe şi să des- 

chidă răsboiu Turciei, cu consimţimântul mutual dela St.- 

Petersburg şi Paris. 
Prin această țesătură a obţinut: 

1. Imbunătăţirea relaţiunilor dintre Franţa și Italia; 

2. Ingenunchiarea Turciei, care -se afirmă din ce.-înt 

ce, ca aliată a Germaniei; 
3. Un început de înăsprire a relaiunilor între Ger- 

mania cu Italia şi Austria, cari, deși aliatele lialiei, nu 

au' putut vedeă cu ochi buni înfrângerea Turciei şi ocu- 

parea Tripolitaniei; 
4. Golirea Balcanului de, o parte din armatele sale, 

prin urmare posibilitâtea începerii conflagrațiunii în Bal- 

cani, cu şanse pentru realizarea politicei engleze; 

“Lp Că, în Rusia, cu aurul englez, s'a creat partidul 

de răsboiu al Marilor Duci; că, în Franţa, graţie unor 

mari întreprinderi engleze, graţie unei prese bine între- 

ținută şi unor politiciani înfluienţi, atraşi de englezi, s'a 

creai, de asemeni, partidul revanșei contra Germaniei ; 

- g) Că, după incidentul marocan din 1911, Germania 

“a căutat să stabilească un acord cu Anglia, dar aceasta 

urmărea gânduri ascunse. Bethman Hollwveş, în Reichstag, 

zicea: . . 

„După criza din 1911, sentimentul popular a silit pe 

| guvernanţii englezi 'să se apro pie de Germania. După o: 

îndelungată muncă am isbulit, în sfârșit, să cădem de 

acord asupra unor deosebite chestiuni de interese contes- 

tate, cu privire la Africa şi la Asia anterioară. E 

Aceasta trebuia să micşoreze probabilitățile unui” con- 

fliet politie între Anglia şi Germania. Lumea este mare 

Şi oieră destul loc, pentru ca două popoare ca noi, să-şi. 

arate puterile înti:o luptă pacinică, iar nu 1: isboinică. 

Acesta a fost, în totdeauna, principiul susţinut de po- 
litica: germană. Insă, în vreme ce noi negociam astfel; 
Anglia -căută necontenit să strângă tot mai mult relaţiu- 

“nile ci cu Franţa şi cu Rusia. A fost deciziv faptul că 
„sau încheiat, între aceste state, în afară de chestiuni: po-
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litice, şi acorduri; din ce în ce mai solide, pentru cazul 
eventual al unui răsboiu pe. continent.. Anglia: urmăreă 

aceste negocieri, pe cât eră cu putință, în secret. Nu am 

neglijat d€ a atrage atenţia Angliei, încă dela începutul 

lui Iulie 1914, dând a înţelege guvernului englez că cu-.- 
noaştem negocierile lui secrete cu 'Rusia, cu privire la 
convențiunea maritimă” ; 

h) Că, -ăspunderea materială pentru. acest răsboiu, 

o are Rusia, dar pe'cea morală, o pune în spinarea An- 
* gliei, şi iată de ce: 

a) Dacă Anglia ar îi declarat, fără echivoc, că con- 

- Sliclul Austiro-Sârb nu îrebuie să devină o cauză de con- 

flagraţiune curopeană, atunci acţiunea partidului răsboinic 
din Rusia ar fi fost'paralizată; 

b) Cu toate alirmaţiunile sale de pace, Anglia a lăsat 
să se înțeleag să că e de partea Franţei, deci de partea 
“Rusiei, ceeace a contribuit ca în Rusia să- nu mai existe 
nici o frână; 

c) Deşi oamenii de stat englezi declarau, înParlament, 
că nu au nici un tratat şi. nici o convenţiune, ce ar legă 

Anglia într'o anume direcţie, totuş, ci au lăsat să se pro= 

ducă acest răsboiu, pentru că vedeă în el ocaziunea bine- 

venită de a distruge nervul vital al marei sale concurente 
pe piețele mondiale. - - 

2. Economișiii și sociologii spun urmăloarele: 

a) Că răsboiul acesta, dus de Anglia contra Germaniei, 
nu este popular în Anglia. Germania se sprijină pe pro- 
testul profesorilor universitari din Oxford, în care spun 

ci: Că mergerea. Angliei. alături de Rusia contra Germa- 
niei, ar îi un păcat contra civilizaţiei; | - 

_b) Că nu consideraţiile sentimentale au făcut. pe Au- 
glia să declare acest răsboiu Germaniei, ci teama că des- 

voltarea Germaniei va fi în dauna militarismului naval 

al Angliei. Toate statele Europei au simţit greutatea do- 
minaţiunii acestui militarism naval al Angliei. Franţa a 
suferit la Fashoda, Turcia în Egipt. Anglia, prin posesia 
Gibraltarului, a canalului de Suez, a: Maltei şi a Ciprului, 
a transformat Marea: Mediterană întrun. lac britanic; 

c) Că, dacă în ultimii 40 de ani, industria germană 

4,
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nai fi făcut colosalele progrese pe cari le-a făcut; dacă. 

Marea Britanie nu şi-ar fi văzut pieţele coloniilor şi ale 

Metropolei, învadate de produsele industriei germane; dacă 

articolele, purtând marca impusă de Lord Churchil, „Made 

in Germany”, mar fi fost preferate pe pieţele engleze, 

_celor cu marca „Made in England”, dacă marina: de co- 

merţ germană war fi realizat uriaşa desvoltare, calitativ 

şi cantitativ, care-i permiteă'să concureze serios marina 

comercială engleză, dacă, în fine, comerțul extern anual 

german, mar fi crescul în ultimii 40 ani dela 52 mi- 

liar dc, la 20 miliarde mărci, Anglia ar îi rămas, probabil, 

neutră, ca în 1870; 
d) Mai spun că polilica engleză este nesinceră către 

naţiunile străine, şi chiar către însăș națiunea engleză. 

Mai spun că englezii nu: consideră ca motiv de răsboiu,. 

decât pierderile “comerciale; comerţul, zic, ei, este însăş-. 

sângele vieţii noastre. Din această cauză, au provocat ci. 

acest  răsboiu, de - -oarece: Germania le ameninţă  co- 

merţul lor. - 

3. Diplomaţia germano-ausiriacă, în discuțiunile şi în. . 

„actele diplomalice publicate, spune următoarele: 

a) Că Franţa a violat neutralitatea Belgiei, înaintea. 

ci, şi că a călcat teritoriul german înaintea declarăţiei. 
de răsboiu. | 

__ Mai o “acuză că- în timpul când trală pentiu apla-. 
narea conflictului, Franţa luă măsuri de pregătire militară; 

DD) Că Germania a mobilizat în urma Franţei şi dipă 
ce a avertizat pe Franţa. 

După ce Germania, prin ministrul său din Berna, 
primise, la 19 Iulie, ştire a că 80.000 rezervişti francezi 
fuseseră trimişi la granița de Est, d-l Schocn a'primit- 

însărcinarea de a spune. guvernului francez că, Germania 

va îi constrânsă la măsuri de protecțiune, și că „starea 
de răsboiu” va trebui să fie decretată, dacă Franţa ar 

„continuă cu pregătirile ci. de răsboiu. Aceasta par în- 
„ssemnă mobilizarea, a zis d-l Schoen, dar ar mări şi mai 
mult tensiunea, ceeace nu ar îi conform cu dorința noastră, 
de oarece noi sperăm în continuarea păcii;
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c) Că Austria a ordonat mobilizarea generală în 

„ziua de 31 Iulie, pe.când Rusia o ordonase încă dela 28 | 

Iulie, contra Austriei, și dela 30 Iulic, contra Germanici;, 

d) Că Germania ma declarat răsboiu Belgiei, decât 

“numai după ce a fost respinsă pr opunerea de a ise lăsă. 

liberă calca armatelor germane, cu obligaţiunea integri- 

tății teritoriului belg şi: a plătirii imediate a eventualelor 

stricăciuni şi: rechiziţiuni. 
" De aci Germania scoate și argumentul, că Belgia par 

îi fost atât de intransigentă, dacă mar. îi avut asigurări 

formale dela Londra; . - 
e) Că guvernul rusesc, ignorând declararea solemnă a 

Austro-Ungariei, că nu “urmăreşte cuceriri teritoriale în 

Serbia, şi din contră, 'mobilizând atunci când tratativele 

diplomatice aveau. şanse de reușită, şi declarând, încă - 

dela 30 Iulie, Franţei, că răsboiul este inevitabil, a făcut 

tot ce i-a stat prin pulinţă de aprovocă acest răsboiu; 
Î) Acuză pe Schebeko, ambasadorul rus dela Viena, 

că. a dat, la Petrograd, în ziua de 29 Iulie, o telegramă 
falşă, cu intenţiunea de a grăbi “mobilizarea. Rusiei; te- 

legrama “conțineă neadevărul următor: „Decretul de mMo- 
bilizare generală a Austriei, a fost iscălit”; 

gi că Anglia icșise din neutralitate, încă dela 2. Aug, 
de când a declarat că-esle cu F vanța. Deci, declararea 
de răsboiu, ce a făcut Germaniei, pentru motivul că Ger- 
“mania a călcat, la 3 August, neutralitatea Belgici, nu poate 
“Îi socotită decât ca un pretext, „pe "care-l “căută Anglia 
de: mult timp; i 

h) Că mobilizarea a o juimătate din armata rusească, 
în timpul când tratativele diplomatice între Viena, Peters- 

burg, Berlin şi Londra erau.mai aclive, decât oricând, nu 

poate aveă nici o scuză, și nici o explicație. Numai acest .. 

pas al Rusici a forţat pe Austria,—care nu mobilizase 

decât jumătate din armata sa, — să-şi mobilizeze toată 

armata; 

i) Că Germania, în: dorinţa de a menţine pacea, nu 

luase nici o măsură de mobilizare, până la 30 Iulie, deşi 

în “acel timp, cei 400.000 cazaci ruşi, ce erau mobilizați, 

puteau pătrunde în orice clipă” pe teritoriul prusian, spre 

a distruge căile de comunicaţie; :
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j) Că, încă dela 26 Iulie, primind veşti sigure des- 
pre pregălirile militare ale Rusiei, a comunicat acesteea 
pe deoparte, că Austro-Ungaria, prin mobilizarea ci, nu 
intenţionează o atingere teritorială a Serbiei; iar pe de 

altă parte, că Germania se vede nevoită a luă măsuri: 
analoge. Insă, aceste măsuri nu pot fi altele decât mo- 

bilizarea armatei, iar mobilizarea înseamnă răsboiul; 
k) Că, deşi Rusia făcea declaraţiuni că nu sau luat 

“măsuri de: "mobilizare decât înspre graniţa austriacă, peu- 

tru cazul când Serbia ar îi forţată, totuș, şliri sigure nu 
lăsase nici o îndoială că Rusia făceă pregătiri însemnate 

şi spre granița germană, (la Kovno eră proclamală starea 

de asediu); . 
DD Că, deşi Gerinania, la 29 Iulie, a primit asigurări 

liniștitoare din partea șefului de siat major rus, deşi a 

primit o telegramă din partea Țarului, prin care-i cereă 

să facă tot posibilul de-a opri pe Austria să meargă prea 

departe, deşi Impăratul a primit propunerea şi a pus . 

jaloanele unei acţiuni diplomatice la Viena, totuş, la 30 
Iulie, vine ştirea oficială că Rusia mobilizeazii contra 

“Austriei. Cu toate acestea, Impăratul, odată cu telegrama, 
prin care anunţă pe 'Țar că o mobilizare contra: Austriei, 

face imposibil rolul de mijlocitor al Germaniei, totuş, 
„în acel-moment, sprijineă încă, cu căldură ă, acţiunea îm- 
păciuitoare la Viena. | . 

Cum însă, tot atunci, vine ştirea că sa decretat mo- 

bilizarea întregci armate şi flote ruseşti, Împăratul adre- 
scază "Ţarului o ulțimă. telegramă, prin care-i comunică 

„că siguranța statului îl sileşte să iă măsuri de apărare, 

-şi că el, Ţarul, va îi răspunzător pentru catastrofa ce 
ameninţă lumea. 

In fine, Germania publică, între alte multe acte, şi 
următoarea telegramă, prin care probează că; deşi la 30 
Iulie, Rusia mobilizase întreaga armată, deşi eră cazul - 
de a nu mai amână mobilizarea nici o zi spre a nu riscă 
să turbure toate planurile de operaţie, întocmite de statul 
„major, totuş, a făcut o supremă sforțare de a menţine 
pacea, amânând mobilizarea pentru 2 August!). Iată cu- 

1) Se zice 2 Auiust, de oarece mobilizarea Sa decretat la ora 5 
p. m A ziua de 1 August, însă ea nu putea începe decât î În noaptea de 

—2 August .
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prinsul telegramei, dată de Bethmann Hollweg, ministrului 
german dela Petrograd, în seara de 31 Lulic: - 

„Cu toate că wratativele de mediaţie sunt încă în curs, 
şi cu toate că noi mam luat, până în acest moment, nici 

o măsură de mobilizare, în nici un mod, Rusia a mo- 
bilizat întreaga ci flotă şi armată; a mobilizat, deci, şi 
contra noastră.. Din cauza acestor măsuri, suntem siliţi, 
pentru siguranţa imperiului, să proclamăm „starea pe- 

ricolului ameninţător al răsboiului”, ceeace încă nu  în- 
scamnă mobilizarea. Mobilizarea va trebui, însă, să se 
facă, în: caz că Rusia nu va încetă, până în 12 ore, orice 

măsuri pregătitoare de răsboiu, şi nu ne va dă explicaţii 

precise în această privinţă”. 
La ora 12, în noaptea de 31 Iulie, telegrama a îost 

înmânată d-lui Sassonov, însă, Rusia nu a răspuns la 
ora 12, în-ziua de 1 August, din care cauză, în ziua, de 
1 Aug gust, la orele 5 după amiazi, Germania a decretat. 

mobilizarea. i 

4. Filozofii şi intelectualii germani mai spun urmăloarele: 

a) Că răsboiul dus de germani. nu este. un răsboiu 

barbar, ci un răsboiu leal, un răsboiu revoluţionar, un 
răsboiu contra acelora cari au constituit granițe vamale 
între uscal şi apă, răsboiu necesar peniru libera desvol- 

“tare a societăţii capitaliste, condițiune absolut necesară: 

pentru mersul către o societate mai perfectă. 
Ei spun, că ceeace se condamnă, sub cuvântul de. 

Imperialismul german, nu este altceva, decât măsurile juste- 

pe cari Germania le-a luat ca să facă răsboiul sfânt al: 
dreptului de vieaţă economic, fără bariere vamalel); -. 

b) Că Anglia a pornit acest răsboiu din dorinţa de: 
a se opunc desvoltării economice a Germaniei; iar nici 
de cun: din dorința de a ajută şi respectă libertăţile sta-- 

telor. mici şi” drepturile naționalităților, precum afirmă. 
La 1911, când se redeschisese chestiunea Marocului, 

1) A .reuşit înjghebarea unității ger mane graţie desființării barie- 
relor vamale între diferitele state germanice înainte de 1866. Nu cumva 
tot de aci s'au inspirat conducătorii germani pentru a reuşi politica lor: 
mondială ?
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Anglia însăşi pregătise 160.000 oameni, pe cari să-i 'de- 

barce la Anvers, spre a cădeâ în spatele Germaniei. 

„Anglia -a violat neutralitatea micei Republici Niagara, 

în anul 1818, când-a voit să pună mâna pe Canalul de 

Panama; 
c) Că Țarul Nicolae nu a fost destul de tare, pentr u 

a nu. cedă presiunilor periculoase şi nesincere din inte- 

riorul Rusiei, şi se sprijină pe următoar ca constatare fă- 

culă de d-l Wnite:): 

ae. Dintre suveranii Europei, 3 Nicolae al II-lea e. acela 

care se aseamănă cu Carol al IX-lea al Franței; acel Carol 

al IX-lea, care sub influienţa familiei sale, a rudelor sale, 

bărbaţi şi femei, sub influienţa curtenilor și a preoților, 

sa pretat-să aprobe baia de sânge din noaptea Sfântului | 

“ Barlolomeu. E mai mult ca sigur că, pegieapsa îl va a- 

junge şi pe Nicolae al II-lea, şi pe casa sa.. 

Ca să probeze că Ţarul a fost împins la răsboiu, 

de curentul răsboinic panslavist, citează următoarele rân- 

duri, din telegrama . Țarului către Impăratul Wilhelm: 

„Prevă ad că-nu peste mult timp va trebui să cedez inzis- * 

Lenţelor din jurul meu, şi, în mod îatal, va trebui să iau 

măsuri, cari vor duce la răsboiu...”; 

d ) Că, răspunderea acestui răsboiu o poartă partidul 

răsboinic rus, din care fac parte mulţi Duci, oameni 

de stal şi diplomaţi ruşi, ca: fostul ministru şi actualul 

ambasador”. la Paris, Iswolski, prim ministrul actual, d-l 

„Sassonoft, fostul ambasador rus -la Viena, Schebeko, ete.; 

e) Că, tipul răspândit în Anglia, este acela al par- 
venitului, şi că totul este acolo spoială şi falşitate. Acolo 
fiecare vrea să ajungă bogat; în vieaţă preţuiește numai 

„ceeace strălucește, iar în cultură, numai ceeace se poate 

tiansformă în succes şi în bani.: Mai spun că Englitera 
_esle condusă de o oligarchie, care nu are nimic comun 

cu. poporul de jos. . pi _ LL 

Î) Noi, — zic germanii, —.nu am intrat în răis- 

„boiul: acesta, ca în anul 1870, când aveam -avan- 

tajul experienţelor, dobândite în cursul a. două "VIC 

pe "1)Olucrare publicată de d. vw actualului merare p ! hite, în ultimul timp asupra cauzelor.
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torii precedente. La începutul luplelor, iarăș, noi - 

„nu  dispuneam de oameni, în care -caz, cei -rămaşi 

acasă, cât şi conducătorii, să .poală privi cu aceeaș în- 

credere, precum au putut-o face generaţia trecută, când 

oamenii au fost chemaţi la arme în contra Franţei. Chiar 

şi diplomaticeşie, acest răsboiu,- nu a putut “îi pregălit, 

în aşă fel, precum fusese pregătit cel. din 1870, .din care 

“a ieşit Germania unită.-Deci, reese, cu destulă preciziune, 

că noi nu.am dorit răsboiul, și că el ne-a fost făcut 

plocon, pentru ca să puten îi din nou martori:-ai unirii 

noastre lăuntrice şi ai avântului poporului: nostru, cu a- 

imtorul căruia vom luptă până la extrem, pentru asigu- 

rarea poziţiunii noastre de popor universal. Nimic nar 

fi fost mai periculos şi mai grav, decât dacă răsboiul a- 

cesta ar îi fost evitat de rândul acesta, -pentru a reveni 

apoi, după un. termen de doi, trei ani, când, inimicii noştrii 

ni-ar fi putut pune în faţa unci puteri cu mult mai în- . 

“semnate decât acuma. | 
9) Că interesele Angliei, față de Germania, au fost date, 

„încă de mult pe faţă, printmun articol, publicat în re-- 

vista săptămânală „Saturday Reviev”, din Londra, care 

sună -în felul următor: „Gelozia comercială va provocă, 

cu timpul, prin nenumăratele mici incidente, cel mai mare 

răsboiv. „pe care l-a-văzut omenirea vreodată. Dacă Ger- 

mania ar îi ștearsă mâine depe hartă, atunci, poimâine, 

nu Sar găsi englez pe glob, a cărui-avere să nu se . îi 

dublat. Unele popoare sau răsboit anii îndelungați, numai 

din cauza unui oraş sau din cauza” unui drept oarecare 

“de moştenire... Oare să nu aibă ele dreptul. de a conduce 

un răsboiu din cauza unui comerţ care se urcă în fiecare 

an la 5 miliarde?”. e 

B.—Ce spune tripla înţelegere. 

“La aceste învinovăţiri, puterile triplei înţelegeri răs- 

“pund: -. - pe 

a) Că Austria a ales intenţionat data emiterii notei 

- în timpul când Preşedintele Republicei Franceze şi Pre- 

“şedintele consiliului erau: lipsă din Franţa, (în „vizite: la 

Rusia, Suedia, Danemarca, Norvegia), pentru! a nu dă timp 

ide reculegere; Da = i | 

D) Că, generalul Moltke, şeful de 'stat- major, ar îi
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zis, în 1913: „Trebuie lăsate la o parte ideile vechi ale. : 
responsabilităţii agresorului, să apucăm înaintea princi- 
palului nostru adversar, şi de îndată ce va fi 9—10 șanse 
de răsboiu, noi trebuie să-l acceptăm fără a mai aşteptă, 
pentru a sdrobi în chip brutal orice rezistenţă”. (Scriitorii. 

germani spun că Moltke n'ar îi vorbit astiel). a 
c) Că Impăratul Wilhelm, în ultimii ani, într ebuinţă 

des expresia: „Trebuie să veghem ca praful nostru de. 
“puşcă să fie uscat”, Deci, toiul eră pregătit pentru răs- 
boiu, iar asasinatul dela Serajevo, irebuiă să servească 

- drept pretext; 
d) Sir Grey a mai propus ulterior Germaniei, ca în 

cazul. când Rusia, Austria şi Serbia ar mobiliză, armatele 
lor să nu treacă frontiera, şi să se deă timp Angliei, 
Franţei, Germaniei şi Italiei să exercite mediaţiunea lor, 
întrunindu-se. la Londra. ." 

“Franţa publică acte prin cari probează că a susţinut 

cu o răbdare neobosită, sforțările Angliei și Rusiei, pen- 
tru o mediaţiune a celor 4 puteri, dar că Germania a 
evitat sistematic această mediaţiune; 

e) Că dubla alianţă a voit să deă naştere acestui 
răsboiu, înainte, ca Franţa să-și realizeze proiectele de 
noua organizare şi înzestrare a armatei și înainte ca Rusia 
să-şi termine nouile perfecţionării în armată şi căile ci 
“ferate; 

[) Se mai acuză Austria, că “intenţionat” a exagerat 
pretenţiunile în nota către Serbia, şi a dat un termen. 
scurt, pentru ca să nu se mai poată luă înţelegere între 
diferitele state europene, asupra alitudinei de luat şi pen- 
tru ca să complice situaţiunea între puterile doritoare: 
a menține pacea curopeană; 

9) Că Franţa, în strânsă legătură cu Rusia. şi i Analia, 
a unit toate storțările lor, pentru a înlătură catastrofa, 
pe care atitudinea puter ilor germanice o făceau de temut. 

Pentru a demonstră aceasta, publică în cărţile diplo- 
„matice, telegramele ce s'au dat şi discuţiunile ce au urmat 
între guvernele triplei înțelegeri pentru a se solidariză! 
să împiedice. puterile germanice de a-şi. accentuă atitu= 
dinea lor provocatoare, .şi să nu le lase a dă naştere:
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h) Că d-l Sassonoff, ministrul de externe al“Rusiei, 
„cu 32 ore înainte de expirarea termenului de răspuns al . 
Serbici, a cerut. Austriei o prelungire a termenului pen- 
tru ca să deă timp de a se întreprinde cevă,; măcar cât 
de cât, pentru a preveni consecinţele incalculabile şi deo- 
potrivă de nefaste pentru toți, ce ar puteă rezultă din 
modul de acţiune al guvernului austro- -ungar'; 

„_ Că Anglia la început a:-socotit că nu are: nici un 
“motiv. de a se amestecă în chestiunea - Serbiei „şi căa 
acceptat numai solidaritatea de a interveni, alături! cu 
Franţa şi Rusia, pentru a aplauă o conilagrațiune cu-..:: 
ropeană.. 
„Mai arată "note şi telegrame, din cari _ rcese că Sit - 

Grey. a propus Germaniei să iă: iniţiativa unui demers la 
Viena, pentru. a oferi o 'mediaţiune între Austria și Serbia, 
a celor patru puteri, cari nu sunt direct interesate, - (An- 
slia, Germania, Franța şi Rusia), dar că, Germania a re- 
fuzat propunerea, în ziua de 25, Iulie, comunicând-o prin 
Prinţul Lichnowscky; 

|) Că în vremea acestui refuz, a urmat următoarele 

discuţiuni: 
Sir Edward Grey, a întrebat pe Prinţul Lichnowsky, 

dacă, într'un caz când Austria şi Rusia ar mobiliză, Ger-. 
mania şi-ar: menţine rolul de a se uni cu Anglia, F ranţa 

şi Italia, peniru mediaţiune.: Ambasadorul german a răs- 

puns, că el n'o crede, fiindcă atunci nu va mai fi vorba 

de neînţelegeri înire Viena şi “Belgrad, ci de un conilict 
între Viena şi St.-Petersburg. 

« k) Rusia probează că baronul Machio, secretarul Z0- 
neral al ministerului. de externe, a. primit foarie: rece 

pe Prinţul Kudacefi, însăreinatul de afaceri al Rusiei, care 

aveă însărcinarea de a cere prelungirea termenului a-. 
cordat Serbiei. . : 

Câne Prinţul Rudaceit a spus că este contrar curtoa- 
zici internaţionale de a cere -cuivă să :împiedici un 'di- 

_ferend,-Îără a i se dă timp. să studieze şi fără a i se:dă. 

„piese. justificative, baronul Machio, a. răspuns: „Uneori 

interesul. te scuteşte de a îi curtenitor”; : Ş 
ID) Franţa spune că telegrama ce a "dat la timp | mi- 

nistrului . îrancez dela Berlin, de a susţine “propunerea:
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Rusiei, penlru pre clungirea termenului, a fost remisă a- 

. cesluia, de către poșta perlineză, după irecere a termenului ! 

acordat Serbiei; iar Rusia spune că d-l Jagow, a r ăspuns, 

trimisului” Rusiei, d-l Broniowsky că intervenirea pentru 

prelungire este tardivă | 

m) Rusia publică “telegrama, prin care probează că 

a sfătui stăruilor pe Serbia, să solicite mediaţiunea su- . 

-vernului britanic. Mai publică documente, prin care a- 

rată că a stăruit, până în ultimul moment, pentru 0 so- 

luţie pacinică şi că nu-a încetat un moment de a face 

pe Austria să recunoască că sunt unele puncte din notă, 

cari jignesc Serbia, dar cari, modificate ca formă, ar 

aplană conflictul, însă, Austria a refuzat revenirea asupra 

formei riolci; po. 

n) Franţa şi Anglia publică acte, prin cari probează ” 

că Germania a. refuzat aceste prime propuneri, pe mo- 

tivul că: însărcinarea ambasadorilor Italiei, Franţei și Ger- 

manici, de a căută, împreună cu Sir: Grey, mijloacele de 

a rezolvi dificultăţile actuale, ar însemnă instituirea unei 

conferinţe, pentru a trată afacerile dintre Austria şiSerbia, 

ceeace nu este admisibil. 

Asltei, primele propuneri ruse. şi engleze, întâmpi- 

-nând, la Viena şi la Berlin, refuzuri sau “opiecţiuni,. Sir 
Edward Grey, la 29 Iulie, cere Germaniei: să propună o 

formulă, care să facă cu pulință o intervenţie : ami- 

cală a celor patru puleri,. Anglia, Franţa, Germania şi 

alia, în conflictul ce ameninţă să cuprindă Europa. 
El adaogă: „Această formulă, pe care ar propunc-o 

Germania, oricare ar fi. ca, îndată ce ar îngădui să se 
păstreze : pacea, va fi admisă de către Anglia, Franţa și 
Italia”. Se ştie, pe de altă par te, că Rusia “luase de mai 

- înainte acelaş ang gajament; 

: dar chiar. 

0). Franţa, spune că Germania nu numai cănua 

părut dispusă a dă Austriei sfaturile amicale, pe care 
situaţiunea ei le impuneă şi o 'autoriză să le formuleze, 

s'a interpus, în zilele din urmă, între cabinetul 
- din Viena şi între puterile cari tratau direct cu Austro- 

Ungaria în acest senz; 
p) Francezii * acuză pe Germani, pe deoparte, că au 

tăcut jocul dublu; au provocat şi pregătit răsboiul, iar pe 

“



35 

«dealtăparle că au amăgit opinia asupra intenţiunilor 

-ei de pace; aşă, Francezii, acuză pe Germani, că au con- 

“tribuit chiar la redactarea notei şi că i-au cunoscut con- 

ținutul, deşi oficialitatea germană se prefăceă că nu ştie 

nimic. Cu 2 zile înainte de remiterea notei, d-l Tagow, 

asigură pe ministrul Serbiei şi al Franţei, că nu ştie nimic, 

Atunci, ministrul Franţei i-a spus: „Declaraţiile d-v. mă 

“surprind, căci nu par de loc a ţi în conformitate cu 

„ceeace împrejurările ne-ar face să credem”. Mai spun 

francezii, că în acel timp, declaraţiile contelui Tisza, în 

“Parlamentul “ungar, asigură liniştea: nu ce nici un motiv 

-a se crede că evenimente grave ar îi! inevitabile, sau 

„măcar probabile. Și, cu toate asigurările c6& se dădeau, 

„minislrului francez la Ballplatz, că: „Tonul şi cererile 

cari vor fi formulate în nota austriacă, îngăduie să se 

"spere într'o deslegare pacinică, totuş, în Germ ania și „Aus 

tria, se făceau pregătiri de răsboiu. - 

In fine, tripla înţelegere susține această acuzare şi 

pe molivul că guvernele -triplei înțelegeri nu au îost a- 

_nunţate despre remiterea notei către Serbia, decât Vineri 

„dimineaţa, la ora 10, deşi nota fusese remisă de Joid.a.; 

q) Se mai acuză Austria că a dorit ri ăsboiul, după 

„cum rcese şi din cupriusul notei, care nu admiteă decât 

„două soluţiuni: sau unrefuz, sau o acceptare. O a treia 

ipotezii, care să înlesnească o înţelegere, nu există. O parte 

„din măsurile ce se cereau Serbiei, fiind inacceptabile, 

penlru demnitatea şi suveranitatea "Serbiei, eră natural să 

urmeze un refuz din partea Serbiei, deci, aceasta a dorit-o 

„Austria, când a formulat pretenţiuni inacceptabile. La a- 

„ceasta se mai adaogă consimțământul german asupra no- 

tei, cun. reese din declaraţia d-lui Jagow, secretar de stat 

la "afacerile externe, care. a zis: „Nota este energică, dar 

"0 aprob”. . | 

Anglia spune că “purtare ca Austriei, este totdeodată şi 

provocatoare şi imorală; ea nu sar îi purtat niciodată 

“astfel, dacă Germania nu ar fi fost prealabil consultată; 

r) Franţa, Anglia şi Rusia, susțin, pedeoparte, că au 

“depils toate storțările pentru a ajunge la o soluţie pa- 

-cinică a crizei, până în' ' momentul când Germania, prin 

:brusca e; declaraţie de: răsboiu, a distrus cele din urmă
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şanse pentru salvarea păcii, iar pe dealtiparte, că Ger- 

mania nu sa ar ătat grăbită să primească intervenirea. 

către Austria pentru mediațiunc, tărăgănând şi sustrăgâu- 

du-se sistematic dela acţiuni loiale-în acest sens; 

s) Franţa acuză Germania de gânduri ascunse Şi a- 

"auce următoarele probe: ” 

| Mercuri, :29, Suveranul rus, constatând esecul stiiruitor 

al încerc cărilor de evitarea conflictului european și faţă. 

de mobilizarea şi declararea de răsboiu austriacă, temân- 

du-se că Serbia va suferi'o sdrobire 'militară, notări, cu 

titlu provizoriu, mobilizarea trupelor din . patru regiuni. 

militare, adică numai a formațiunilor înşirale dealungul 

frontierei austro-ungare. 
Făcând aceasta, el avi grija să înştiinţeze guvernul 

„german, că această măsură limitată şi fără de caracter 

„ofensiv, faţă de: Austria, nu ce în nici un fel îndreptată 
_contra Germaniei. .- . 

Cu. toate acestea, ' Suveranul german, care, dela 24 
“ale lunci, nu luase parte, prin nici un act, la străduinţele- 

împăciuiloare e ale triplei înţeiegeri, adresă Suver anului. rus 

„un ultimatum, la 31 Iulie, pretinzând că Rusia ar îi or- 

“donat mobilizarea generală a“ armatelor sale şi cerârid 

ca, în termen de 12 ore, să fie oprită această mobilizare.. 

| Această cerință „cu atât'mai jignitoare, cu cât, mai 
înainte cu câtevă ore, Impăratul Nicolae al II-lea, într ur 
gest de încredere spontande,. ceruse Impăratului Germa- 

„nici mediaţiunea sa, se produceă în. clipa când, după ce- 

“rerea Angliei şi cu ştiinţa Germaniei, Suveranul rus primeă 
_0 “formulă care să poată pregăti o regulare prictencască- 
_a conflictului 'Austro-Sârb, şi a dificultăţilor austro-ruse, 
prin oprirea simultană, a operaţiunilor şi pregătirilor 

- militare 

Ș) Tripla înțelegere mai acuză Germania că încă dela 
25 Iulie dimineaţa,. adică înainte chiar. de expirarea ter- 

menului acordat Serbiei de Austria, Germania consemnase- 
n Alsacia şi Lorena. 

In aceeaş zi chiar, pusese în stare de înarmare lu- 
_crările din apropierea frontierei. La 26, orânduise, la- 

R căile ferate, măsurile pregătitoare pentru concentrare. La. 
27 făcuse . rechiziții şi așezașe trupele sale de „acoperire-
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“La 28, -chemările individuale de rezervişti începuseră, iar * 
elementele îndepărtate de frontieră fuseseră apropiate. 

Toate aceste măsuri, urmărite cu metodă, puteau să 

ne mai lase îndoială asupra intenţiunilor Germaniei?; 
1) Anglia se justifică că ma voit răsboiul prin faptul 

„că, încă dela 29 Iulie, i se telegrafiase dela Paris şi din - 
Rusia că dacă Anglia ar spune precis că va interveni, 

alături de Franţa şi Rusia, desigur, Germania ar  iăsă 

calea tergiversărilor şi ar interveni câitre Austria, în senzul 

aplanării conflictului; 
[ Tripla înţelegere maâi publică acte, prin cari pro 

Dează că. Germania, hotărită să facă riisboiul, a vrut, 
două. rânduri, să dizolve tripla înţelegere, pentru a is 
-4ruge izolat cele trei. puteri în stare să se opună ege- 

:moniei sale. A încercat întâiu să. separe Anglia de Franţa 
şi de Rusia, iar mai în urmă a încercat să obțină neu- 

tralilatea Angliei şi Franţei. 

Pentru prima încercare, ministrul Angliei la Berlin, 
raport ă următoarele: . 

„Am fost rugat să vizitez.pe Cazicelar, Excelenţa Sa 
îmi spuse că dacă Rusia ar atacă Austri ia, o conflagrație 
-ar puteă îi inevitabilă, dată fiind obligaţiunile cari impun 

Germaniei. alianța ci cu Austria. El continuă conversaţia  - 
făcând -imereu oferte ademenitoare, pentru. a-şi asigură 
neutralitatea britanică. Imi spuse că, după concepția sa, | 

despre principiul. esenţial al politicei britanice “Marea Bri- 

sanie mar consimți niciodată să. se ţie deoparte şi să pri- 
-vească nepăsătoare la sdrobirea Franţei, întrun 'eventual 

“conflict. Scopul Germaniei însă, nu este acesta. Dacă neu- 
tralitatea Marei Britanii ar fi asigurată, guvernul ar primi 

- toate asigurările că guvernul imperial nu urmăreşte nici 
o cucerire teritorială în paguba Franţei, presupunând că. 

răsboiul ar isbucni şi că ar: ieşi învingătoare Germania. 
„Am pus. Excelenței Sale 'o întrebare, în privinţa co- 

loniilor îranceze. El îmi răspunse că nu poate luă un 
angajament la fel, cu privire la aceasta”. 

“Pentru a doua încercare, Franţa publică următoarele 
acte, peniru a probă că sa încerc cai. o. intrigă germană. 

| între Franţa şi Anglia. | 
„Sub pretextul unei : neînţelegeri, "ca încearcă să ob- i
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țină, prin Anglia, neutralitatea Franţei. La Berlin nu se: 

renunțase la speranța de a aveă întâiu în faţă Rusia sin-- 

gură, sau Franţa şi Rusia, izolate de Anglia. - 

In acecaş zi, cancelarul german însărcină pe Prinţul” 

Lichnowsky să facă următoarea declaraţie la Foreign-: 

Office: - 

„Germania e gala să primească propunerile engleze, 

dacă " Anglia garantează, cu forţele sale: militare şi na- 

vale, neutralitatea franceză în conflictul ruso-german. Mo- 

pilizarea germană sa făcut azi, ca răspuns la provocă- 

rile ruseşti şi înaintea sosirii propunerilor engleze. In 

consecință, concentrarea noastră la hotarele Franței, nu. 

poate îi .moditicată. Garantănm, de altfel, că până Luni, 

3 August, orele 7 seara, nu vom rece graniţa franceză, 

dacă. primim până atunci asentimentul Angliei”. 

In sfârşit, Wilhelm al II-lea interveni el însuș, Ja 1 . 

Augusi, cu o telegramă către Regele Angliei, insinuând 

cum că Anglia ar îi primit. propuner ca cancelarului. Jată. 

telegrama: 

„Am primit comunicarea guvernului vostru, care-mi. 

oteră neutralitatea Franţei, sub garanţia Marci Britanii;: 

De această ofertă eră legată chestiunea de a se şti dacă,. 

sub această condiţie, Germania nu va atacă Franţa. Din. 

motive. tehnice, mobilizarea mea, care s'a ordonat azi, pe: 

ambele fronturi, Răsărit şi Apus, trebuie să se electuizze: 

după pregălirile începute”. 

„Contraordine nu 'se pot dă, şi telegrama Voastră a. 

venit, din nenorocire, prea târziu. Dar, “dacă Franţa oferă. 

- neutralitatea sa, care va îi garantată de armata şi îlota. 

engleză, nu voiu atacă Franţa și voiu întrebuință trupele 

mele aiurea. Doresc ca Franţa să mu manifesteze nici 

o nervozitate: "Trupele depe îronliecra mea, sunt oprite . 

în acest moment, prin ordine telegrafice și telefonice, în 

drumul lor de înaintare dincolo de frontiera franceză.- 

„Răspunsul nu întârziă. Regele George . telegrafiă: 
„Răspunzând telegramei voastre, pe care am primit-o: 

acuma, cred că suntem în faţa unei neînţelegeri,. produsă 
în urma unei sugerări, făcută în cursul unei conversații. 
amicale între Prinţul Licnnowsky şi Sir Edward Grey,. 
când discutau cum că sar puteă amână un conflict armat-
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între Germania şi! Franţa, până ce sar găsi un .mijloc - 

de înţelegere între Austro-Ungaria şi Rusia. Sir Edward... 

Grey va întâlni mâine dimineaţă pe Prinţul. Lichhowsky, 

pentru a stabili că a tost în “adevăr. o neînțelegere din 

partea acestuia. din urmă”. - a 

A fost, în adevăr, o neînțelegere, sau .pur şi simplu, 

o nouă încercare de a băgă zizanie între Franţa şi. An- 

glia!?! Precis nu o ştie nimeni. Oricum ar fi,. Germania 

nu a reuşit să separe tripla înţelegere, şi cancelariatul 

se mărgini să publice, în Gazeta Germaniei de Nord, ur- 

mătoarea explicaţie telegrafiată de Prinţul Lichnowsky: 

„Sugerările lui Sir Edward Grey, bazate pe dorința 

"din partea Angliei, de a păstră neutralitatea, au fost fă- 

cute fără o prealabilă înţelegere cu Franţa, şi, de atunci, 

au fost părăsite ca neâvenite”. (Cartea galbenă, anexa II). 

u) Intelectualii triplei: înţelegeri, spun că Germania 

alentează la libertăţile Europei şi că Franţa apără- şi 

acuma aceste libertăţi, precum le-a apărat în totdeauua. 

| Mai spun că Franţa, doritoare de pace şi de progres 

pentru Europa şi pentru omenire, a purtat o jumătate 

de veac în pieptul ci rana adâncă deschisă de Germania, 

- făcând jertie şi acte de abnegaţiune, în discuţiunile pro- 

vocate de germani, în 1903,1906, 1908 şi 1911, și mai 

“ales în 1912, când Germania și Austria formulasc, împo- 

-triva Greciei şi Serbiei, cerinţi inadmisibile. 

Că răsboiul' actual este răsboiul'a două principii: 

a) Unul reprezentat de germani: acela al forţii dis- 

“trugătoare, al dominaţiunii, al superiorității, capitalului; 

b) Altul reprezentat de francezi: acela al libertăţii 'po- 

- poarelor, al nevoii de răsuflare a naţiunilor. 

Că Impăratul Wilhelm s'a folosit de fiorul ce a pă-. 

truns Austria, din cauza asasinatului dela Serajevo, precum 

şi de politica ungurească, pentru a împinge pe Austria 

în răsboiu contra Serbiei. E pc 

Că în -1912—1913, când Austro-Ungaria luase o ali- 

tudine ofensivă, Impăratul Wilhelm a zis: „Se face prea 

mult sgomot cu sabia mea”. Tot aşă ar. fi pulut zice şi 

anul acesta, dacă nu ar fi avut intenţia de a provocă 

ăsboiul. . = : - 

Acuză pe conducătorii. germani, că se călăuzesc 'de.
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principiile barbare și. imorale: „Necesitatea. nu are legi”, 
şi „Tratatele sunt fițuici de hârtie”. 

Că Germania a suferit de atletism politic, şi că țineă 
să se măsoare cu puterile ce-i stăteau în cale, pentru 
obține şampionatul mondial. . 

Că dorinţa de invazie mondială a germanilor este 

perfect asemănătoare cu năvălirile medievale. Inmulţirea 
populaţici peste măsură, în raport cu teritoriul şi. cu 

munca depusă, au împins pe germani la nevoia de in- 

vazie, întocmai precum cauze asemănătoare împingeau la 
invazie pe vechii barbari. 

„_“Imcheiem şi acest capitol cu o altă comparaţie: Când 
o clădire 'sare în aer chibrilul, care „aprinde iarba de 
pușcă cărată la temelia ei e numai prilejul, care dă dru- 
mul energiei distrugătoare cuprinsă în iarba de pușcă. 
:Vinovaţii sunt aceia cari au cărat necontenit. iarbă de 
puşcă la temelia clădirii și au făcut cu putință ca ioali - 
irăinicia ei, să atlârne de: aprinderea unui. chibrit:). 

1) Scrisoarea I Brătescu Voinzşti „Politica“,



CAPITOLUL |. 

- PREGĂTIREA DE RĂSBOIU A BELIGERANŢILOR 
  

Generalităţi. — Un popor, ca să fie bine pregătit de 
răsboiu, trebuie să lucreze în trei direcțiuni: o 

a) Să pregătească arimata; 
D) Să pregătească poporul; 
c) Să pregătească teritoriul. 
d) Să pregătească politica externă. | 
Aşădar, din aceste trei punctie de vedere, vom studiă 

pregătirea de răsboiu a adversarilor. Ca să se ştie mai. 
«dinainte în ce constă aceste pregătiri, le: arătăm aci în 
trăsuri generale: 

1. Pregătirea armalei,. constă în: a) Pregătirea ma- 
lerială, adică înzestrând-o cu tot ceeace-i trebuie, ca: efec- : 
tive, cadre, material, echipament, armament, depozite, etc.; 
b) Pregătirea morală, adică întreținerea și desvoltarea spi- 
ritului răsboinic şi al spiritului militar, precum şi desvol- 
tarea “unei puternice discipline; c) Pregătirea intelectuală, 
adică stabilirea unei unităţi de doctrină, atât în ceeace. 
priveşte conducerea, cât şi în ceeace priveşte execuţia; 
d) Pregătirea. practică, adică continua aplicare a .-regula- . 
mentelor şi continua .antrenare cu greutăţile răsboiului, -, 
afât pentru trupa activă, cât şi „pentru elementele dela 
Vatră. - i . | 

„2. Pregătirea poporului, constă în întreţinerea spiri- . 
tului răsboinic, în întărirea ideei de patrie, şi a idealelor 
naționale, în 'desvoltarea sentimentului datoriei, în esac- 
litate, punctualitate, iubirea: pentru serviciul militar, în- . 
tărirea credinţii religioase, în cultul oamenilor mari ai | 
neamului, în respectul tradiţiilor, etc., în buna stare eco-.: 
nomică a poporului, în buna armonie dintre clasele so-
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ciale, în cullura solidă a celor de sus, în știința de carte- 

_a celor de jos. In această privinţă, cu ocaziunea cerce-- 

Lării  neajunsurilor întâmpinate cu mobilizarea din 1913, 

ziceam: . 

Pregătirea răsboinică a poporului a fost neglijală cu. 

desăvârşire. i 

Aşă dar, la lucru doamnelor, dacă mâine doriţi slalui;. 

la lucru, d-lor învăţători, profesori şi preoţi, dacă vreţi 

să bine-merilaţi dela patrie; nu niai interveniţi pentru 

scutiri de concentrări, de manevre și de serviciul militar . 

d-lor fii de politiciani, de bogălaşi, etc., iar dv,, cei cu. 

pulerea, nu mai încurajați asiiel de porniri, daţi credite - 

pentru pregătire a de răsboiu a linerelului, înainte de 21 

ani, pentru menţinerea: pregătirii de -ăsboiu a elemen- 

tului dela vatră, etc., d-lor. dela cârma țării, căci aşă se- 

face prâgătirea de răsboiu a poporului. Azi nu am mai. 

adăogă decât: priviţi la armata germană şi luaţi de acolo - 

învățăminte asupra modului cum se fac cele. lrei pregătiri . 

de care. vorbim aci. - 
3. Pregălirea leriloriului, constă în desvoltarea reţe- 

Jelor de căi ferate şi şosele, având în vedere interesele: 

strategice, în existența de hărţi, în întreţinerea şi desvol- . 

tarea lucrărilor de artă, în lucrările de îorlilicaţie, în na- - 

vigabilitatea vaselor, în parcul, de vagoane şi de mașini, 

„în numărul mare al vehiculelor automobile. 

In această privință, iată ce spune d-l General Hârjeu,. 

în studiul-său, „Pregătirea armatei pentru răsboiu”: 

Nu e de ajuns a aveă o armală- bună şi: numeroasă. . 

Armatei trebuie să i se deă încă şi mijloacele trebuin- -. 

cioase, pe cari să-şi sprijine operaţiunile, fie că împre- - 

jur ările ar sili-o să ducă: răsboiul printr'o defensivă stra-. 

tegică, fie că nimic nu ar împiedica-o să-iă, dela început, 

E ofensiva strategică. -. . 

Fără o marină de răsboiu, puternică și bine pregătită, 

| Japonezii nu ar îi putut, oricât. de superioară li-ar îi 
fost armata de uscat, să transporte teatrul de operațiuni 
în Coreea şi A Mandciuri ia, și să siliască pe Ruşi a primi: 
-ăsboiul nepregătiţi şi în condițiuni: de inferioritate prea - 

„necumpănită. De asemenea, şi' armata rusească, fără un: 

punct de sprijin, ca puternica cetate maritimă,: Port-- 
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Arthurul, nu ar fi putut, în condiţiunile atât de inegale, 

în cari s'a găsit la începutul campaniei, să țină piept 

ofensivei japoneze, să câştige timp, pentru a dobândi echi- 

librul numeric, care-i lipscă, şi să neutralizeze, prin pro- 

tecţiunea oferită de escadra rusă din Extremul Orient, 

grosul puterii maritime a Japoniei. 

O jară nu se poate zice că e organizată mililăreşie, 

dacă, pe lângă pulerea armală, nu și-a pr egătit apărarea 

teritoriului şi nu dispune de mijloace peniru .a- și apără: . 

fruntariile fluviale şi maritime, în caz când ar aveă ase- 

meneu  fruntarii. 

Vom studiă, dar, fiecare pregătire în parte, la fiecare 

din țările beligerante. 

a Pregătirea armatelor 

ARMATA ENGLEZA 

Recrutarea 

Legea militară din 1907, „Teritorial Army”, împarte: 

forţele mililare engleze, în: a) Armata de „operaţii; b) 

Armata teritorială. 
1. Armata de operații, este destinată a operă afară 

din Regat şi constituie adevărata îorță militară, organizată 

din timp de pace, a Angliei. a 

Ea cuprinde: a) Armata permanentă; b) Rezerva ar- ; 

matei permanente; şi c) Rezerva specială. 

| Recrutarea armatei se face, în mod esclusiv, : prin 

angajări voluntare. Durata serviciului, în armata perma- 

“mentă şi în rezerva ei, este de 12. ani, din cari, 3—5 sau 

9 ani, se pot face în rezervă. 
Se poale angajă în armală oricine, cu0 bună con- | 

duită; dacă angajarea se face pe 21 ani, arc drept la 

pensie. . 

- Vârsta la care se primesc angajările, este cuprinsă 

între: 18—25 ani; iar durata minimă a ang ajării, este: 

infanteria şi cavaleria, 7 ani; artileria; 6 ani;, artileria. 

de cetale, 8 ani; geniu, 2 ani; serviciile, 2—3 ani. 

- | .
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Efectivul armatei permanente, la 1 Ianuarie 1913, 

- eră, aproximativ, 185.000. La această se adaugă și armata 

de Indii, de aproape 80. 000. 
Rezerva armalei permanenie, se compune din: aceia 

liberaţi din armata permanentă, şi cari urmează a-şi îm- 

plini restul angajamentului de 12 ani; din aceia cari, după 

12.ani de serviciu, se reangajează încă pe 4 ani, în.re- 

zervă. Acești rezervişli primesc o soldă- de 0,60 b., pe zi, 

şi pot fi chemaţi în fiecare an, câte 12 zile, pentru ins- 

trucţie, precum şi 'în caz “de mobilizare. - 

Efectivul rezervei eră, la 1 Tanuarie 1913, de aproape 

140.000 oameni. 
Rezerva specială.—Aci se angajează tinerii între 17— 

35 ani; iar angajamentul se face pe 6 ani, putându-se. 

_reangajă încă pe 4 ani, până la vârsta de 40 ani. Aceşti 

angajaţi fac, la început, o instrucţie de 5 luni, la un de- 

pozit al unui corp activ, şi apoi sunt chemaţi în ficcare 

an la corpul unde comptează, pentru câte 15 zile, exe- 

cutând, în plus, şi 6 zile tragere. 
Efectivul rezervei speciale, eră de, aproximativ, 70 

mii oameni. 
2. Armata teritorială, este cre ațiunea lui Haldane, 

şi nu este altcevă, decât vechile corpuri de voluntari şi 

de yeomanry, transformate. Ea se recrutează, asemenea, 
prin angajări voluntare de 4 ani, şi prin reangajări până 

la vârsta de 40 ani, subotițerii 50. ani. Angajamentul este 
reziliabil, plătindu-se cheltuielile făcute până atunci. In 

„caz de mobilizare, rezilicrea. nu este permisă. Angajările, 
"se prelungesc cu un an, din oficiu, în caz de pericol 
naţional. - - 

- Imstrucţia acestei armate se face: în primul an, 20 
“şedinţe; anii următori, 10 şedinţe, în plus o perioadă de 
8—15 zile întrun câmp de instrucţie. 

Efectivul total eră de aproape 300. 000 Oameni, cu a- 
proape. 10.000 ofiţeri. 

Rezerva armatei teritoriale. Există aproape numai ca. 
plan, pe hârtie. La 1 lanuarie 1913, „comptau, în această: 
alegorie, S84 oameni. 

Rezerva națională, cuprinde: 
a) Clasa de veterani, — ofiţeri şi soldaţi, — inapți 

2 
p
o
z
e
a
z
a
 

zi 

  

o 
n
a
 
a
e
 

P
a
 

a 
a 

m 
a 

2 
a
a



43 

de a face o campanie, toluş, păstraţi! ca membrii în re- - 
zerva națională, din cauza situaţiei lor şi a influienței 

sociale; 
b) Clasa ofițerilor şi soldaţilor, cari au făcut anga- 

jamentul de.a apără metropola, în caz de răsboiu; 

c) Clasa care. cuprinde pe toţi cari se pun, fără nici 
o restricţiune, la dispoziţia” autorităţii militare, şi primesc 

de a luptă, fie în metropolă, fie în atară. 
Aceia din categoriile b şi c, au şi angajamente scrise, 

după ce au fost constataţi, ca fizic, de o comisie medicală. - 
„„ Pentru fiecare înscris din categoria b, se plăteşte, de 
către stat, câte 6.25 anual, ca primă; iar pentru aceia, 
din categoria c, câte 12,50. | 

Organizarea şi administrare ca armatei terilori ale şi a 
rezervelor sale, sc face de către „Associations de Comt6s”. 

La mobilizare, oamenii din rezerva naţională, sunt: 
îmbrăcaţi, armaţi şi echipați, şi pot fi întrebuințaţi pentru 
completarea rezervei speciale sau la armata teritorială, 

-* | Ri - 

. . 

“Lord Roberts, învingătorul din Africa de Sud, spri- 
jinit de lord Kitschner, actualul ministru de.r: ăsboiu, au 

arătat, de nenumărate ori, pericolul la care este expusă 

- Anglia, față de o debarcare prin surprindere, întreprinsă 
de Germania, mai ales. după ce, armata. de operaţie per- | 
manentă, ar fi părăsit metropola, peniru : a merge să lupte 
în altă parte. | Ă 

In adevăr, după plecarea corpului expediționar, nu 
ar mai fi rămas în Anglia, decât, cel :mult,100.000 oa- 
meni, mai mult sau mai puţin pregătiți, cu cari trebuiă 
a se face față unei armate de debare care de cel: puţin 

200.000 luptători de 1-iul ordin. 
| Hipoteza unei debarcări germane și greutatea de a-i 

face faţă pe uscat, sa demonstrat complet în manevrele 

navale din 1910 și 1912, cari rezultate au fost cu în- 
„__Şrijire ascunse publicului, In astfel de condiţii, sau corpul 
„de expediţie nu puteau părăsi ţara, sau trebuiau luate mă- 
suri de reorganizarea armatei pe alte principii, şi în spe- 
'cial, să sc introducă serviciul militar personal şi obligator | 

ca în toate țările din „lame. N
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Vocea puternică şi patriotică a lordului Roberis, a . 

avul un mare răsunet în. Anglia, însă, ca a fost acoperită 

de declaraţia următoare, făcută dela tribuna parlamentului, 

de însuș ministrul de riisboiu, colonelul Seely: - 

„Lipsește armatei teritoriale 16% din efectivul situ; 

dacă oare acest efectiv ar îi cu: 1607, mai mare, am fi 

noi, în o mai mare siguranță? Siguranţa câștigată, care 

ar decur ge din sporirea ciectivelor, are ca o valoare aşă 

de mare, încât să trebuiască să o facem, alacând. ve-.. 

-chiul nostru sistem de înrolări prin angajări voluntare? 

„Este o mare greşeală, în a se gândi cinevă, că, pen- 

tru a punc ara la adăpost conira unui pericol, singurul 

mijloc este, de a se luă locuitorii pacinici. dela ocupa- 

țiunea lor obicinuită, şi de a-i vărsă îni rândurile armatei. 

“Pentru țara noastră, cu cât va îi mai mic. numărul” mo- 

pilizabililor, cu atâta sunt mai mari şansele de. succes. 

„Cum să spunem țării, că va irebui să adople ser- 

piciul obligaloriu, numai în vederea unei siluațiuni, care, 

chiar dacă există, ea nu este iminentă?” 

Nici nu şi-a putul cinevă “închipui că evenimentele 

îl vor desminţi aşă de repede, și îi vor arătă că a văzut 

numai prin ochii politicianului, chestiunea, iar nu prin 

-ochii- patriolului și specialistului, cum 0 văzuse bătrânul 

lord Roberts. 
| Se poate face o comparaţie între declaraţia ministrului 
de răsboiu german şi a' cancelarului respectiv, în 1913, 
şi această declarație a ministrului de răsboiu englez. 

| | 1. Armata activă 

A. — Infanteria 

4 Regimente de gardă, (2, a 3 batal.; ;1, a 2 batal.; 
1,albatal); 

2 Regimente de carabinieri QRile); 
:69 Regimente - de linie. 

Total: 75 Regimente, cu un total de 157. batalioane. Din 
„aceste forţe, se găsesc în metropolă numai 63 batalioane; 
iar celelalte se găsesc: In Egipl și Africa 'de Sud, 22 ba- 
talioane; în India de Est, 52 batalioane. 
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Regimentele: sunt formale pe unul, două şi trei bata- 

- lioane; iar -batalionul pe opt compânii.: 
In ordinul: dat pe armată, în . 16 Septervrie 1913, 

sa prevăzut, că dela 1 Octomvrie 1913, toate. batalioanele 
de infanterie activă să fie organizate pe 4 compănii; lie- 
“care companie să fie comandată de un maior sau căpitan 

călare, cu un căpitan ajutor; compania să fie împărțită; 
în 4 secţii, comandate. fiecare de câte un locotenent sau 
sublocotenent; companiile vor îi denumite în batalion prin 

literile A, B, C, D, iar secţiile, prin numerile dela 1—16, 
în batalion. | 

. Fiecare batalion, în limp de pace, are: 24 otiţeri, 
5 funcţionari, 95 suboliţeri şi 680 trupă; iar batalioanele 
de gardă, au acelaş efectiv, “însă, personalul ofițeresc - şi 

„subofițeresc, sporit la: 29 ofiţeri, 98. subotiţeri. 
zezervd armalei permanente: Pe lângă cele 69 re- 

gimente de infanterie de linie, sunt ataşate 701 batalioane 

de rezervă. Aceste batalioane au, fiecare, uh cadru per- 

manenl de 8 ofiţeri, 1 îuncţionar, 48 subofițeri și muzi= 

canţi, şi 40 oameni. Cadrele şi batalionul de rezervă, 

servă ca depozit de recrutare pentru batalioanele de linie, 

întărindu-le, la mobilizare, cu: personalul irebuitor. 
- La mobilizare, batalioanele de rezervă primesc, dela 

regimentele de linie; pe toți oamenii cari prisosesc, “sau 

“cari. urmează a îi instruiți (recruți), în vederea răsboiu- 

- Tui, şi îi- dă, în schimb, oamenii săi instruiți. 
- Armament, muniție, echipament şi unelle. — In- 

Tanteria este înârmală "cu pușca Lee Enfield, cu 
magazin  demontabil, ă 8: cartușe. Greutatea, ci este de 
3,700 kgr. şi de calibru 7,7 m.m. Viteza iniţială, 660 m. 
Inălţătorul gradat până la 2.000 yards (1629 m.). Muniția 

trasă, este un glonţ ascuţit, cu o greutate de 11,8 25, cu 

o viteză iniţială de 725 m. şi o săgeată de 205 la 800 m. 

| Infanteria are următoarea muniţie: pe soldat, 150.car- 

iuşe; la rezerva -regimentară, 100; la coloanele de muniții, 

l-iul eșclon, 50; coloanele de muniții de al 2-lea eşelon, 

50; parcul divizionare, 100; pe liniile de comunicaţii, 100. 

Total = 550 cartuşe de armă. | 

Din 1912 se - experimentă o nouă: armă și se dăduse
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ca încercare la unele unităţi. Primele încercări dând re- 
zultate foarte. bune, a-şi fost pusă în serviciu pela în- 

ceputul anului 1913, la trei regimente: la.al 5-lea dragoni 
ai gărzii, regimentul Suffolk şi regimentul de pușcași regal. 
Este probabil, că de atunci să îi primit şi celelalte re- 
gimente această armă, aşă că întreaga infanterie a armatei 

"active, trebuie să o aibă astăzi. 

Această armă nouă, este ceva mai lungă « ca Lee En- 
field, şi are o traectorie mai razanlă. Glonţul tras este. as- 
“cuţit, asemuitor glonţului D., franțuzesc. La 457 m., (500 
-yards), glonţul găureșie o placă de oțel de 935 mim. 

Mitraliera.—Fiecare batalion dispune de câte o secţie 
de mitraliere, ă două piese. 

Pentru mitraliere: „este alocată următoare ea muniţie: 

la piesă câte 3.500; la prezervă regimentară, 16.000; co- 
loanele de muniții, cşelonul l-iu, 5.000; coloanele de. Mu 

". niţii, eşelonul al 2-lea, 5.000; parcul divizionar, 6.000; 
liniile de comunicaţii, 14.000. 'Total = 49.500 lovituri. 

Echipamentul.—Cascheta plată, bluză, pulpare de 
poslav, bocanci. Echipamentul de campanie este de nid. 

1906, şi făcut din o pânză de bumbac impermeabilă. Se 
compune  dintr'un centuron, port-baionetă, bretele, două 
buzunare pentru cartuşe, (câte '75.de buzunar), un săculeț 
pentru bidon, un toc pentru uneliă. şi un sac pentru me- 

„rinde. Sacul se poate separă. de restul echipamentului. 
Greutatea încărcăturei este de 20,800 kgr.; cu cele 120 
cartușe, distribuite în plus, înainte de începere a luplei, 
se atinge greuiatea de 24,567 kgr. | 

Unelte. — Fiecare soldat de infanterie are astipra sii 
„o uneltă portativă, asemenea Și sergențţii. 

„In-afară de aceasta, se mai află: 
La companie, un. măgar, care poartă un. topor, 9 lâr- 

| năcoape, 14 lopeţi, care însoțește, compania în tot mo- 
mentul în luptă; 

„La batalion, două lrăsuri, ducând î în total: 24 topoare; 
76: ) -târmăcoape, 's. :clești, 110 lopeţi, un ferăstrău, 4 co- 
“soare, 20 seceri. Aceste trăsuri merg cu: trenul de luptă al 
batălionului; ; 

La brigadă, o: trăsură; care poartă: 1 topor, s0 târ- 
năcoape, cu un cioc, 9 clești, 3 3 târnăcoape şi 120 lopeţi. 
Pa - 4 i Pi 
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B.—Câvaleria 

3 Regimente cuirasieri! de gardă; 
[= 

7 - dragoni de. gardă; 

3 - dragoni; 
12 pp husari; - 

G NE lăncieri. E: 
  

31 Total, regimente de cavalerie, :ă câte 3:și: 4 cs 
cadroane și o secţie de milralicră. Regimentele de. gardă 

“sunt ă 4 escadroane.: - i mă 
Din acestea; 19 regimente sunt în metropolă; 3 în 

Egipt 'şi în Atrica de Sud; 9 în Indiile de Răsărit. ? 
Eiectivul regimentelor. de cavalerie, este: 
Regimentele din gardă: 24. ofiţeri, 2 funcţionari, 90 

subotfiţeri, 316 oameni și 276 cai. | 
Celelalte regimente din metropolă au ctectivele mult 

sporite: 26 ofițeri; 2 funcţionari, 109 subofițeri şi trom- 
peţi, 578 oameni şi 515 cai; (cele din Esp şi din Indii, 
470 oameni şi 479 cai). : N 

Trei regimente de cavalerie; formează '0 Brigădă. 
Armament, remoniă și echipamenl;- — Cavaleria este: 

îmarmată cu carabinc, cu: sabie şi lancăi 
Carabina, sau puşca scurlă, cum'i se zice în Anglia, - 

este de acelaş sistem cu arma infanteriei, - 
; -. -Lancea este. întrebuințată numai “de regimentele de - 
lăncieri. 

Mitraliera.—Noua mitralieră, de: iip. Maxim, este. cons-: 
truită de casa Vickers.. Are o greutate sub 13 kgr. deci : 
putând îi transportată ușor. peste câmp; şi poate rage: 
mult: timp fără ca să. se încălzească prea mult: «țeava. 

- Acest :din urmă progres a fos: realizat graţie unui re-. 

“zervor cu apă, care înconjoară ţeava, şi un condensator 
special. Se poalc, astiel, trage până la 30.000 cartuşe cu 
aceeaş țeav ă, fără nici-o oprire a mecanismului. 

“emonta. —Din întreg numărul de. 1. 600. 000 de cai 
din  țâr ă, cu vârsta de 4 ani, numai 450. 000, sunt proprii 
serviciului militar. . 5 

Caii. pentru: armată șuni cumpitiaţi de o comisie, pe 
cât posibil, primăvara, şi apoi ţinuţi. în' “ferme. de creş- 
tere până la vf ârsta de 4:/, ani. In Octomvrie al anului. 

Ta „ 4 
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cu vârsta de 4/, ani, sunt repartizaţi la corpuri. Un an 
şi jumătate se face “dresajul lor. Numai la vârsta de 6 

ani intră, propriu zis, în serviciu. - 
„Preţul unui cal este, în mijlociu, de 1.200 lei. 

Pentru cazul de mobilizare, ministerul de răsboiu, 
are un număr de 30.000 cai, ai anumitor proprietari, cari 
ţin caii lor la dispoziţia armatei, în schimbul unci prime, 
date anual de către. stat. Aceşti cai sunt asiguraţi. Ei pot 
fi chemaţi la fiecare doi ani, pentru câte o perioadă de 
instrucţie, ce nu poate trece de o lună. 
Armata activă, la mobilizare, are nevoie de 44.000 

cai. Acest număr redus este 'datorit desvoltării celei mari, 

ce a luat tracţiunea -mecanică. 
Armata teritorială are nevoie de 86.000 cai. 

Imbrăcămintea.—Ţinuta de campanie este la fel cu 
a infanteriei: culoarea kaki închisă. | 

SR _. C—Artileria 

Arlileria engleză, a armatei de operalii, cuprinde: 
29 Baterii câltireţe.. Efectivul de pace al acestor ba- 

terii este de 5 ofițeri, 21 suboiiţeri, 130 oameni 
şi 80 cai. 

147 Baterii montate, de. câmp, cu: acelaş ctectiv;. 

8 Baterii de munte, cu un etccliv de 5 ofiţeri, 30 
suboiiţeri, 100 oameni şi 70 cai. 

Tot.: 184 Baterii. Numărul de piese în baterie, obicinuit, 
este de 6; sunt unele bâterii cu câte 4 piese. 

Ir afar i de acestea, artileria de: câmp, armata de 
operații engleză, mai are încă 110 companii de artilerie 

“de cetate, din cari, 12 batalioane sunt de artilerie grea, 
ă câte 4.piese bateria. 

Din toată această artilerie, următoarele Baterii Sunt 
afară din metropolă: | 

a) In Egipt şi în Africa de Sud, trei baterii de câmp, 
o. baterie călăreaţă, o baterie de: munte şi 2% companii 
din ariileria de cetate; 

b) In Indiile de Est, 45 baterii ae cârip, 1 baterii 
călărețe, 8 baterii de munte şi 27 „companii din artileria 
de asediu. 
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Armament, muniții, unelte și echipament.— Materialul 

de artilerie, pe care îl întrebuințează armata engleză, este: 

Tunurile de câmp sunt cu tragere repede, „de calibru 

39 m.m., închizătorul cu şurup. 
Tunurile bateriilor călărețe sunt cu trăgere repede, 

“de calibru 76,2 m.m., şi având acelaş închizător, ca -a- 
„celea de câmp. | 

“Tunurile de munte sunt formate din material vechiu, 

"cu tragere înceată, de calibru 6,25 cit.m, (construite în 

anul 1882). 
Artileria grea este înarmată cu obuzierul de 125 m.m. 

Muniţii.— Bateria călăreaţă dispune, de: următorul a- 
;provizionament: 

176 Lovituri de piesă 'la chesoane; 220 la coloana de 
“muniții a grupului; 150 la parcul divizionar; 454 pe linia 
„de etape. 

In total, o piesă „de artilerie călăreaţă, dispune de 

1.000 lovituri. 
Bateria montată are: 176 Aa chesoane; 76 la coloana 

“de muniții de. grup; 128 la. coloana de muniții divizio- 
„nară; 150 la parcul divizionar; 470 pe liniile de etape. 

In total, 1.000 lovituri. 
Un obuzier, la diferitele eşeloane. arătate. mai sus, 

„dispune de 800 lovituri; iar un tun din artileria grea, are - 
un număr de 500 “proiectile. | 

Imbrăcămintea . de campanie este la tel cu a în. 
“fanterici. 

D.—Trupe tehnice . 

Trupele tehnice se compun din: i 
„93 Companii, împărţite pe următoarele - specialităţi: 

“pionieri, telegrafic, căi ferate, pionieri de cetate, geniu. 

-de coastă şi companii de telegrafie. - n 
Din: aceste companii, următoarele sunt. în afara: me-..: 

tropolei: In Egipt şi în Africa de Sud, sunt 20 : comis”: 
“panii; iar în Indiile răsăritene, este una. 
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Efectivul de răsboiu, al unei companii, este de 6 o: 
fițeri şi 209 trupă. - . Se „st rara aa 
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Impărțirea armatei active in comandamente 

Intreaga armată aclivă şi cu rezerva ci, constiluiese 

şase! divizii active, armată de expediţie. Aecastăi armată, mat. 

este prevăzută cu: 

Una divizie de cavalerie; două brigade de infanterie, 
călare; unul sau mai multe batalioan& neindivizionate;. 
companii: de telegrafice cu fir şi fără fir; companii de: 

acroslaţie; echipaje de poduri şi trupe de. comunicaţii, 

Fiecare divizie, cuprinde: 
3 Brigade. de infanterie, ă 4 batalioane; 

Companii de infanterie călare; 
24 Mitraliere (de batalion câte 2; 

Grup de obuziere, ă 3 baterii, (18 piese); 
Baterie grea, (4 piese); 
Coloană divizionară de muniţiuni; 

. Companii de săpători; | aa 
companie de semnalizatori; ; | SĂ 

Tren divizionar;. Ea 
Ambulanţe de câmp. 

Eîectivul unei divizii, este: :18.667 oameni, 6. 120 'cai,. 
76 tunuri, :24. mitraliere, 837 trăsuri, 4 automobile; iar 
efectivul întregei armate, este de, aproximativ, 160.000. 

Compunere ea unei divizii de cavalerie: 

+ Brigade de cavalerie, â'3'regimente, (24 mitraliere);: 

2 Grupe de artilerie călăreaţă, ă 2 baterii, > i tunuri), 

4 Delaşamente de geniu călări; ” 
LE scadron de semnalizatori; 

Servicii. 

Eicctivul unci divizii de cavalerie 'Gste de: 471 ofițeri, 
9.388 oumeni, 9.994 cai, 596 trăsuri, etc. | 

Eteclivul total, de pace, al armatei: adlive; este; 

3 
d 
3 Grupe de artilerie montată; 

1 
1 
1 

-
 

m
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10, 000 ofiţeri —180. 000 oameni, în “metropolă” şi în 
i | „3 „colonii, în care întră şi E-- 
a “giptul cu Africa de Sud, însă,. 

fără Indii); 
3.900 ofiţeri — 80.000 oameni, în. Indii — după: 

cum se va.arătă; 
300 otițeri— 8.800 oameni, în „corpul colonial.; 

Total: 13, 300. ofițeri—268. 800 oameni. 

CCI IE II N pi cs i pp 

ea
 

a 
aa
na
ii
en
t 

aer
e 

E 
Ia
ni
na
 

en 
ei
ne
 

sv
.



53 

Efectivul de mobilizare se capătă cu oamenii din re- 

zervn specială şi cu aceia ai armatei de rezervă. 

Eicclivul de mobilizare, numai al armatei active de 

„expediţie, este de, aproximativ, 150—160.000, fără a so- 

coti unităţile din Egipt, din Africa de Sud, din India şi 

„din colonii, şi fără a mai socoti unităţile rămase în mMe- 

“tropolă, pentru + apărarea țării, până la formarea unită- 

ților de teritoriali, şi cari pot îi socotite, acestea din urmă, 

la 120. 000 uptători 

2. Armata teritorială 

Armata teritorială este destinată a apără teritoriul 

metropolei; în special după plecarea armatei de expediţie. 

„Ea-este formată din voluntarii şi din „Yeomanry im- 

-periali”, cavalerie care își procură singură caii,—şi tre- 

:buie,. la mobilizare, să alcătuiască: 

"14 Divizii, 14 brigade de infanterie călare, şi trupe 
pentru apărarea coastelor. 

O divizie teritorială este compusă din: | 

„3 "Brigade de infanterie, fiecare ă câte! 3 regimente; 

1 Regiment de  yeomanry; - 

Divizioane artilerie de câmp; 

Divizion - obuziere, ă 3 baterii; 
Baterie artilerie gre a; a _ Ai 
Companii de pionieri; | 

“1 Coimpanie de telegrafie. 
O brigadă de infanterie călare, este compusă. din: 
3 Regimente - de yeomanry; a a - 
1 Baterie călăreaţă. 
“Trupe neindivizionate sunt: 
26 Batalioane infanterie; 
13 Batalioane de cicliști; 

o. 5 Companii telegrafie fără fir, cu fir şi proicetoare. " 

" Trupele pentru apărarea, coastelor cuprind: i 
76 Companii artilerie de cetate; Da 
6 Batalioane artilerie grea; * a 

- 24 Companii pionieri. m 
Efectivul total al armatei teritoriale, la. mobilizare, 

trebuie: să fie, în cifră rotundă, de 330. 000, adică: 

12.523 ofiţeri teritor.-volumt.— 307.375" teritor, -xolunt. 

„631 ofițeri activi _: .. 2.348 sub-oi. aclivi; 

Tet 13.154 ofițeri | i ! ' 309.759 trupă. 
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Armata de India, de. Canada, de Australia, 
“” Uniunea Sud-Africană şi de Noua Zeelandă 

Coloniile engleze, deşi se bucură de o autonomie des- 

“tul de mare, contribuie cu forțele lor la apărarea teri-: 
toriului colonial şi la sporire a forțelor armatei de expe-: 
diţie engleze. | E 

„Este ceva şi mai curios, încă:. In timp ce serviciul: 
„militar obligator a fost respins în Anglia, care este di- 
rect ameninţată de inimici puternici, a fost introdus în: 

toate coloniile engleze, —. afară de India, — care se bu- 
cură de autonomie. | | 

Armata de India 

In afară de armata activă engleză, dislocată din timp: 
de pace, din Anglia, în India, şi care sa văzut mai sus, 
se mai găsește aci şi armata propriu zisă indiană, recru-: 
tată dintre indigeni. - | 

Recrutarea se face prin angajări voluntare, pentru o: 
" durată de. 21 ani de serviciu. Aceasta constiluie armata 

aclivă. a 
In afară de armata activă, în India, mai este o ar- 

mată de rezervă, formată'din vechii soldaţi, cari, de bună- 
voie, se supun -obligaţiunilor militare, — chemaţi la - a- 

“numite perioade de instrucţie, — în schimbul unei solde- 
cam de 5 lei pe lună pe tot anul. | 

Forţele totale, aflate în India, sunt: 
A.—Armata aclivă engleză: 52 batalioane infanterie, 

9 regimente de cavalerie; 45 baterii artilerie, din care, 3: 
de obuziere; 11 baterii călăreţe; '$ baterii de munte; 27 
companii de artilerie de cetate. - 

B.—Armata activă indigenă 136 regimente 'de infan- 
„terie, a 1 batalion, batalionul a 8 compânii. (Este pro- 
babil că azi, sunt transformate în regimente a 2 bata- 

 lioane; iar batalioanele a 4 companii); 39.regimente de- 
"cavalerie, cele mai multe pe 4 escadroane şi una secție 
de mitraliere; 4 escadroane de escortă ale guvernatorului: 
general şi ale guvernatorilor din Bombay, "Bengal, și Ma- 
dras; „12 baterii de munte, a câte '6 piesee; o companie 
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“artilerie de cetate; 38 companii tehnice; 11 companii sa- 

nitare; 21 detașamente de grăniceri pentru poliţie. 

'Toate aceste forţe sunt împărţite în două armate: 

de Nord şi de Sud, cu un „total de 10 divizii, fiecare â 

„câte 5 divizii. -. 
Efectivul de pace : a tuturo or acestor trupe, este: 

80.000. Armată engleză activă; 

10. 000 Armată indigenă activă; | 

2.000 Detaşamentele de poliție. la graniţe. 

Total: 272.000. 
Etectivul de .răsboiu la mobilizare, rămâne _aproapă 

acelaş, pentru armata activă engleză; în: schimb, armata 

indigenă activă este sporită cu aproximativ 35, 000 oa- 

meni, din rezervă, cu trupele de ajutor ale prinților in- 

„digeni, vasali, cu corpul. voluntarilor, și cu miliția de 

grăniceri. Adică: 
80.000 Armată engleză activă; 

220.000 Armată indigenă aclivă ă; 
109.000 'Trupele de ajutor, ale prinților indigeni; 

40.000 Corpul voluntarilor; 

13.000 Miliția grăniceri. 

Total: 475.000. 
Sau, în cifră rotundă, 590.000 oameni, cu unităţi pre- 

văzute din timp de pace şi încadrate, în mare parte, cu 

ofițeri şi subofiţeri. englezi. 

Cel puţin jumătate din aceste forţe pot îi expediate 

afară din India „pentru a operă pe teatrele de operaţii 

fie din Europa, în Franţa, fie în Asia, spre Gollul Persic; 

fie în Atrica, în Egipt, la Canalul de Suez. 

Este probabil că acest număr să fi crescut foarte - 

mult, în urma angajărilor voluntare, făcute în ultimile luni, 

şi al sprijinului dat de numeroșii prinți indieni, vasali, cre- 

"dincioşi ai Angliei. S'ar puteă admite, cu oarecare aproxi- 

maţic, că efectivul total al forțelor aduse din India, pe. 

teatrele de operaţii din Eur opa şi Africa, să atingă cifra 

de cel puţin 500. 000 „oameni. 

Canada 7 

Canada are, ca armată, o miliţie, obligatorie” pentru 

toţi cetăţenii între 18—60 ani.



    

  

u
 2
 

    

Această durală de serviciu este împărțită în patru 
_Clase:;: . 

].- Celibalarii, între 18—30 ani; 
2. Celibalarii, între 30—45 ani; 
3. Căsătoriţii, între 18—45 ani; 
4. Toţi bărbaţii între 45—60 ani. 
Această miliţie se imparte în: milifia aclivă şi miliția 

de rezervă. 
Miliția activă, cu o durată de 3 ani, iar restul în 

rezervă, are un cadru permanent de 1.500 oameni . și350 
ofiţeri, împărțită în următoarele unităţi: 

1 Regiment de infanterie de 10 companii; 2 regimente 
de cavalerie, a 2 escadroane; 2 baterii călărețe; 5 Com- 
panii artilerie de cetaie; pionieri, tren, sanitari, etc. 

Restul miliției active, cuprinde: 97 regimente de in- 
fanteric, ă $ companii; 32 regimente de artilerie, ă 4 es-. 
cadroane; 10 escadroane. independente; 10 divizioane de 
artilerie, ă 2—3 baterii; 4 baterii independente; 7 regi- 
mente de artilerie de cetate şi artilerie grea; 5 companii 
“pionieri de câmp; 1 secţie telegrafie; 15 companii de tren; 

: “sahilari, etc. 
E 2Toate aceste forțe sunt împărțite, din timp de pace, 

tata "Gedivizii : E: | 
“Fiecare divizie cuprinde: Po 
3 Brigade de infanterie, ă 4 batalioane; 

e "1 Regiment de cavalerie; : 
3 Divizioane de artilerie; 
1 Divizion: de obuziere; 
1 Companie. de artilerie grea; 

“1 Companie pionieri. .. .-... , 
In plus, armata mai are: o divizie de - cavalerie, a 5 

briigade, fiecare: brigadă ă: '3 regimente, cu o baterie că- 
lărcaţă . şi o companie : pionieri. 

    

  

N 

Efectivul de: pace al miliției canadiene: este de.70.000 
oameni; efectivul de mobilizare al întregei „armate, este 
de: cel puțin 139.000 oameni. 
„Din acest ejectiv, cel: puţin 28 poate îi aus în Eu Topa. INI 
„In afară de aceste forțe. existente, organizate: dia a 
de pace, se poate presupune, că în urma nouilor an- 
gajări de voluntari, efectivul să fi sporit mult, iar în 

is
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Turopa să se ii transportat până acum, sau să fie pe 
punctul de a se transportă, cel puţin 100-150, 000 cana- 
«dieni, foarte buni upitori, | cp pn 

| Australia | a 

Serviciul militar, în Australia, începe chiar cu „copii Ie 
«de şcoală, Aș: 

„Copii. dela 12—14 ani, fac o preparaţie milita ră as 
120%ore, pe an; | Sa E 

| Cadeţii, — -14—18 ani, — trebuie să facă 4 zile de 
exărciţii, 12 jumătăţi de zile; 24 exerciţii de noapie, pe an; 

"Finerii, între, 18—24 ani, fac parte din forţa militară 
şi sunt: chemaţi, pe an, câte - 16 zile, din care, 8. într'un 
câmp de instrucţie. Tinerii ce fac serviciul la marină, ar- 

tilerie şi geniu, tac instrucție, în fiecare an, pe perioade 
“de 25 zile. 

In afară de această categorie de tineri, care formează E | 
“adevărata forţă a Australici, mai sunt şi voluntarii pe 6 as 

ani cari fac instrucţie numai câte 12 zile pe an. . [5] 

“Toţi cetăţenii, în principiu, până la vârsta de 26 « <j 
ani, trebuie să răspundă chemărilor anuale. 5 POL 

După noua lege de organizare, pusă în aplicare de * A < 
2—3 ani, Australia urmă ca în anul 1919 să aibă, în total: “ue a. SS 

23 Brigade de infanterie, ă 4 batalioane; 
-31 Regimente de cavalerie; | 
50 Baterii de artilerie, ă câte 4 piesc; o. 
7 Baterii de obuziere grele, ă 4 piesc; 

14 Companii de pionieri; 
7 Companii de telegrafic şi diferite legături; ; 

„40 Companii de tren; 
13 Companii de artilerie de cetăte. | 

- Toate aceste forțe, urmau a fi cuprinse în 6 divizii; 
iar efectivul: total de mobilizare, trebuiă să atingă, cel 
puțin, 150.000" oameni. ” 

Din aceste unităţi, o bună parte a căpătat ființă, aşă 
că este de presupus că, cel puţin 80.000—100.000 de a- : 
mată australiană, foarte. buni luptători,—să. fi fost dejă 
adusă, sau va ți adusă, fie. în Europa, fie în Egipt, fie 

împărțită,



Uniunea din Africa de Sud E E 

Uniunea din Africa de Sud, cuprinde: Colonia. Cap 
Natal, Transvaal şi Orange. 

După legea din 1912 toţi cetăţenii dela 17—45 ani, 
„ Sunt supuşi serviciului militar. 

In afară de micile detașamente engleze, ce  consti- 
tuiesc corpul de ocupaţiune, Uniunea între ţine o forță 
permanentă, compusă din 5 corpuri de infanterie călare, 

fiecare cu câte -o baterie 'și având un efectiv total de: 

2.500 oameni; această forță mai. poate fi sporită şi cu 
voluntari din miliţie. 

Miliția se împarte în trei clase: 
a) Miliția armată, cuprinde pe cetățenii între 17-—25 

ani şi cari urmează o anumită instrucție. Efectivul acestei: 
miliții este de 20—25.000 oameni; 

b) Rezerva de miliții; ' 

c) Rezerva naţională, care cuprinde pe toţi oamenii 
între 16—60 ani. 

Din cauza revoltelor interne, este puţin probabil că 
vor pulteă fi aduse ceva unităţi, din Africa de Sud, î 
-răsboiul' din Europa. Ia 

Noua Zeelandă o 

In Noua Zeelandă este exact acceaș lege militară, ca 
şi în Australia. | 

- Forţele militare, după completa desvoltare ; a legii din. 
1912, va trebui să aibă următoarele unităţi: . 

4 Brigade de: infanterie, fiecare ă 4 batalioane şi. fie- 
care batalion ă 8 companii şi o secţie de mitraliere; 4. 

“brigade 'de puşcaşi călări, fiecăre ă 3 regimente și fie- 
care regiment â'4 escadro oane şi o secţie mitraliere; 4 
divizioane de artilerie, fiecare e ă 4-baterii și bateria â 4 

" tunuri; 4 companii de pionieri; 4 companii de semnalizări; 
'3 companii de artilerie de cetate. 

Toate aceste forțe urmau a fi grupate în 4 divizii; 
iar efectivul de răsboiu trebuiă să atingă 120.000 oameni. 

Din aceste forţe, este probabil că, cel puţin, 2 divizii 
să se îi îndreptat pe iieatrele de răsboiu din Occident. .. 

m
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Fiectivul total de mobilizare al armatei engleze 
în răsboiul actual 

Nu se poate șii, nici pe departe, care este efectivul 

de mobilizare al armatei. engleze, în răsboiul actual; de 

asemenea, nici numărul unităţilor. Se ştie, numai că, parla- 

mentul englez a pus la dispoziția ministrului de riisboiu, 

lord Kitschner, fonduri pentru organizarea 1 unci armate de | 

3.000.000. Pe de altă parte, se mai ştie că autorităţile 

superioare militare sar îi exprimat că, răsboiul abiă va 

începe în.luna Maiu 1915, când Englezii vor aveă în linie, 

6 armate de operaţii, a câte 3 corpuri de armată! 

Aceste 18 corpuri de ar mată, dacă Anglia va parveni - 

să le alcătuiască, — oameni sunt, — să le încadreze și 

să le echipeze, vor constitui o forţă de '750.000—800.000 

oameni, — excelenți luptători, — socotind efectivul unui 

corp de “armată de 40.000 oameni. 

Dat fiind ajutorul real; ce-l dă coloniile - autonome, 

metropolci, în răsboiul actual, se poate vedeă că, această” 

cifră nu este prea exagerată. 

Așă, vom aveă efectivele următoare, date ca un mi- 

nimum.: 

1. Armata de expediţie: a metropolei, soco- 
tind atât armata activă « cu rezerva, cât” şi armata 

teritorială . . -. aa aa 400.000 

2. Armata de India aa aaa a 200.000 

3. Armata de Canada. .... . . . . .. . :100.000.- 

4. Armata de Australia - . . . . 1 .... 100.000 

5. Armata de Noua Zeelandă... . „50.000 - 
i Total. 850.000. . 

Acest cfecliv « se poale. socoti, oricât am fi de severi 

în judecarea şi aprecierea “noastră, că există, sau că va 

există în luna Aprilie, sau mai târziu, — „când va în- 

cepe răsboiul?, —..pe teatrul de operaţii din Franţa. EL. 

va: fi încadrat şi: echipat, .căci de 7 luni, toate fabricile 

din lume lucrează numai în această direcţie, şi până la 

Maiu, mai sunt încă două. luni. 

| La spatele acestei armate “de operaţii, de l-ia linie, 

trebuie să se găsească, — tot î în Franţa, — încă 4— -500. 000
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“oameni, englezi, canadieni, indieni, australieni, etc., pen- 
„ru umplerea golurilor. 

Alară de aceste armate, Anglia trebuie să mai aibă, 
în Egipt, cel puţin, 100.000 oameni, — trupe din metro- 

“polă, trupe localnice, trupe de australieni, de indieni, etc., 
— vreo 30—10.000 înspre Golful Persic, precum şi for- 
ele din Airica de Sud. | 
"In Anglia, pentru apărarea coastelor, irebuie să fie 

„asemenea, o armată formată, în mare parte, numai din 
„teritoriali. şi din rezerva naţională. 

Considerându-se întregul efectiv, atât al metropolei, 
cât şi al coloniilor, chemat să opereze pe teatrele „de o-. 
-peraţii sau lăsat în “colonii, se poate deduce că, el este 
cel puţin de 2.000.000 oameni, şi cu tendinţe de a „creşte, 
prin instruirea nouilor voluntari. ” 

Viilorul ne va ar ătă, dacă ne-am înșelat î în aprecierea 
noastră, credem, însă, că aprecierea este în minus, faţă 
„de re calitate. 

z 

ARMATA BELGIANA 

Recrutarea și împărțirea anilor de serviciu 

Contorm nouei legi de recrutare din 1913; August 30, 
propusă de guvernul d-lui de Broqueville, serviciul mi- 
-litar este .obligator pentru toţi cectăţenii -belgicni. 

Această lege, a „serviciului generalizat”, a înlocuit 
legea din 1909, „un fiu de familie”. ” 

Toluş, această lege, dă încă dreptul la multe scuiiri, 
temperând aplicarea serviciului general. Astfel, se acordă. 
sculiri sau dispense familiiloi:' sărace, sau acelora cari 
au avut de suportat dejă greutăţile : serviciului militar. 

După această nouă lege, contingentul anual este fixat 
la 49%; din numărul înscrişilor. Dacă socotim că numărul. 
încorporaţilor a fost, în toamna anului 1913, de 33. 000, 
— afară de 2.000 voluntari, — se poate deduce că, nu- 
mărul înscrişilor a: fost de apro ape 70.000 tineri. 

Serviciul militar se împarte în: a) Armata activă cu 
rezerva ci; şi b) Garda civică, cu o durată totală de 50 
-ani, împiâțiţi în modul. turmător: 

. 
e
g
 

Y



GL 

a) Armala activă și rezerva ei, (numită miliţie).—. 

Tinerii încorporaţi fac serviciul activ: 15 luni la infanterie; 
12 luni la administraţie şi servicii; 21 luni la artileria. - 

montată şi tren; 24 luni la cavalerie și artileria călăreaţă.. 

După terminarea serviciului activ sub arme, tinerii comp=: 

tează, încă, în armata activă, până la completare a a opt. 

ani de serviciu; dela această dată, încă cinci ani -comp- 

tează în rezerva armatei active. 

Prin urmare, numărul total al contingentălor mo-. 
pilizabile este de 13. Dacă! se socotește, în cifră. votundăi, 

deducându-se pierderile, un contingent de 32:000 oameni, 

(în care intră şi voluntarii), se vede că efectivul, oameni-, 

“lor mobilizabili „pentru armata activă, eşte, de '400. 000.. 
b) Garda civică.—Se împarte în două categorii: l-iul. 

ban, cuprinde pe toţi tinerii între 31— 32 ani, cari, deși. 
susceptibili de a face serviciul militar, nu au fost re-: 

crutaţi, fiindcă mau intrat. în proporţia, stabilită şi a 
avut motive de dispensă, de scutire. Al 2-lea ban, cupuinde- 
toți oamenii între 33—50 ani, 

„Organizarea marelui comandament 

Regele, conform constituţiei, este comandantul de că-- 
petenie al tuturor forțelor de uscat Si de -apă ale rega-: 
tului. El este ajutat “de: ; - 

a) Consiliul superior al apărării naţionale, compus.-..- : 
din ministrul de răsboiu, cei şase: comandanţi ai divi- 
ziilor active, şeful statului major general, comandanții ce- 
tăților Anv ers, Liege, Namur, "comandantul superior al 

jandarmeriei şi „un locotenent general din garda civicăl.. 

b) Ministerul de răsboiu. 
c) Statul major general. (nfiinţat. în 1910, Iunie 26). 
La mobilizare, regele iă comanda întregei armate, şi. | 

este ajutat de şeful statului major general. tt, 
“ 
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Armata activă”. 

ăĂ, —Injanteria. —Infanteria belgiană. cuprinde: 

„20 Regimente active, (infanterie de linie, vânători, ca-: 

rabinerie, şi grenadiri), a 3 batalioane,-unul ă 4 baţal. 613; 
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20 Regimente active, cadre, a 3 batalioane. . =60; 
„ Batâlioane de infanterie pentru cetăți:: . . =60; 

„Fiecare regiment de infanterie are câte o companie 
de mitraliere, ă 3 secţii de câte 2 piese. Modelul între- 
buințat este Maxim 1911. P 

Etectivul de pace al. companiilor, este de 3 oliţeri, 
„72 trupă; iar efectivul de mobilizare de. 4 ofiţeri şi 260 . 
trupă. 

"La mobilizare, din toate aceste regimente de infanterie, 

sc alcătuiesc 20 brigade, ă 2 regimente ă câte 3 bata- 
lioanc, pentru armata de operaţie; iar regimentele se for- 

„ mează. astiel: batalioanele din fiecare regiment. sunt for- 

inate din primele două companii ale sale și din alte două 
companii bis, ce. alcătuieşte, la mobilizare; celelalte două 
companii. dela fiecare batalion, împreună. cu alte două 
companii noui. create, intră în compunerea regimentului 
cadru, ce iă ființă la mobilizare, 

“Sistemul, prin urmare, este al desdoirei. | 
Pentru apărarea cetăților, se mobilizează 60 bata- 

lioane de infanterie de cetate. Ă 
Armament, unelte, muniţiuni. — Infanteria belgiană 

este armată cu pușca Mauser, md. 1889, de calibru 7,65 
m.m., cu repeliție. Magazinul fix, cu 5 cartuşe, nepermi- 
ţând lovitură cu lovitură. Greutate armei este de 3,900 
kgr.;. are o lungime de 1,275 m.; iar baioneta, 0,25 c.m. 

'Mitraliera este sistem Maxim, md. 1911, de acelaș 
calibru cu âl armei infanteriei. 

Unelte.—Fiecare companie are: 100 lopeţi Linemann, 
12 cosoare, 6 ferăstrae articulate, 1 cleşte, o pilă, şi 2 

„cleşti de tăiat sârmă. 
- Muniţiii— Fiecare infanterist poartă asupră-i: 120 car- 

tuşe; la cehsonul de batalion se mai găsește încă 51; 
„la secţia de muniții, câte. 68. 

„B.— Cavaleria. — Cavaleria belgiană cuprinde, (guizi, 
„lăncicri și. vânători), ă câte 4 escadroane. La mobilizare, 
această cavalerie, se împarte: a) Câte un regiment la fie- 

“care divizie a armatei” de operaţii; b) Rostul de şase re- 
gimente, alcătuiesc o divizie de 3 brigade, â 2 regimente. 

Efectivul de “pace, al unui escadron, este: 5 ofiţeri, 
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130 trupă şi '130 cai; iar la mobilizare: . 5 oiiţeri, 165. 
oameui și 170 cai, 

Armament, remonlă. — Cavaleri ia belgiană este armată: 

Carabina Mauser „md. 1569, de acelaş model cu al 
armei de infanterie. 

Lancea, — purtată numai de regimentele de lăncieri, — 

de bambu şi cu o lungime totală de 2,85 m. , 

Sabia curbă, pentru lăncieri și vânători, „şi sabia 

dreaptă, peniru guizi. i . 
“Remonta. —hNesursa "cavaleriei, în țară, se ridică la. 

300.000 cai. foarte puternici. 
Etectivul normal, în timp de pace, este pentru cava- 

lerie si arlilerie, de 10.000 cai. Aceşti cai sc cumpără de 
- călre comisii de remontă, o parte din ţară, şi o parte 
din sbăirătate, cu un preţ care nu cste sub 1.000 lei. 

- Stalul întreţine depozite de remontă, pentru creşterea 

şi aclimatizarea cailor tineri, cumpăraţi. Aceste depozite 

constituiesc un prim stoc, pentru întâmpinarea nevoilor 
la mobilizare. 

Pentru mobilizare, armata are nevoie, aprozimativ, 

de un total de 40— 45, 000 cai, împreună cu aceia exis- 
tenți din timp de pace. 

' ! ! . “i 

C.—-Artileria.— Artileria belgiană cuprinde: 6 regi- 
mente de artilerie divizionară, ă câte 6 baterii, (2 baterii - 
sunt obuziere şi una tunuri lungi); 20 divizioane de ar- 
tilerie de câmp, ă câte trei baterii, cari intră în com- 

punerea organică a brigadelor. mixte; „12 baterii “de re 

zervă şi 4 baterii călărețe. 
Numărul total al bateriilor, trebuiă. să lic, după legea 

„din 1913, .de 117. La începutul răsboiului nu au dispus: 
de mai mult de 54 baterii active, 12 de rezervă! şi 4 că- 
lărcțe, adică de 70 baterii, ă câte, 4 tunuri. | 

Pentru apărarea cetăților, Belgia dispune de 15 bata- 
lioane artilerie de cetate,.cu 51 baterii active, 27 baterii 
de rezervă, şi 3 baterii de depozit. . 

| Efectivul de, „pace al unei baterii montate, este de: 
4. ofiţeri, - 7 subofijeri, 4, „trupă, 12 cai de şea, 40 cai 

de ham. a 
Bateria montată, “de. rezerv ă, are: '3 ofițeri, “6 pameni,. 

8 cai, 3 piese. i 1



vituri. În total, câte 360 lovituri. | | : 
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Bateria călăreaţă, are: i oliţeri, 9. suporțer, 109 oa 
meni, 76:cai de şea, 38 de ham. : Ia " 

La mobilizare, bateriile montate, ii; b5- ofițeri, 168. 
oameni, 157 cai, Şi 4 tunuri; iar “celelalte: 5 otițeri;. 180; 
oameni, 216 cai, 4 tunuri. . - . 
"Artileria de cetate este împărţită: g bâialioane la An3- 

vers, (30 baterii active,: 20 de rezervă); 4 batalioane la 
Liege, (12 baterii active, 4 de rezervă); 3 batalioane la! 
Namur, “(9 baterii: active, 3 de rezervă)..:: 

Artileria de câmp întrebuinţează tuntăal Krupp, de: 
75 m.am., cu tragere repede şi cu scuturi:: | 

Muniția de care dispun, în primul apro ovizionament;. 
este de ,259 lovituri de fiecare piesă, în chesoâne. și -ante- 
trenuri; iar la secţiile de muniții, „aproape câte 101 lo. 

    

D.—Trupe tehnice: Trupele tehnice ale armatei active: 
belgiene, sunt: 6 batalioane pionieri, a câte două companii; 
una companie de pionieri pe biciclete; o companie te- 
legrafie; o compânie căi ferate; o: companie acrostaţic:. 
o companie aviaţie; iar pentru cetăţi „ mai sunt încă: op 

batalioane de pionieri de. cetate, din care 4 suni active 
şi 4 de rezervă. 

Impărțirea armatei active în comandamentey 

Etectivul total de.pace al” arniaici“ belgiene, esie de,. 
„aproximativ, 50.000 oameni. 

“Lia mobilizare, armata activă cuprinde: a) Armata. 
de operaţii; b) Armata de cetate. 

" Arniala de operaţii, cuprinde 6 divizii de armată şi. 
una divizie dc cavalerie. 3 

2 "Una divizie de armată cuprinde: trei brig dade mixte, 
(diviziile 3 şi -4 au! câte 4 brigade” mixte), de infânterie; 
un “regiment de cavalcrie. „divizionară; un regiment -de arti- 
lerie divizionară, (trei' grupuri: 2 de obuzicre şi 1 de: 
tunuri); un batalion de. pionieri- divizionar; subzistenţă|; 
ambulanţe, etc. - 

Una brigadă 'mixstă are: două reginiente de infanterie- 
a câte 3 batalioane; un grup, de 3 baterii de artilerie- 
montate. N E piu 

a. e a cm o o a ca 
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Divizia de cavalerie se compune din: 3 brigade a 2 
regimente, (câte două de guizi, husari şi lăncieri), şi un : 
regiment de jandarmerie; un 'grup de trei baterii călă- 
reţe; un batalion de cicliști; o companie de pionierii ci- 

clişti; o coloană uşoară de munte; o coloană de aulomo- 
bile ambulanţă. | 

Etectivul total, la mobilizare „al. armatei de oper tie, 
este de 150.000 oameni. - | 

Odată cu: armata de operaţie, se mobilizează şi ar- 

mata de cetate. 
Această armată cuprinde: 61 batalioane de infanterie 

de cetate; 17 batalioane de artilerie de cetate; 8 batalioane 

de pionieri de cetate şi toate celelalte servicii necesare. 

„_ Efectivul total, al armatei de cetate, este socotit la, 

aproximativ, 130. 000 oameni. 1 
Pentru: umplerea golurilor ivite, mai rămâne încă, 

aproape 100.000 oameni, din cele 13 contingente mobi- 
lizabile. - 

Garda civică nu are conslituile unități din timp : de 

-pace. Se formează, însă, la mobilizare, mici detașamente, 
în majoritate formate numai din infanterie, deslinale fie 

de a menţine ordinea internă, fie de a contribui la apă- 
rarea națională. Si - 

Li * 

„Faţă de o populaţie de 7.300.000 şi de un budget 

general al- statului, de' aproape 800: milioane lei, Belgia 
nu are decât o armată de 42—:15.000 oameni, pe picior 
de pace, şi de.:150.000 pe picior de răsboiu; iar, pentru 

întreţinerea acestei armate nu se luă, din budgetul general 

al statului, decât numai ă 11-a parte. Ba, încă, acest efort | 
Belgia nu Pa făcut decât numai. cu începere din 1913, 

toamna, după; introducere ca nouiei legi de recrutare și de 

organizare; până atunci, efeclivul armatei.cră și mai redus, 

atât cel de: pace, cât şi cel de răsboiu; iar budgeiul nu 

treceă: de_50.000.000, adică a 13—14-a parte din buagetul 
general. Ă 

Dacă. Sar face o comparaţie cu storțările făcute de. 

Germania şi de Franţa, — cele două mari ţări, care șe- 

deau deoparte şi de alta a Belgiei, — şi dacă am socoti 

5
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-10% din populaţie, şi a patra.parte din budget, şi pentru 
Belgia, ca şi pentru acele ţări, vedem că forţa Belgiei 
ar li trebuit să fie: efectiv de pace, 100.000 oameni; iar : -: 
efectivul de răsboiu, de aproape 700.000 oameni, din cari, 
cel puţin, 350.000 luptători în armata de operaţie, restul 
formând puternice garnizoane în cetăţi; iar nu cum s'au 

prezentat în răsboiul actual. Budgetul ordinar, al minis- 
- trului de răsboiu, ar fi trebuit, în asttel de condiţii, să 

fie de, aproximativ, 200.000. 000 lei. . 
In astiel de condiţii, dacă sar fi prezentat Belgia, 

în răsboiul actual, este greu. de crezut că, Germania, sau 

oricare altă ţară, ar fi încercat să-i calce neutralitatea. 

Cu cheltuielile ce ar îi. făcut, în timp de pace, ar fi 
evitat pagubele. de miliarde ce-a suferit, dupe urma unui 
răsboiu dezastruos, . ca acesta. 

Aceasta, poate servi. de lecţie şi altoră, pe viilor, 
căci, perioada înarmărilor şi a militarismului, încă, nu 
a trecut; iar dezarmarea nu formează, decât numai idealul 
ulopiștilor. 

* 

1. ARMATA FRANCEZA . 

„Recrutarea și împărțirea anilor de serviciu 

(legea din 1913) 

Serviciul militar este personal şi obligator pentru toți 
francezii, cu nici un îel de dispensă, afară de incapa- 
citate fizică, bine stabilită. - 

Durala serviciului este astfel stabilită: armata activă 
tei ani; rezerva armatei active 11 ani; armata teritorială. 
-7 ani; rezerva armatei teritoriale 7:ani. Total 28 ani, 

In fiecare an, tinerii cari au împlinit 19: ani, în anul 
precedenti, sunt trecuţi pe tablourile de neccnsământ la 
primăriile respective: 

a) După propriile lor declaraţii, (respectiv părinţii 
sau tutori), în urma publicaţiunilor, alişate ale primăriilor, 

>



în care publicaţiuni se cere ca să se facă aceste declaraţii; 

„aceia: cari nu fac declaraţia necesară, sunt supuşi la pe 

„depse foarte serioase; 
b) Din oficiu, după registrul stării civile, sau după 

" informaţiile” date de jandarmeria locală.  - 

„__ Aceste tablouri cuprind pe toţi tinerii” născuţi francezi 

:sau naturalizaţi. 

Toate aceste tablouri sunt afişate în. comunele res- 

„peclive, până- la 15 Ianuarie, cel mai târziu; 

Tinerii, cărora le vine rândul a fi înscrişi, sunt da- 

tori să verifice ei singuri înscrierea în tablou, în cecace - 

si privesc. i 

Tinerii francezi născuţi în. Franţa dar cari locuiesc, 

“în acel moment, în colonii, sunt înscrişi. pe tabelele de 

recensământ ale comunei unde locuiesc, cerând ştergerea . 

Hlor,—oficial,— —depe tablourile comunei unde sau născut. 

- Serviciile auziliare. —Aci sunt trecuţi numai aceia cari - 

„au un defect de organizaţie, ce-i fac improprii serviciu- 

lui activ. Sa 

"Amânații.—Sunt amânaţi numai cei recunoscuţi slabi. 

"Dintre aceștia, cei recunoscuţi buni, în primul an urmitor, 

" fac serviciul trei ani; aceia cari sunt recunoscuţi buni, în 

ceilalţi ani, fac numai doi ani; iar, aceia cari au fost 

„amânaţi trei ani, fac serviciul numai un an. 

„Reformaţii sunt din nou văzuţi anii următori şi ur- - 

mează regulile amânaţilor; dacă sunt: mai pe urmă luaţi, 

“li se socoteşte timpul de reformat ca serviciu activ. 

Susținătorii familiilor. —Aceia recunoscuţi ca atari, 

“primesc, pentru familiile lor, dela stat, o alocaţie zilnică 

-de 1,25 lei, sporită de ficcare copil sub 16 ani, cu -0,50 

bani. Cererile se adresează de către familii direct pri- 

“măriilor locale. “ Se 

Funcţionarii statului. —In serviciu, timpul servit se 

consideră şi la înaintare în slujba respectivă şi la pensie. 

Organizarea. Marelui Comandament 

Şeful suprem al armatei este Preşedintele Republicei. 

„Ministrul de răsboiu este răspunzător, în faţa Parlamen-
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tului şi a țării de administrarea şi "buna organizare a 
forțelor militare. Ă Se | . A 

Şeiul statului major general, care este . nuimit . prin 
decret prezidențial, în urma propunerii ministrului de 
răsboiu şi după avizul. consiliului superior, are sarcina 
pregătirii armatei pentru răsboiu, din punctul. de vedere 

al instruirii, înarmării, mobilizării Și, propunând minis- 
trului toate chestiunile de organizare şi de cheltueli. El 
este, în timp de pace, vice-preşedintele consiliului de .răs- 
poiu, care lucrează sub prezidenţia, fie a ministrului de: 
:ăsboiu, fie chiar a Președintelui Republicei. a 

EI este ajutat de doi sub-şefi de stat: major. 
“La mobilizare,. şeful statului major general trece de: 

„drept în funcţia de gencralisim; cel. mai vechiu dintre: 
“sub-şefii de stat major, devine Maior general, —.şef de: 
stat major al: generalisimului —; iar al doilea .sub- şei de 
stat major, rămâne pe lângă ministerul de răsboiu,. pentru 
a supraveghiă serviciile dinapoi ale armatei, de orice 
“categorie!). * . 

In acest mod, marele principiu: Acela care pregă- 
- tește armata în timp de pace,.să o conducă şi la răsboiu'). 
„este perfect aplicat la francezi. AL doilea sub- şei de șef. 
de slat major, face, în tot momentul, legi ătura între ge- : 

"neralisim, — armata de operaţie, —. şi "Ministei-— bani. 

+ 

1. Armata activă . 

A.—Infanteria. = Infanteria cuprinde: " : 

| a) 173 regimiente. de. linie, dintre cari . 164 regimente: 
ă 3 batalioane, și restul ă 4 batalioane... | , 

Regimentele corpurilor 2, 6, 7, 20 şi 21, cari sunt 

i. 

  

1) Japonezii au rezolvat tot cam aşa chestiunea: Comandamentului: In timp de pace şi răsboiu Mikado este şeful suprem al trupelor de apă şi uscat. ia mobilizare, şeful de statmajor genera!, ia comanda tuturor trupelor de operaţie; iar subșetul de _Stalmajor trece ca şef de statmajor. In răsboi ul Ruso-Japonez 1904 —1905, Generalul Oyama, fost şef de 
statmajor, în timp de pace, a fost generalism; iar Kodama fost sub şet de Statmajor, în timp de „pace, a fost şei de statmajor, + |
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“da frontiera de Est, au efectivele întărite; celelalte, efec-. 
1ive normale. (Erectiv normal 140 oameni de companie; 
„efectiv întărit 200 oameni de companie); 

b) 31 batalioane de vânători ă 6 companii, toate cu 
efectivele întărite; 

c) 4 regimente de zuavi, cu un număr foarte variabil 

“ale batalioane, având însă cel puţin câte 3 batalioane; 
4) 9 regimente tiraliori algerieni „Turcoşi”, cu ba- 

talioane, idem variabile, mergând Până la 6 batalioane. 
«de regiment; 

ec) 2 regimente Legiunea străină; 

î) 5 batalioane infanterie * ușoară, numiţi „Joyeux ct” 
« ZEphires” ; 

g) Regimentul” de Sapeurs- pompiers de. Paris. 
Totalul batalioanelor de infanterie. al armatei aclive 

este de 638 batalioane. - 

Armamentul, unelte, maniţiuni și echipamentul in- 
fanleriei. — Infanteria franceză este înarmată cu  puşca 
„Lebell”, 86 md. 93,-adică adoptată în 1886 şi pertecţio-, 
mată în 1893, de calibru 8 m.m. - | 

Greutatea armei este de 4 kgr. 240, fără. baionetă; 
4 kgr. 680 cu baioneta. E | iu 

Noul glonţ -D.-cântăreşte 12,5 gr.; încărcătura de 3 
gr; greutatea cartuşului de 27 gr.; viteza glonţului este de. 

_'720 m. pe secundă; cu tir eficace până la 3000 m., şi 
cu bătaie maximă până la 4200 m:; glonţul are, la 2400 
m., o viteză de 155 m. pe secundă. 

Fiecare, regiment de infanterie, are, în timp de pace, 
câte 2 secţii de mitraliere, iar la mobilizare, câte o com- 

panic ă câte 3 secţii, adică, fiecare batalion cu câte o 

secție ă :2 piese, sistem Hotchhkișs şi Pateaus. 
Noul model de echipament constă dintr'un sac moale, 

format din o pânză englezească, Mills”, şi susținut pe 
“spate prin: bretele largi şi moi, cari nu supără pe soldat : 

în nici o mişcare. Toate uneltele şi ustensilele sunt a- 
gățate tot. la spate, prin bretele din aceeaş :pânză; iar. 
'carluşierele, bidoanele,. ctc., pot fi fixate la centură şi. 
scoise, fără a deranjă întreg echipamentul. Toate vasele 
pentru mâncare sunt 'făcute din aluminiu; în acest mod, 

greutatea purtată de soldat Sa scăzut la aproape 20 kgr. 
? '



B.— Cavaleria.— Cavaleria cuprinde: 

a) 12 regimente de cuirasieri, armaţi, cu sabie. și ca— 

rabinc; . 

bj 32 regimente de dragoni, armaţi cu sabic, ca-: 

rabine şi lance;. | 

a) 23 regimente vânători călări, armaţi: cu săbie. şi. 

carabinc; | | 

d) 14 regimente de Husari, armaţi cu sabie și ca-: 

rabine; 
e) d. regimente de vânători de Africa, armaţi cu sabie: 

şi carabine; 
f) 6. regimente de spahii, : 

Total 91 regimente, din care cele de spahii sunt a: 

cel puţin 5 escadroâne şi unul de depozit; iar celelalte, ă 

câte 4 escadroane. şi unul de depozit. 

Efectivul de pace al tuturor. regimentelor de cavalerie: ” 

este aproape la îel şi atinge: 
1 Escadron: 5 ofiţeri, 147 trupă şi 165 cai; 

1 Regiment: 35 ofiţeri, 750 trupă și 770 cai pentru. 

trupă, şi 48 câi pentru ofiţeri.. 
Regimentele de spahii sc re ccrutează apro ape în mod. 

excluziv din posesiunile din Atrica de Nord; numai ca- 

drele sunt,de francezi. 

„.. Regimentele devi ânători de Africa se recrutează dintre. 

francezii stabiliți în Algeria și din ang gajaţii voluntari 

francezi; ” 

9) 21 escadroane -de remontă. | 

Numărul. total, al escadroanelor este de 453 esca- 

“ droane. Din cele 91 regimente de cavalerie, numai 31 sunt. 

date corpurilor. de armată, iar restul .de G0 de regimente, 
formează. 10 divizii de cavalerie independentă, compusă. 
fiecare din: 

gimente; 

Un. grup de două. baterii călăreț şi. un „grup. de 3- 
plutoane. de cicliști. 

Eiectivul de pace al bateriilor călăreţe este: 175 oa--, 
meni; iar. al. celor 3 plutoane de cicliști: 8 ofițeri şi 318 
oameni. ' 

"6 regimente cavalerie în 3 prigade, A câte. 2. re=. 

P
D
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Armamentul, unelte și i echipamentul cavalerii —TLoţi 

„călăreții sunt armaţi cu sabia, lungă de 95 c.m., pentru 

cuirasieri şi dragoni, şi de 90 c. m. pentru cavaleria uşoară. 

Lancea.—Dragonii o au de bambu, de o lungime de. 

2.90 cm. şi grea de 1,85 kgr. (A germanilor este de tub” 

„de oţel, lungă de 3,20 c.m.). 

Cavaleria, acelaș model, sistem şi calibru ca. și arma 

de infanterie. Lungimea carabinei este de 0,95, în timp: 

"ce a infanteriei este de 1,30 .m. Tntrebuinţează acecaş 

muniţie. - N 

Revolverul. —  Oliţerii, subofiţerii, trompeţii, “sunt 

armați cu revolvere md. 1892. | 

Mitraliere.—Unele regimente au şi mitraliere pe roate. 

Casca.—Se face din oţel cromat şi brunat; este destul 

de rezistentă contra loviturilor de sabie şi gloanţelor de 

şrapnel. Ea apără şi ceala contra ploaiei și soarelui. Are 

o greutate .de 350 gr. | 
Cuirasa.—Este purtată numai de cuirasieri. Este fă-. 

„cultă tot din oțel cromat, rezistând la 300 m. chiar conira 

gloanţelor de infanterie. 

Greutatea suportată de un cal de cuirasieri este de 
128 kgr., de acela al-unui dragon, de 115 kgr.; iar de 
acela al unui vânător sau husar numai de 107 kgr. 

C.— Artileria. [Artileria cuprinde: 

“aj li regimente artilerie” pedestră; fiecare regiment 
cu un număr variabil de baterii. “Astfel: regimentul 1 
(Dunkerque), 7 baterii; regimentul 2 (Havre-Cherbourg), 

9 baterii; regimentul 3 (Brest, La Rochelle), 6 baterii; re- 
gimentul 4 (Paris, Lorient), 9 baterii; regimentul 5 (Ver- 

dun), 13.baterii; regimentul 6 (Toul, Bessangon), 12 ba- 

terii; regimentul 7 (La Nice), 5 baterii; regiinentul 8 (Epi- - 

nal), 6 baterii; regimentul 9 (Belfort), 7 baterii; regimentul 

10 (Masele), 7 baterii; regimentul 11 (Bri iancon), 8 

baierii. 
| Două grupe, în Algeria și „Tunisia, de câte 4 baterii 

fiecare; Ea 
D) 64 regimente de câmp, a trei-patru grupe fiecare; | 

c) 2 regimente de munte cu 19 baterii; |
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« 5 regimente artilerie” grea. de 0—7 baterii; 

ec) 5 grupe pentru Algeria şi Tunisia. 
Numărul lolal al bateriilor este de 818. 
Artileria pedestră este întrebuințată la apărarea coas- 

lelor și a cetăților; efectivul unei baterii este de 3 oliţeri 
şi 110 oameni. . 

Artileria de câmp şi acea de munte intră în compu- 
nerea armatei de operaţie; fiecare baterie are un 6iâctiv 
normal de 3 ofiţeri, 150 oameni; iar acelea - cu efectivul . 
sporit, de 3 ofiţeri şi 175 oameni. | 

Bateriile montate au: câte -60—100 cai, în limp de 
pace; iar cele călăreţe 120 cai; acelea de munte, 70 ca- 
târi şi 14 cai. 

Numărul total de baterii se împarte: 
30 baterii de coastă; | | z 

„68 baterii de cetate; | 
618 baterii de câmp 75-m.m.; 

24. baterii montate 155 m.m.; 
14 baterii de munte; - 
30 baterii călăreţe; 
34 baterii grele. 

818 total. 

€ 

Armamentul artileriei. 

Tunul şi proiectilul. Artileria de câmp are. tunul de. 
„75 m.m. (618 baterii), tunul scurt de-120 m.m. și tunul 
scurt cu tragere repede de 155 m.m., Rimailho. 

| Tunul de 75 m.m. trage 'cu şrapnel de 7,250 Kkgr.,: 
cu 300 gloanţe. 

Obuzul explozibil. —Cu o greutate de 5 5, ,350 kgr. şi care 
conţine o încărcătură interioară de 0,850 gr. de melinită, 
ce îi dă o putere de spargere extraordinară, putând ucide 
vieţuitoare, fără a le atinge, ci numai prin puterea COMo- 
țiunei şi . vibraţiunilor aerului. | 

| Artileria de “munte întrebuinţează - calibrul. 80 m.m.: 
şi. esle- purtat pe spinarea catârilor: unul încarcă piesa 
„(405 kgr.), alţi. doi, afetul şi roţile, al patrulea “muniţia: 

Artileria grea; întrebuinţează tunul scurt de 120 m.m.; 
care trage un obuz mitralie de 20 kgr..350 gr. 

| „unul scurt, Timailho, de 15 m.m, cu tragere re-
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„pede; bateria este formată numai din două piese; poate 
trage un obuz-mitralic.și încărcat cu melinită de 45 kgr., 
din. care aproape 12 kgr. numai melinită. | 

Chestiunea obuzierului ușor de câmp, a îost rezolviţă 

„la francezi prin adopţiunea unui dispozitiv destul de in- . 
genios, inventat de Maiorul Malandrin, care dispozitiv, 
«un fel de plachetă, se adaptă la focosul proiectilului și, 
prin rezistenţa ce opune aerului, în timpul când proiec-. 

tilul se deplasează, îl face să cadă mai iute şi deci traiec- 
doria să fie mai curbă. 

In acest mod, tunurile de câmp pot fi într ebuinţate 
şi ca guri de foc cu tragere curbă. Se pare că acest ex- 

_pedient nu "mulțumește pe prea mulți ofițeri de artilerie, 
„deşi cheltuiala făcută, — 500.000 în loc de câtevă zeci - 
„de milioane, — mulţumeşte pe unii politiciani. 

Pentru artileria de cetate şi asediu ,se dispune de: 

-a) Tunuri scurte de 155 m.m. cu tragere înceată; 
_b) Tunuri lungi de 120 şi 138 m.m.; 

c) Mortiere de 220 m.m. şi 270 mm. care trage 
un obuz lung de 71 cum. de oțel; cântărind 150 kgr. 
şi conţinând 35 kgr. de crâsilită, (explozibil mai puternic 

„decât melinita).: Acest obuz - produce: în pământ o pâlnie 
de 5 m. adâncime pe 10 m; de diametru la bază; 

d) Balerii de coastă, care sunt armate şi servite de 
marinarii. dela Cherbourg, Brest, Toulon şi Bizerte şi în- 
trebuințând tunurile de 190 c.m. şi de 240, lung. 

Se atrage atenţia, asupra micului ntimăr de baterii 
grele de câmp; abiă' 5 regimente pentru 22 corpuri de 
iarmală, —- câte un divizion de corpul de armată, — 

„mai ale: că nu se dispuneă nici de un obuzier uşor. 
"Tunul de: 105 m.m.—De curând,—1913,. — Francezii 

„au adopta -un tun lung, de 105 m.m. „pentru câmp, care 
are a bălaie de 9—10 klm., Se stabilise ca fiecare corp 

„de armată, în afară de cealaltă artilerie, să -aibă câte un 

„Brup de 2 baterii și 4 piese din acest material. 

D. — Trupe tehnice 

Trupele tehnice, 'de cari dispune Franţa, sunt gru- 
pale în „8 Regimente de geniu”. Fiecare regiment are 
3—4 batalioane şi fiecare batalion 3, 4 Şi 5 compânii. 

A
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Companiile se împart pe specialităţi, în modul ur- 
mălor: | 

a) Companii de săpători, la armata de. operaţii, 
din care 10 sunt în Airica; 

b) Companii de. săpători, pentru. cetate și asediu, 16, 
din care 1 este în Tunisia; . 

c) Companii de. săpători, — căi ferate, — 10, din. 
care 3 sunt în Africa. Aceste 19 companii formează regi- 
mentul al 5-lea de geniu; | 

d) Companii de săpători, — telegrafiști, — 17, din. 
care 3 sunt telegrafia fără fir-radiotelegrafie. Aceste 17 
companii formează al :S-lea regiment de geniu; . 

e) Batalionul 1 din regimentul 1 de geniu, « esle un 
batalion de aerostaţie. 

| Companiile dela literile c, d şi e sunt companii «e: 

specialităţi; toate celelalte companii dela a + b = 96, sunt 

inslruite pentru a face lucrări de sapă, mine şi înlindere 
de poduri militare, fiind prevăzuie şi cu materialul ne- 

cesar, 
“Echipajul de poduri al unui: corp de armată dispune: 

de un material cu care se poate întinde un pod de 108 
“m. lungime. iai 

“Telegratia fără: fir lucrează i, — în afară de alte staţii, —. 
în turnul Eiffel, de unde se transmite. ştiri pe un cere cu 
3.000 klm. rază; postul de aci. este format din 1 oliţer şi 
12" subofiţeri şi soldaţi. Posturile . Verdun, Toul, Epinal,. 
Beliort, pot transmite până la 1.000 klm. 

In afară de acestea, mai sunt alte mici staţiuni fixe, 
care nu depășesc cu transmisiunea de 200 klm.; iar la. 

” armata de operaţie, sunt. „posturi radiotelegrafice auto- 
- mobile”, cu putere de 50—300 klm. 

Impărțirea armatei active în comandamente 
Toate aceste forțe de uscat sunt grupate în brigade, | 

divizii, corpuri de armată, iar la mobilizare şi armate. 
Franţa are teritoriul organizat în 211) corpuri de 

1) Corpurile de armată sunt-repartizate: Ă 
Corpul 1 Lille, 2 Amiens, 3 Rouen, + Le Mans,5 Orlâans, 6 Chalons, 

7 Besancon, 8 Bourges, 9 “Tours, 10 Rennes. 11 Nantes. 12 Limoges, 13 
Clermond-Ferrană, “4 Lyon. 15 Marseille. 16 Montpellier, 17 Toulouse, 

18. Bordeaux, 19 Alger,: 2u Nancy, 21 Epinal.
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armală,. în plus corpul. de. armată colonial, adică în total 

22 corpuri cu 48 divizii. Din trupele coloniale,  însă,. se, 

pot face cel puţin 2 corpuri de armată. 

In general, un OLP de armată francez se compune: 

Două divizii a 2 brigade de infanterie, fiecare brigadă 

a 2 regimente şi fiecare regiment a 3—4 batalioane şi o. 

companie . mitraliere. 

Fiecare divizie mai dispune de un regiment de ar-: 

tilerie ă 3 divizioane, ă câte 3 baterii ă 4 piese. 

Corpul de armată mai are 

a) Unul sau mai multe batalioane de vânători, 

4—5—6 companii, fiecare batalion av, ând 1 secţie mitraliere. 

şi detaşamentul. de biciclişti; 

| -D) Un regiment de cavalerie ă 4 escadro anc, cu 1 es- 

cadron de „depozit, cu plutonul de săpiitori şi cu 2-mi-, 

traliere; 
c) Un regiment de artilerie de corp, a 4 divizioane, 

a 3 baterii, ă 4 piese; 
-4) Un batalion de geniu, ă _9— 4 companii; 

e) Un escadron de tren, a 3 companii; 

[). Jandarmeria. 

Efeclivul de pace al armati, este de aproximaliv 

'700.000, fără ofiţeri, — '29. 000, — - aceasta după, adoptarea 

serviciului pe trei ani. 

Efectivul de mobilizare “al unui corp de armată, este. 

aproximativ. 40.000, iar al întregii armale aclive,, de a- 

proape 4200909. o o 

2. “Trupele îranceze din Coloni 

Si Fr anța mai dispune, tot ca armată activă: 

a) In Indo-China: | - 

8 Regimente infanterie colonială, total 10 batalioane; . 

4 regimente infanterie tonchinoasă, a 3 batalioane; 1 re- 

giment infanterie anamiltă, a 4 batalioane; 2: regimente 

artilerie colonială, cu 6 baterii de câmp; „6 baterii de 

munte şi 7 baterii de coastă; 2 companii de lucr ători ar- 

tilerişti; ȘI companii de. geniu, localnici; . .. 

b) În China: 1 regiment, infanterie, a 2 Datalioane; 

1 bateric, (câmp şi munte);



c) In Africa de Est: 2 batalioane de coloniali, a4 
companii; :3 segimente infanterie din Madagascar, cu 10 
batalioane; 1 batalion senegalez; 1 regiment .artileric, co- 
Jonial; 2 companii de lucrători artilerişti; 

| d) In Africa de Vest: 1 batalion infanterie colonială, 
a 3 companii; 4 regimente infanterie senegaleză;, 11 ba- 
talioane; 3 batalioane senegaleze; 1. escadron spahii sene- 
:galezi; 1 regiment artilerie colonial, cu 5 baterii; 1 „Com- 
panic de lucrători; 1 secţie de geniu; 

e) In Africa ecuatorială: 2 regimente infanterie, cu lo- 
"calnici, total 5 batalioane; 2 batalioane infante ic, cu lo- 
calnici, total 12 companii; 1 „escadron spahii senegalezi; 
1 baterie de munte; 

î) In Noua Caledonie: 1. batalion infanterie, a2 com- Ia 
panii; 

5) In Antile: 2 companii: infanterie colonială; 1 baterie 
de coastă; i _ 

h) Ia Africa de Nord: 14 batalioane întanterie sene- 
galeză; 1 escadron de spahii senegalezi; 6 companii de 
transportori, senegalezi. 

3, Armata de rezervă . 

In afară de armata activă, care va fi chemată să: 
suporte primele lovituri, Franţa mai are organizată, din 
timp de pace. şi armata de rezervă: 

Fiecare regiment activ, la mobilizare, alcătuieşte: şi 
câle un regiment de. rezervă, cu cadrele ce le are, des- . 

„_tinate şi existente, din. timp de pace, şi anume: 1 Locot.- 
colonel, 2 Maiori, 6: Căpitani, toţi . activi, 6 adjutanţi, 36 

” sergenţi, aceştia asemenea activi; restul” se completează: 
cu: ofițeri din rezervă, în special prev: ăzuţi pentru. aceste - - unităţi. Coloanele asemenea | există. | 
„Astfel Franţa are: a | 
, 173 Regimente infanterie ae rezervă, ă 3 batalioane; 

8 Regimente infanterie de rezervă, coloniale; 
4. Regimente zuavi, infanterie de rezervă; 

31 Batalioane! vânători de rezervă; 
88 Regimente de cavalerie de rezervă, a 4 escadros oane;. 
"30 Escadroane de rezervă
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15 Baterii de artilerie de rezervă, „la fiecare corp de 
“armată. 

Aceste. baterii, la mobilizare, sc. grupează: 1 regi- 

ment de 6-baterii pe lângă corpul de armată respectiv, 

sporind numărul de guri de foc; iar restul de 9 baterii; : 
formează un regiment, ce se alătură diviziei de rezervă, 

cum vom ar ătă mai jos; 
11 Divizioane de artilerie pedestră de rezervă 

Delaşamente de geniu, de rezervă. 
Aceste forţe, la mobilizare, formează: 

2 Regimente de infanterie alcătuiesc o brigadă de 
„infanterie ,ce se alătură pe lângă corpul de armată res- 

pectiv; aşă că un corp de armată activ are, la mobilizare, 

_5 brigade de infanterie; iar celelalte 6 regimente, aleă- 

tuiesc 3 brigade şi se 'constiluiese în o divizie de fie- 

care corp de armală, cu un reg. de artilerie, ă 9 baterii 
şi cu toate serviciile, prevăzute din timp de pace. - 

Aşă că la mobilizare, armata franceză, pe lângă cele: 

22 corpuri de armată aclive, ă 5 brigade infanterie şi â 

94+9+-12+4-6 r. baterii, (36x4:144), 144 tunuri, mai dispune . 

şi de 21 divizii, ă câte 3 brigade infanterie, cu câte un 

regiment de artilerie ă 9 baterii şi cu cavaleria şi cele-: 

lalte servicii necesare. - 

Prin urmare, un corp de armată + va 'aveă: 
1—2 Batalioane vânători; _-.. - po 

„. 10 Regimente infanterie, — 30— 34 batalioane; 

2 Regimente artilerie, ă 9 baterii; 
1 Regiment -arlileric, ă 12 baterii; 

, „1.Regiment artilerie, ă '6 baterii! (rezervă); 
"1 Regiment cavalerie, ete., etc. o 
Pentru completarea acestor unităţi, active şi rezervă, 

Franţa dispune de 14 contingente. Socotind contingentul, 
„în ciiră rotundă, scăzând și pieirderile la 200.000 oameni, 
ar aveă, aproximativ; 3.000. 000 oameni. . 

Incadrarea unităților existente ar cere, aproximativ, 2 pa 
milioane. oameni; iar restul de 1 milion, ar rămâne pentru. 

„completare a golurilor: | 
; mama camee o...
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di e 4.. Armata teritorială 

Franţa mai dispune şi de trupe teritoriale: - . . 
145 Regimente infant. teritorială, .ă .3—6 batalioane; 

şi fiecare batalion cu câte o secţie de milraliere; 

7 Batalioane vânători teritoriali, cu câte una secţie 

de mitraliere; 
14 Batalioane de zuavi teritori ali, cu câte. una secţie 

de mitraliere; 
17 Escadroane de dragoni,. teritoriali; 
19 Escadroane de cavalerie „uşoară; 

„.. 8 Escadroane vânători de Africa; 
57 Divizioâne artilerie de câmp, teritoriali; 

2. Divizioane artilerie de 'munte; 
12. Divizioane artilerie pedestră; 
21 Batalioane geniu, teritoriali; 

'7 Depozite de geniu, teritoriali; 
20 Escadroane de tren, teritoriali. 

„Servicii, paza cetăţilor,. frontiere, pădurari, etc. 
Pentru alcătuirea acestor unități, se dispune de 7 con- 

tingente, socolindu-se contingentul .ă 150.000 oameni, se 
ajunge la peste un milion de oameni, iar. pentru umple= 
rea golurilor, se dispune de încă alte 7 contingente 

| Socotind că Franţa va luă pentru apărarea terito- 

riului său, 10—12. la sută din populaţia europeană de. 
39.000.090, se ajunge la un număr de, aproximativ, 4:/.— 
4, milioane. de oameni, susceptibili de a luptă, fără a 

socoti: marile rezerve din colonii: Alger, Tunis, Maroc, Se- 

negalia, Madagascar, “Indo- China, etc., cari pot spori acest 
„număr cu aproape 1 milion de  uptători de elită.. 

| 

n ARMATA JAPONEZA | 
Recrularea și împărțirea anilor. de serviciu 

"făcute în anii. 1899 şi 1904. 
Serviciul militar este personal și obligator pentru toţi 

cetăţenii Japonezi, afară de escluderile şi excepţiile pre- 
“văzute în lege.. 

"“Legca de recrutare datează din 189%, şi « cu modificări . 

a
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“Durata serviciului militar. este dela: vârsta de 17—40 

ani. 
Armata japoneză cuprinde . următoarele categorii: 

1. Armata activă, (Gucneki), cu rezerva. sa, (Jobi); 

2, Rezerva de recrutare, ' (Hoju);: 

3. Armata de rezervă, (Kobi); | 

4. Armata teritorială, (Kokwunin), de 1-ia şi a 2-a 

alegoric. . | , 

„Durata serviciului militar, începând dela vârsta. de 

21 ani, este: | 
1. "Gueneki. Pentru toate armele trei ani, „atară de 

infanterie, care face numai doi: -ani. | 

| Infanteria face anul al treilea în concediu; tenul 

face numai 6 luni; iar voluntarii, ce sunt destinaţi a se 

face ofiţeri, iac un an şi sunt pregătiți special; | 

„2. Jobi. Toţi proveniţi din Guen6ki, patru ani şi patru 

uni, sau cinci ani şi patru luni, dacă sunt din infanterie; 

3. Kobi. Toţi proveniţi din Jobi, zece ani; | 

4. Kokumin, l-ia .categorie: cuprinde pe toţi tinerii 

ce au făcut serviciul militar activ, şi durează până la 

vârstă de 40 ani. 
Totalul. anilor de serviciu 19. 

„5. Kokumin, de a 2-a categoric, cuprinde pe toţi ti- 

-nerii între vârsta de 17—40 ani, cari, din diterite cauze 

nu au făcut parte din nici o categorie a armatei; 

6. Hoju, (rezerva de recrutare). Cuprinde pe toţi ti- 

-nerii recunoscuţi buni şi foarte buni, și cari n'au fost 

“încorporaţi, fiindcă er au prea mulți, faţă de cerinţele ar-: 

„matei. Ei capătă, însă, o instrucţie specială, şi sunt ase- 

muiți categoriei Exsatz- -reservă a germanilor. 

| Conlingentul înscrişilor în 1909 şi prezentat la co- 

“misia de revizie, eră de 559, 317, în care întră şi 102. 864. 

amânaţi din anul precedent. : 

Cifra contingeniulai încorporat anual, este fixată prin 

“decret imperial şi a „fost cuprins, în -anii din urmă, între 

100. 000 şi 110.000. | 

„ Eectivul, de pace este de 280. 000— 300. 000 oameni. 

e
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Organizarea marelui comandament 

Mikado este şeful suprem al armatei şi marinei. EL 
este ajutat: de consiliul mareşalilor; de. consiliul militar;: 

de statul major general; de ministerul de răsboiu; de ins- 

pectoratul general al învățământului militar. 
Consiliul mareșalilor, (4 în 1910), este prezidat de- 

Impărat şi îşi dă avizul. asupra. chestiunilor capitale; - 
Consiliul militar, prezidat de Impărat, cuprinde: Ma-- 

reşalii, ministrul de răsboiu, al marinei, șeful statului: ma-. 
"jor general al armatei, acela al marinei, generalii şi ami-: 
ralii hotăriţi de împărat. - 

Acest consiliu studiază. principalele chestiuni, relalive- 
la preparaţiunea de răsboiu. 

Statul major general. Şetul statului major general de--: 
pinde numai de împărat; iar ofiţerii de stat major, de- 
pind numai de cl, precum și generalii comandanţi: de= 

„divizii, în ceeace priveşte Pregătirea de „mobilizare. şi o0-. 
peraţiile. - | : SI a a | 
La mobilizare; şetul de stat! major general iă, prin. 
delegaţie, comanda: armatei, iar primul sub- şei de stat: 
major, iă funcţia de şef de stat major. 

Din acest punct de vedere, se aseamănă: cu organizaţi ia. 
marelui comandament francez, 

1 Armata activă. 

A — Infanteria. 

Infanteria japoneză cuprinde: | 
a) Patru regimente de gardă a 3 batalioane. . 12: 
b) Șaptezeci şi două regimente de linie. , . 216 
c) Brigada de Corea, a 2 regimente.. . . . 6 

- d) Batalioanele de pază. ale căiei ferate: din Estul . 
Chinei. . . i. 6: 

e) Batalioanele delaşate, (6 Fotnssa,1 Tsuşima, | 
„În Pe-tehili) PE II a A $ 

” Total . . "DA8: 
“ Bfectivul de, pace este. de companie: 5 ofiţeri, 12 sub- 

"ofiţeri, 10 brigadieri şi 121 oameni, adică un electiv total. 
de 5 oieri, şi 15 sradaţi şi i soldaţi. | i 

N
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- Batalionul are 22 ofiţeri şi 601 gradaţi şi soldaţi; 

regimentul are 68 ofiţeri, 1.882 gradați şi 14 cai. e 

„_ Efectivul de răsboiu este: 5 ofiţeri, şi 235 oameni de. 

companie; 22 ofiţeri și 1.019 oameni de. batalion; 69 o- 

fiţeri şi 3.067 trupă de regiment.: - : 

“Fiecare regiment de infanterie are şi “câte un dela-: 

şament de 6 mitraliere, ştaiete călări şi biciclişti. 

Trenul regimentar este iormat din “animale de cărat. 
N 

Armament, muniții, unelte şi echipament. 

- Infanteria japoneză este armată cu noua armă mă. 

1905, de calibru 6,5 m.m. “Această armă este o transtor- 

mare a armei 'cu care au făcut răsboiul cu Ruşii. Baio-. 

neta are forma unui pumnal. Arma trage glonțul ascuţit; 

încărcătorul are 5 cartuşe; greutatea armei. cu baionela, 

4264 kgr.; fără baionetă, 41,059 kgr.; lungimea armei cu 

baioncta, este 1,659 m.;, fără "baionetă, 1,276 m. Viteza . 

iniţială, aproape '800 m. Inălţătorul gradat până la 2.200m. 

"Ofițerii sunt armaţi cu sabie şi revolver. | | 

| „Bombe de mână.—Intanteria japoneză dă o deosebită 

atenţiune instrucției asvârlirii bombelor. de mână. Bom- : 

bele întrebuințate au o greutate de 800 gr. şi lungimea de 

56 c.t.m. Distanţa de asvârlit este 40 m., mijlociu. Stupila 

nu se pune la bombă, deci ât când se voiește a se în- . 

trebuinţă. - 

Mitraliera infanieriei, esle de sistem Hotchkiss, pur- 

„tate. pe cai. Sunt fără scut,—cele dinainte aveau; au a- 

celaş calibru ca şi arma infanteriei. 

Muniţiuni.—Imfanteristul poartă asupra lui 150 car- 

tuşe. La primul eşelon al trenului regimentar, compus din 

54. cai, se transportă 50 cartuşe de om. Inainte de în- 

ceperea acţiunei, se distribuie: oamenilor aceste cartușe, 

iar eşelonul merge de se reaprovizionează dela secţiile cu 

muniţiuni de infanterie. Aceste secţii sunt .în număr de 

4 de fiecare divizie, și fiecare are câte 60 de tr ăsuri. 

Unelte.—Două treimi din efectivul companiei, poartă 

lopeţi; cealaltă“ treime, poartă lârnăcoape, topoare sau îe- 

răstrac. Așă că, ficeare soldat are câte o unellă por la- 

livă „In plus de aceasta, 50 de soldaţi din companie; au 
| gi
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foaricei pentru tăiat sârmă; iar la trenul de luptă al re- 
gimentului mai sunt unelte mari: : 48 1opeli, 19 târniicoape 
și 8 topoare. 

Fiecare soldat mai poartă încă cu el un sac special,.. 

deslinat a îi umplut cu pământ, pentru a-i sluji ca adă- 

post, sau sprijin pentru armă. 
Echipamentul. —Infanteristul japonez poartă raniţa: de. 

piele, pe care se .aiîlă: mantaua, o pereche de bocanci, 
gamela de aluminiu, cu .două zile hrană, orez, o pătură 
de campanie, un sac de pesmeţi, un bidon de aluminiu, 
centuronul, cu 3 cartuşiere, unelta por tativă, foaia de cort. 
rufăria de schimb, necesarul. | 

 Raniţa mai cuprinde un sac special, destinat a în- 

locui ranița când soldatul trebuie să o lcpede, fie pen- 
tru marșuri lungi, fie pentru luptă. Acest sac special,: se 
poartă în bandulieră, pe umărul drept, cu extremităţile 
înodate pe piept: In el se pun: cariuşele ioate, hrana de 

rezervă şi obiectele cele mâi necesare. Mantaua, întfăşurată 
în foaia de cort, se poartă, în acest caz, în bandulieră, - 
pe umărul stâng. Raniţa .cu restul efectelor, este transpor- 

tată pe trăsuri sau sunt lăsate sub paza cuivă, până după 
terminarea luptei: 

Greutatea totală purtată, este de 29, 60 kgr. cu Hainele. 
-'Ţinuta de campanie este de culoare kaki, de postav, - 

iarna; de pânză, vara. Cascheta, tunica-bluză. cu buzunare, 
Mantaua cu. buzunare și capuşon; bocanci şi pulpare. 

B.— Cavaleria 

„Caval eria cuprinde: 
a) Un regiment de gardă. al 
.b) Douiizeci și şase de regimente de linie „26 

Total . . 37 
Din. acestea: 19 regimente, U— 12, şi 7—22), sunt re- 

simente divizionare şi sunt a. 3 escadroane; celelalte, 8 
regimente, (13—16 şi 23-—26), formează 4 brigade, cons- . 
tituind. cavaleria independentă. Aceste. regimente « sunt a 
4 escadroane. | | 

Efectivul de pace şi de. răsboiu al unui, escadron: 
„este de: 6 „ofiţeri. şi 176 oameni de trupă,(31 necomba- 
Papiu |:
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Fiecare regiment de cavalerie mai are un detaşament 
de mitraliere şi un detaşament de telegrafişti. 

Delaşamentul de mitraliere are S:piese de regiment 
la regimentele: cavaleriei independente şi 4 piese la r6- 

:gimentele divizionare. ă 

Trenurile cavaleriei sunt formate riumai din: animale : 
Remonta.—Resursele ţării în.cai buni, pentru răs- 

-boiu, sunt reduse. Numărul total al cailor, este. aproape 
l. 500. 000, dar numai o foarte mică parte sunt buni pen- 

:tru răsboiu. 

Se aduc cai din America şi din Australia.- Cele șapte 
„depozite de remontă, şi cari depind de ministerul de răs- 

ibăiu, sunt însărcinate cu , aprovizionarea armatei cu caii 
„necesari. | 

Armament, „muniții, unelte, „echipament. 

Armament.—Cavaleria poartă: a) Sabia cu teacă de 
metal; b) Carabina, care este acelaş model cu arma in-. 
fanteriei; arc o greutate de 3,5 kgr.; are înălțătorul gra-,. 

„dat până la 2.000 m.; 'are şi o baionetă de 440 grame, 
(ca la germani). | 

Ofițerii au sabie şi revolver. 
| Muniţiuni.—Fiecare călăreț poartă câte 105 cartuşe, 
“împărţite: câte 30 în cele două cartușiere şi 45 în coburi. 

Mitralierele sunt purtate pe cai, ca şi la infanterie, 
Unelie.—Fiecare escadron are câte 12—16 topoare şi 

“ferăstrae, precum şi un mic aprovizionament de explozibil, 

"pentru distrugeri. - 

Echipament.  Harnaşarmentul calului cuprinde şeaua 
„cu coburi şi frâu. Coburii au două zile hrană de rezervă. 
La spatele şeii sunt așezate mantaua -şi foaia de cort. 
“Carabina se poartă în bandulieră pe umărul stâng; bi- 

-donul în: bandulieră, pe umărul drept. La centuron. sunt 
«cele două . cartuşiere, | 

Subofiţerii au şi binocluri. 

C.— Artileria. 

„Artileria japoneză se compune din: 
a) Artileria montată, 25 regimente, ă 6 baterii, bateria 

=a 6 tunuri şi 6 chesoane, (un regiment este de gardă)=150;
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Din aceste regimente, 19 sunt regimente divizionare;; 

restul. de şase regimente, reunite, două câte două, for- 

mează trei brigade independente. 

In fiecare regiment, 27 chesoane de muniții, consti- 

tuiesc o rezervă regimentară de muniții; 

b) Artileria de munte, compusă din trei grupe a trei 

baterii, şi în plus două baterii independente; trimise în 

insula Formosa. Bateriile a 6 piese. . 

In răsboiul cu Ruşii, jumătate din regimentele de ar- 

tilerie, erau armate cu arlilerie de munte; este probabil 

că acuma vor alcătui unităţi speciale de munte; 

c) Artileria călăreafă, patru baterii, câte una pentru 

cele 4 brigade de cavalerie independentă; : 

„d) Artileria grea de câmp, cuprinde 6 regimente, cu 

un total de 33 baterii, bateriile a 4 piese. Regimentele 

sunt alcătuite din două grupe, fiecare grup a câte 3 ba-- 

terii: o băterie de tunuri şi 2 baterii de obuziere; 

e) Artileria de cetate, cuprinde 24 batalioane, împărțite. 

la forturi şi cetăţi şi îormând, în tinip de răsboiu, două. 

par curi de asediu. ' 

“ Efectivul 'de pace al unei baterii montate, este de: 

5 ofițeri, 123 trupă şi 62 cai; o baterie de munic? 5 o-- 

fiţeri, 122 trupă, 37 cai. La mobilizare, o' baterie mon-- 

tată::154 trupă, 112 cai; o baterie de munte: 146 trupă, 

96 cai, ofițerii aceiaşi. a 

Armament, muniții, unellie, echipameni. 

“ armament. Artileria montată “are tunul md. 1905,. 
„de 75, cu tragere repede, de. oțel, sistem Krupp, Inăl- 
țătorul, cu: lunetă astronomică, este gradat până la 6.200; 
m. Peste această distanță, se trage cu: nivelul.  Bătaia 

maximă întrece 7.900 m. Focosul este gradat: până la 
7.900 m. Are scuturi de 3,6 ctm.. Numărul” gloanţelor în. 

“şrapnel, 6ste de 210, a câte 16,6 gr. . 

Artileriu călăreaţă, are un tun de câmp; md, 1909,. 
perfecţionat, A 

Artileria de munte, este un material nou, md. 1909, 
de calibru 75 m.m., cu tragere repede și transporiat pe 
animale de purtat. . | 

Artileria grea de câmp, cuprinde obuziere de 12 şi.
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«de 15, şi tunuri de 10,5. Obuzierele trag la aproape 6000 

şi cu o vileză. de 390 m. pe. secundă, un -şrapnel, care 

cuprinde. 575—945 gloanţe, iar greutatea totală a proiec- 

tilului, fiind de 20—30 kgr.. 

| Tunul de 10,6, trage cu o viteză inițială de 725 m, 

la 11.000 m., un proiectil de 22 kgr., şi cu focosul: gradat 

da 9.400 m. „- ) 

Artileria de asediu, cuprinde ur mătorul materi al: mor- 

tiere de 9 şi de 15; obuziere - de 9 şi de 28 cim.; și tu- 

nuri de 9 şi 15. Aceste piese: sunt, în general, dinul- 

timile sisteme Krupp şi Schneider. 

Nouile. piese, cari vor mai intră în compunere a par: 

urilor, vor: fi: piese de 21 ctm. și mitraliere Rolt No. 1, 

de 1 ctm. 25, destinate, acestea, a trage: contra persona- 

lului adăpostit înapoia sacilor cu pământ. IE 

Soldaţii: sunt armaţi cu arma infanteriei; ofițerii, au 

sabiz şi revolver. 
Muniţii.—Artileria de câmp: ante-trenul, 36 lovituri 

de piesă; la chesonul bateriei, 100 lovituri de piesă; la 
rezerva regimentului, 75 lovituri. Total, 211 lovituri, numai 

“la regiment. | 
- La celalt material, numărul loviturilor variază. 

Unelte.— Fiecare baterie dispune de 85 unelte. | 
„ Echipament.—Soldaţii de artilerie, au sacul la fel cu al 

înfanteriei; aceia cari. merg pe jos, duc sacii pe ante- 

trenuri. 

D, —Tru pe tehnice 

a) 19 Batalioane de pionieri,. câte unul de - divizie, 
„batalionul a 3 companii; efectivul este de: 5 ofiţeri, 2 245 
trupă. La mobilizare, fiecare batalion are un echipaj de 
poduri, pentru 53 m. lung,, şi 8 m. larg. Fiecare armată 
„mai are, în plus, un pod de 300 m. 
d) "Un regiment de căi ferate :a 4 batalioane, a 4 

companii; . 
c) Un batalion aerostaţie; , 

“d) Un batalion telegrafiști de câmp. La mobilizare, 

„ constituiesc. detașamente de telegrafiști pentru fiecare di- 

vizic şi pentru staturile majoare de armată. Fiecare! de- - 

tașament poate construi aproape 40 klm.. de linie..
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! Acest batalion mai are un detașameni de telefoniști, 
şi unul de telegrafie -fără fir; - 
_ €) Nouăsprezece batalioane tren, a câte 3 companii. 
Fiecare batalion, la mobilizare, înhamă: 4.secţii de hrană, 
fiecare secţie cuprinzând hrana pe o zi; 4.secții muniții 
de infanterie; 3—4 secţii muniții de. artilerie; 6 spitale de: 
campanie. 

Impărțirea armatei active în comandamente | 

La mobilizare se alcătuiesc, “din toate . unităţile ac- 
tive, 19 divizii; iar 3—4— —5 divizii, “vor alcătui o armată. 
Nuimărul diviziilor în armată este foarte variabil, 

Una divizie cuprinde: 
„Două brigade de infanterie a 2 regimente, a 3 ba 

talioane, şi, fiecare regiment cu câte 0 „companie . de mi- 

d 

„traliere a 6 piese. 
Un regiment de cavalerie a 3 cscadtoan6 şi un deta- 

şament de 4 mitraliere. 
Un regiment de artilerie a 6 baterii. a 6 bumuri, 
Un batalion pionieri. 
Un batalion de tren, (2 companii). 
Armatelor li se. mai alătură regimentele de artilerie 

independente, . cavalerie. independentă, artilerie grea, de 
munte, eic., după necesitate. 

O divizie are, deci: 12 batalioane, (11.000. arme);.3 
escadroane, (450 săbii); 36 tunuri; 28 mitraliere; sau, ca: 
efectiv: 18.500 trupă, 500 cai, 1.760 trăsuri. 

Eieclivul total al armatei active” mobilizate, esle “de, 
aproximaliv, 550—600. 000, 

2.. Armata de rezervă a 

“Japonia nu 'âre, 'din timp de pace, formaţiunii pântrie: 
“unităţi de rezervă, cum sunt la francezi şi la germani, 

Toate unităţile de rezervă .de cari va aveă nevoie, se vor 
alcătui - numai la mobilizare, întrebuințând parte din ca- 
drele cele multe ale: unităţilor active. Este probabil. că, 
prin lucrările” de. pregătirea mobilizării, să fie hotărite- 
aceste unităţi, „precum şi cadrele lor, fiinacă se vorbește
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că, la mobilizare, fiecare. regiment acliv, va mobiliză şi 
câte unul de rezervă. 

Prin urmare, numărul diviziilor de rezervă va îi de. 

"19, ca şi al celor active, adică: 228 batalioane infanterie, 
57 escadroane cavalerie, 114 baterii artilerie şi 19 bata- 
lioane de geniu. 

Pentru toate aceste unități, exislă şi oameni instruiți 

şi material „precum şi echipament, pregătit din vreme. 

In afară de aceasta, este probabil că, Japonia, întrun 
nou răsboiu, va porni campania numai cu unitățile ac- 

„_tive, sporite cu foarte puţine trupe de rezervă, (ca și în 

1904— 1905), şi numai după o trecere de câtevă luni, 2-3, 
va aduce și unităţile de rezervă în acţiune. 

Japonia, mai alcătuiește şi unităţi de rezervă, compuse 

- numai din infanteric,—brigade sau regimente,—pe care le 
pune sub comanda diviziilor; în acest. mod, scuteşte Îor- 
marea coloanelor și staturilor majoare. 

Efectivul total al armatei de rezervă, urmează a fi, 

aproape egal cu al armatei active; iar întregul efectiv 

al armatei: de operaţii, activă -cu rezervi, sc ridică la a- 

proape 1.200.000 de oameni. 
In adevăr, numărul contingentelor” acestor două ele- 

mente, este de 19, şi, considerând fiecare contingent a 
100. 000, cel puţin, se ajunge la 1.909.000, fără a mai s0- 

„coli rezerva: de recrutare. Din aceștia, 1.200.000 vor intră 
în compunerea armatei, iar restul de 7—800.009, vor cons- 

titui efectivul necesar vumplerii golurilor ivite la armata 
de operaţie. . 

.. 
= = 

La mobilizare „se. mai creiază și trupe de depozit: 
76 batalioane; 27 escadroan6; 25 baterii; 19 companii de 
geniu; 19 companii tren. 

- 

* * 

Armata teritorială; cuprinde tinerii între 17—40 ani, 
cari nu aparţin armatei active sau al celei de.rezervă; 
ci sunt destinaţi a apără teritoriul şi pentru menţiner ca 
ordine: interioare.
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pe ARMATA MUNTENEGREANA 

Recrutarea şi împărțirea anilor de serviciu. 

Serviciul militar obligatoriu dela 18— 62 ani. 
“ Anii de serviciu sânt împărţiţi astfel: | 

Recruţii dela 18—20 ani, fac parte din „clasele de 

recrulare”, şi fac instrucţie cel puţin câte 2 luni, şi cel 

mult 12 luni pe an. 
Armala activă, dela vârsta de "20. ani, până la 52 ani 

împliniţi, adică 33 ani. Toţi tinerii. ce intră. în această 

categorie. se împart în două grupe: | 
„In prima intră toţi tinerii cari sunt în condiţii foarte 

bune pentru serviciul militar; iar în a doua, restul tine- 
rilor, cari sunt ceva: mai slabi, sau cari au vreun detect 

de contormaţie. 
Instrucţia primei categorii constă din -10 zile anual, 

sau, 15 la. manevre; iar pentru a: doua categoric, din 4 

“zile anual. 
Rezerva, cuprinde + pe toţi bărbaţii între 53 și 62 ani. 

Modul de trai şi de vieaţă al Muntenegrenilor, fac din 
ei foarte buni luptători Și. din naștere soldaţi. Pentru 

i, proporţia luptătorilor se poate ridică la 20—25% din 
camu întreg al populaţiei. Insuşi femeile iau parte la 

“lupte, fie la coloane, fie chiar lrăgând cu arma. 

* 

x 

Ta timp. de pace, armata muntenegreană este împăr- 
țită în 4 divizii—12 brigade infanterie; o brigadă de ar- 
tileric; 4 baterii cadre, fiecare cu 3 ofiţeri; 50 irupă şi 
20 cai; un detașament de mitraliere pentru școală, de 4 
piesc; o companie de mitraliere. 

4 

Armata muntenegreană este o ârmată teritorială: la 
care ia parte tot: cetățeanul valid: al Muntenegrului. 

Musulmanii. sânt scutiți de serviciul militar, plătind 
- în schimb o taxă militară. 

Teritoriul muntenegrean este împărțit în 4 divizii, 
(Celinge, Podgoriţa, “Nilksici, Kolacinu). -
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Sâmburele de unități cadre se compune. din:, 

Garda Regelui: 130 oameni pe jos şi călări. 
d Batalioane şcoala, corespunzătoare celor 4 divizii, 

cu un efectiv de 250 oameni fiecare, 15 otiţeri şi 60 sub- 
ofiţeri. | 

4 Baterii cadre, având fiecare 3 olijeri, 50, oameni 
şi 20 cai. 

1 Companie mitraliere. 

1 Companie telegrafie. 
1 Companie, pionieri. 
Cadre permanente mai are pe ofițerii. din” servicii 

speciale şi stat major. O parte dintre comandanții de 

divizii, de brigade, batalioane, companii și baterii, sânt 

tot permanenţi, însă, sânt chemaţi numai la anume epoci, 

comptând, ca şi trupa, la: vatra lor. 
7 

- Organizarea Marelui Comandament 

Şetul suprem al armatei este Regele. . 

„Ministrul de răsboiu este responsabil, către Rege. El 
"este. ajutat. de .către ofiţerii serviciilor speciale si fune- 
ționari.' 

Intre ofițerii serviciilor speciale se găsesc şi acei de 
stat major. ps 

"Unităţile şi împărțirea lot în comandamente. 3 

4 Divizii de infanterie a 3 brigade fiecare. 
Brigada compusă din: 4—6 batalioane a 4—8. com-: 

panii, 1. pluton cavalerie, 1 divizion de. 4 mitraliere, 1 
baterie de munte (4 piese). Brigada mai are: 1 pluton: 
de „pionieri, 1 pluton. de telegratie, și 1 pluton de cer: 
cetași. 

Fiecare “divizie mai: are, sub. comanda sa imediată: 
una sau două baterii de câmp, una baterie de munte, o 
baterie de obuziere; un pluton- de pionieri, un pluton de 
telegrafie, un pluton de cercetași, intendență şi servicii. 

In total, Muntenegrenii au: 62 batalioane, 12 com- 
panii de mitraliere, 16 baterii. de munte, » 4" baterii, de 

câmp, 4. baterii obuziere. 
Efectivul batalioanelor variază între 400 800 oameni. 

„Totalul forţelor active: 45.000—50.000 infanterie. 
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„de către'5 batalioane de disponibili, din a 2-a clasă. Are - 

şi 5 companii de etape. 
7 

Armament, muniție. 

Infanteria: Puşca cu magazie rusească, de 3 linii 

(7,62), precum şi cu alte pușşii-de sistem mai vechiu, 

între cari şi Berdan. La începutul anului 1914, aveă 

115,000 arme, dintre cari 38.000 cu repetiţie. 
Artileria: Tunuri de câmp, Krupp, de 57 7 cum.; tu- 

nuri de munte, Krupp, de 7,5 c.m. 

e Cadre şi instrucție 

Recrutarea ofiţerilor şi gradelor. inferioare, se face 

în mod foarte serios pentru armele lor teritoriale. 

Subofițeri, (Dezetsar): Soldaţii cu 3 ani. serviciu în 

armata activă, recomandaţi de comandanții lor ierarhici, 

urmează 30 zile şcoala de cadre la divizie. Dacă sânt 

admişi, după aceste 30 zile, sânt chemaţi a instrui 2 

clase de recruți şi apoi riumiţi de Ministerul de răsboiu, 
„ca -suboiiţeri. Obligatorie ctatea numai 23 ani și gradul 
de caporal, este mai mare decât de: subofițer, şi se ob- 
'ţine în aceleaş condițiuni, însă având cel puţin 24 ani 

| etaica. 
“ Ofierii sânt recrutaţi din made inferioare sau din 

cei cari au urmat şcoale speciale î în străinătate, sau cursu- . 

rile speciale din ţară. 
„Gradele inferioare pot deveni ofiţeri după 3 ani în 

gradul de caporali, dacă a luat parte la: manevre, şi 
după ce urmează un curs preparatoriu de 8 luni, cel | 

puţin, şi a instruit 2 clase de recruți. “Etatea minimă 
31 ani... 2 i 

Ceilalţi devin ofiţeri la ctate şi mai mică, dacă au 
urmat şcoala preparatorie a elevilor ofiţeri. din țară, sau 
dacă depun un examen corespunzător cursurilor din acea 
şcoală. 

- Ofițerii de. stat! major se "recrutează: în mod special, 
din sublocotenenţii cari au cursul secundar, cari au pro- 
venit din şcoale de ofițeri. sau din vreo şcoală din străi- 

4
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“ mătăte, şi cari au. urmat cursurile speciale ale ofiţerilor 
armatei muntenegrene. 

„După ce "depun. examenul, coreșpunzător,. sânt avan- 

saţi locotenenţi şi apoi trimişi a urmă o şcoală în străi- 
mătate. 

Tot cam asitel se recrutează şi ofiţerii pentru ser- 
vicii speciale. | 

Ofițerii nu 'sc poi căsători fără autorizațiunea- mi- 
nisterului: Aa - Sa , 

| ARMATA RUSA 

“Recrutarea şi împărțirea anilor de serviciu. 

Serviciul militar personal obligatoriu. "Legea pr ovede 
excepțiuni reduse foarte mult. Excepţiile sunt: scutiri, a- 
mânări „dispense,. reduceri. de “serviciu, 

Sistemul de recrutare este . naţional. E A 
Indatorirea serviciului militar dela 22—43. ani, (12, 

ani), cu excepțiune pentru cazaci, cari fac 18 ani şi ca- 
zacii de Uraii, 21 ani. 

Anii. de serviciu! împărțiți astfel: 
a) Dela 22—24 ani în infanteria şi artileria de câmp, 

sub arme; dela 25—31 ani în rezervă, categoria 1-ial; 
b) Dela 22—25 ani cavaleria, artileria călăreaţă, ge- 

niul, căi ferate, grăniceri, “sub arme. dela 26— 32 ani, în 
rezervă, categoria lia; dela 33—38 ani în rezervă, ca- 
tegoria a 2-a, iar dela '39— 43 ani, în. miliții; 

_c) Dela 29_— 26 ani, marina sub arme, dela. 27—29 
“ani îni rezervă, + categoria a 2-a; iar dela 32-43 ani, în 
miliţie; 

d) Cazacii de Don: la 21 ani întră în anul de pre- , 
gătire. Dela 22—33 ani fac' serviciu efectiv 12 ani, împăr- 
țiți în 3 chemări: Chemarea 1-ia pentru trupele de linia 
l-ia; chemarea a 2-a şi a 3-a, pentru trupele de -rezervă. 
Dela 34—38 ani, nu fac nici o concentrare, în timp de. 

“pace; iar după 38 ani, rămân în miliţie, până. la epuiza- 
rea îorţelor tăcându- -se control 10 ani; 

  

1) Rezerva categoria: I-a completează armata activă; iar rezerva 
“Cat:goria II-a serveşte” pentru formarea unităţilor de rezervă.



e) Cazacii de Urali: la 20—21 ani intră în anii de 
“pregătire. Dela 22—36 ani, fac serviciul efectiv de 15 ani, 
împărţiţi în 2 chemări: chemarea. l-ia dela 22—24 'ani 
şi chemarea a 2-a, dela 25—36 ani. Dela 37—41 ani, în 
rezervă; iar dela 41 ani înainte, trec în miliție, unde 
rămân. până la epuizare a forţelor; 

f) Neîncorporaţii pentru lipsa de vacanțe, şi scultiţii, 

apți pentru serviciul militar, trec deadreptul în miliție, 
chemarea l-ia, fiind chemaţi de 2 ori la instrucţie, dela 

22—25 ani; iar dela 26—43 ani, disponibili, penlru unităţi 
de linia lia; 

9) Scutiţii din lipsa de aptitudini, însă buni de. ser- 

viciu, precum şi scultiţii indispensabili familiilor, irec di- 
rect în miliţie, dela 22—43' ani. 

Elementele armatei sunt: 
Armată regulală: trupe de linie şi de gardă, rezervă, 

(zapas), şi miliţie, (opolcenie). : 

"Armată neregulată: “trupe de cazaci: Don, Caucaz, 
“Cubau, Astrahan, Orembourg, Urali, Siberia, Semeritinsi, 
“Transbaikal, Amur, "Usirul, Irlusk şi .Eniseisk. 

Miliția permanentă: de.Cubau şi Daghestan. 
Teritoriul Rusiei este împărțit în 13. circumscripţii 

militare: 9 în Europa şi 4 în Asia. Fiecare circumscripție 
sub un ofiţer general comandant, în timp de pace, al tu- 
“turor trupelor şi serviciilor, aflate pe teritoriul Ccircums- 
cripţieil). 

„Organizarea Marelui Comandament 

Șetul suprem .al armatei este Țarul. Ministrul de 
„răsboiu are autoritate asupra tuturor serviciilor arm atei; 

"<l supune. suveranului toate chestiunile, „pe: care. acesta 
şi le rezerv 

| “Există + o casă „militară ă a Impăratului cu vot con- 

sultativ. i 

1) Circumscripţia Petersburg : corpul de gardă, C. 1, 18, 22, Di- 
viziile d şi 2 de sară, | 

ircumseripția Volna:.. C. 2. 3, 4, 20. Diviziile de cavalreie'2 şi 3. 
Brigada 1.cavalerie de gardă independentă. - avalreie i 

Circumscripţia Varşovia : C. 6, 14, 15, 19, 23. Diviziile de cavalerie 
în: -13, ii 6, 15, 7, Divizia 1 Cazaci. Don. Brigada 2 cavalerie independentă 

e gardă. | . 
- - 7
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“Tot ministrul de răsboiu este preşedintele consiliului. 

superior de 'răsboiu, compus din 24 membrii, amiţă « de-. 
Țar. Acest consiliu: are vot consultativ. 

Statul major general formează o direcţiune din. minis-: 

terul de răsboiu, împărţită, la rândul ei, în mai multe: 
“secţiuni şi birouri. In timp de pace, șeful statului major,. * 
lucrează cu. Impăratul, prin intermediul ministrului de: 

răsboiu. 

In timp der: ăsboiu, statul major general formează . 
“statul major al Comandantului superior al armatelor de: 

operaţiune. 

Compunerea armatei 

“Infanteria 

1.—Regimente aclive: 

„In Europa şi Caucaz: -, 

a) 12 Regimente gardă, 16 regimente. grenadieri, i, „208 
regimente infanterie, ă. 4 batalioane; 

__b) 4 Regimente tiraliori gardă (2 batalioane), 40 re-. 
gimente liraliori, (2 batalioane), 1 regiment garda: Ța-- 
vului, "(2 batalioane); 24 batalioane cazaci. Cuban. 

Im Asia: . i - | o ! 

: 22 Regimente tiraliori de “Turcliestani, â: 2 batalioane;: 
44 Regimente livaliori de Siberi ia, ă 2 batalioane. : 

2. _Regimenie de rezervăl).. | 
"200 Regimente ă- d batalioane, „care - se formează la: 

mobilizare. 

1). Trupele de rezervă înainte de 1905 erau “unităţi cu cadre con- 
stituite din “timp de pace în companii. batalioane, regimente şi brigade. 
Aceste unităti se redublau la mobilizare. Tot aşa erai organizate unită-: 
ţile de artilerie de rezervă şi trupeie -technice. Această: organizare s'a 
găsit defectuoasă după '1905 şi sta schimbat în sensul următor : unităţile 
de rezervă să fie mobilizate de unităţile active corespunzătoare, în care 
„scop cadrele unităţilor active să fie întărite. Actualmente are fiecare 
regiment acliv câte :un ofiţer superior, 12 olițeri inferiori Şi 24 subofi- 
țeri pentru mobi'izarea unităţilor de rezervă



= 3—Miliții, a e 
“+. 8320 Drujuni (batalioane), chemarea . l-ia; 

“320 Drujuni (batalioane), chemarea -a 2-a; 
20 Drujuni: infanterie de cetate, chemarea l-ia;. 
20 Drujuni infanterie de cetate, chemarea a 2-a. 

Total . batalioane: | 

1276 Batalioane. active; 
24 Batalioane cazaci Cuban; 

800 Batalioane de rezervă; 
680 Batalioane de miliţie; - 
347 Batalioane de depozit. 

Tot. 3129 Batalioane total. 

” 

La mobilizare, fiecare regiment : activ, formează un 

batalion de depozit cu 4—8 compănii, cari servesc a com: 
plelă golurile la regimentele active. . 

Dăm aci efectivul unităţilor de infanterie rusă în. 
timp de pace şi în timp de răsboiu: 

Intre trăsuri sunt: 77 trăsuri bucătărie, 16 trăsuri de 
aprovizionare, 5 trăsuri de hrană, chesoane de 1 şi 2. 
cai şi trăsuri administrative pentru efecte de prima ne-. 
cesilate, (corturi, vesele, archivă, material, reparaţii, bu- 
cătării); trăsuri de aprovizionare, trăsuri hrană, trăsuri 

farmacie, trăsuri ambulanţe și trăsuri bagaje, 

Armament.—Arma Nosini, md. 1891, calibrul 3 linii, 
7,62 m.m., cu repetiţie şi încărcător cu 5 cartuşe, baioneta 
se poartă fixată la armă. Greutatea armei cu. baioneta, 
4,299 kgr., cartuşul 25,7 gr., glonţul 13,73 gr. Incărcătura 
2,40 'gr., pulbere. fără fum. Gradajia înălțătorului 2,700 
paşi; iuţeala iniţială 625 m., la 25 m.'de gura ţevii; prin” 
adaptarea glonţului ascuţit, s'a sporit . viteza inițială. In 
ultimul “timp, sa adoptat la armă curea. Ofițerii, revol- 
vere sistem Nagent, md. 1895, calibrul 7.m.m., sabia pur- 
tată în bandulieră. 

| Muniţiuni: 120 cartuşe pe om, în 2 „cartuşiere şi. în. 
un sac mic, purtat peste umăr. La trăsuri, câte 66 car- 
tuşe de armă. 

Mitraliere înhămate 72 cordoane ă 250 car rtuşe;: :18. .000 
"La parcul de artilerie al diziviei 72 cordoane ă 250 car- 
tușc: 18. 000. pe mm
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“ Mibraliere purtate, 72 pachete ă 250 cartuşe: 18.000, 

se mai găsesc cartuşe la parc. art. div. şi parcul local al 

corpului de armată. . * 
Unelte la companii. —Portalive: lopeţi 140, topoare 

30, târnăcoape, securi 30. | 

| La trăsură: lopeţi 16, topoare 8, lârnăcoape se- 

curi 60. 
Compania mitraliere: lopeţi 35, topoare 8, târnăcoape, 

securi $. 
La trăsuri comp. mitraliere: lopeţi 8, topoare 4, tr 

năcoape,. securi 8. 
Lu toate trăsurile corpurilor de trupă, 1/, din numărul 

„conductorilor, sânt pre văzuţi cu lopeţi şi târnăcoape por-: 

tative. 

Material lelefonic. — Pentru fiecare regiment, 9 aparate: 

cu 10 klm. 600. linie. Pentru divizie, sau brigadă nedivi- 

zionată, 9 aparate şi 20 klm. de: linie. De corp de ar- 

mată, 5 aparate cu 15 kim. linie. Materialul telefonic este» 

transportat pe trăsuri la trenul de luptă al formațiunilor. 

Echipament.—Fiecare infanterist poartă asupra sa: 

o uncltă, un sac de pânză cu hrana și efecte de prima: 

necesitate, un bidon cu pahar, mantaua, pânza de cort. 

cu beţele, 2 cartuşiere la centiron şi una la piept, o uneltă,, 

gamela și încălțămintea de schimb. 
. 

Cavaleria. Se e , 

a) Regimente. active: e: . 

108 Regimente a 6 escadrouue . — 648 escadroane și sotnii: 

13 Regimente a 4 escadroane  — 532 » - 

3 Divizioane a 2, escadroana  —. 10 3 N 

1: Reg. cavalerie: Amur a'3esc.— 3 pi - 

10 Sotnii independente ..  — 10 pe 

3 Regimente Grăniceri  - —- 36 Ia 
“1 Regiment escorta Ţarului  —. 4 » 

Jandarmi . - i Te p - 

„Total 170 2 », 

b). Regimente de rezervă: 

53 Regimente de rezervă chemarea l-ia, (347 sotnii, și. 

45 Regimente de. rezervă chemarea a 2-a, (265 sotnii)
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. c) Regimente de depozit: A 
9:/, Regimente.cu 192 escadroane; în timp de pace: 

cu Gt escadroane; 
55 Escadroane de cazaci; 

1 Escadron Filand. - 
Total 237 eseadroane şi sotnii, din care 66 pe .jos. 
Totalul escadroanelor: 

840 Escadroane solnii active; 
347 Sotnii cazaci chemarea l-ia; 
265 Sotnii cazaci chemarea a 2-a 

14524237 Escadroane şi sotnii de 'depozit=1689 total. 
Armament.—Sabie şi carabină Nossini, md. 1891, ca- 

libru 3 linii 7,62 m.m. cu baionelă şi teacă, -ândul al 
2-lea; rândul întâiu, lance, introdusă .de cur? ând, Cazacii 
Cubani şi "Terek, pistoale şi hangere. Sergenţii majori; 
corniștii, revolvere calibru 7,62 m.m. Ofițerii, - sabie şi 
revolvere. Sabia, teacă de lemn, acoperilă cu piele Şi cu 
garnitură de metal, „este purtată în bandulicră | 

Muniţie.—Pe oameni 40 cartuşe, la trăsuri 23 car- 
tuşe de om, cazacii 60 cartuşe, curtuşe revolver 20 la 
oameni. | | aa 

Unelle.—Escadroa, portalive: lopeli 20, topoare 20, 
La trăsuri: lopeţi 2, lopoare 2: i 

-. Echipament.—Călăreţul poartă la șca, înainte, CO- 
bura, sacul cu grăunțe (1 zi), mantaua, 0 uneltă; iar 
înapoi, poartă plasa de fân, peria, ţesala; efecie de prima 
necesitate, încălțămintea de schimb, pălura și gamela. 

Material explozibil.—La regiment: 60 cartuşe meta- 
lice cu piroscilină umedă, 20 încărcături piroseilină uscală, 
în cutii de zinc. La regimente cavalerie tin -vircumser. 
Vilna-Varşovia. 8310 cartuşe metalice cu piroseilină umedă 
şi 109 încărcături piroseilină uscată, în culii de zinc. La 
trăsuri se poartă 1464 cartuşe piroseilină umedă şi îns 
trumente penlru distrugere. de căi ferate. 

Material ielefonic.—Pentru un regiment de cavalerie 
2 aparlae cu 2 Klm. linie. 

Remonta. — Resursele sunt destul de, mari, căci sunt 
peste 21.000. 000 cai în Rusia, de Europa: şi peste 5 mi- 
lioane în Asia. _ 

“Caii .necesari: arniatei se aleg de: anumiic con istirni, 

.
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care sunt permanente - în marile centre. producătoare şi 

temporale în alte regiuni. Afară de aceasta, în Rusia se. 

lasă mare laliludine şi corpurile sânt autorizate a cuim- 

pără singure caii necesari, după anume condițiuni şi pe 

un preţ fixat de comisiunile pe regiuni. 

__ Peniru ofiferii de cavalerie şi arlileric. — Fiecare ofiţer * 

irebuie să aibă un cal proprietate personală și un altul 

de serviciu, dat de stat. Fondurile necesare pentru cumpă- 

rarea de cai ofiţereşii, se dau de corp, dintr'un fond, 

numit de remontă, şi pentru care ofițer ul plălește o mică 

dobândă. . 

. Caii declasaţi dela: auitilerie sau cavalerie, sânt trecuți 

corpurilor pedestre, în. schimbul unei sume destul de mici. 

Artileria i 

3 Brigade artilerie gardă, (18 baterii); 
3 Divizioane artilerie gardă, (11 baterii); 

4 Brigade. artilerie grenadieri, (24 baterii); 

52 Brigade artilerie linie, active, (316 baterii); 

38 Brigade de rezervă, (228 baterii); E 

80 Baterii artilerie de miliţie; a 

- 11 Brigade liraliori Siberia, (82 baterii); | 

: 16 Divizioane artilerie liraliori Siberia, (46 baterii); 

12 Divizioane artilerie călăreață, (24 baterii); 

4 Balerii independente; 
"11 Divizioane artilerie călăreaţă de munte (27 bat. ); 
19 Baterii călăreţe cadre; 
33 Divizioane de obuziere, (68 baterii); 

7 Divizioane artilerie grea, (21 baterii); 

193 Baterii de depozit. 
Total: 108 brigade artilerie, “311 divizioane, 875 ba- 

terii de câmp, 47 baterii de munic, 40 baterii călăreţe, 
14 baterii de-munte călăreţe, 47 baterii de cazaci călări, 

107 baterii obuziere uşoare, 31 baterii obuziere grele. 
Bateriile montate! cu efectiv normal au, în timp de 

__păce: 4 ofiţeri, 180 irupă, 51 cai şi 4 tunuri, 8 chesoane, 

„cai de baterie, -1 afet rezervă, 2 care telefoane, 4 trăsuri 

bagaje; iar în timp de răsboiu, au: 6 ofiţeri, '266 trupă, 
244 cai şi 6 tunuri, 16 chesoane şi toate trăsurile indi-. 

cate mai sus. N ,
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Bateriile de obuziere, călărețe şi de munte, au 6 

“tunuri, iar artileria grea de câmp, are 4 tunuri. 

| Trupele de cetate sunt organizate .unele-pe regiuni 

“îmbrigadate, iar “altele pe batalioane şi companii, având 

pe lângă ele companii de săpători de mine şi secţii, de 

“ielegrafie. 

Impărțirea armatei în comandamente. 

Armala rusă este compusă, în timp de pace, din: 27 
-corpuri de armată în “Europa; (1—25-+-1 gardăț- gre- 
nadiri); 3 corpuri de armată în Caucaz (1—3) şi 7 .cor- 
“puri de armală în Siberia, (1—2 Turkestan; 5 Si- 
„berian). - 

Total 37 corpuri de armată). 
A Proiectul din Aprilie 1914, „prevede 40 corpuri de 
„armată, ă câte 2 divizii. 

| Rezerva organizată în 38 divizii, putând îi într unită 

:şi în corpuri de armată. 
Pe lângă aceste divizii de rezervă, se mai formează 

încă 20 de miliții, chemarea l-ia şi 20 de miliții, che: 
marea a 2-a. . 

Corpul de armală se compune din: 2 divizii, Î di- 
"-vizie sau 1 brigadă de cavalerie, un divizion de obuziere, 

"1 batalion de săpători, o, jumătate sotnie cazaci, pare de 

: muniţie, convoiu sanitar, pentru 210 răniţi, intirmeri6 de 

-cai, convoiu de subzistență, brutărie „mobilă cu dt 

-cuploare. . . : ” 

„Corpurile de armată depe lângă frontieră, au şi. „câte. 

1) Actualele corpuri de armată suut dislocate asifel: 
Circ. Kiew: C. 9, 10, 11, 12, 21. Div, cav. 9, 10, 11, 12. 
Circ. Odesa: C. 7, 8. Divizia 8 cavalerie. 
Circ. Moscova: Cc. 5, 13, 17, 25. Corpul Grenadiri. Divizia 1 Cava-. 

“lerie Grenadiri. Brigada 1 şi 2 cavalerie independentă 
Circ, Kazan: C. 16, 24. Cazacii de. Orenburg, Ural şi Astrahan. 

“Divizia 5 Cavalerie; = 
Circ. Don: Cazacii de Don. : 
Circ, Caucaz: C. 1, 2, 3 de Caucaz. Divizia cavalerie 1, 2 şi 3 Ca. 

-zaci Caucaz. Divizia 1 Cavalerie Caucaz. 
- Circ. Turchestan ; C. 1 și 2 Turchestan, Div. 1 Cazaci 'Turchestan. 

Cire. Omsk: Divizia 11 trăgători Siberieni şi Cazaci de Siberia. 

Circ. Irkusk: C..2 şi 3 de Siberia. Brigada Cazaci Tr 2ns-Baikal. 

Circe. Amur: G,1,4,5 Siberiene. Brigada Cazaci Usuri. Cazacii de 

Amur,
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„o brigadă de. tiraliori cu 1 divizion de artilerie de 3. 

baterii. 
Corpul de armată are, norimâl: 32 batalioane (28, 000 

„combatanţi); 24 escadroane şi sotnii - (3. 500 săbii), şi 16 . 
„baterii (120 tunuri). - 

In total, efectivul corpului de armată: este: 1.058 0- 
fiţeri, 154 funcţionari, 40.000 combatanți, 4.200 necom- 
„batanţi, 13.000 cai, 3.900 trăsuri. - 

Divizia se compune din' 2 brigade de intanteriet), 1 
„brigadă artilerie, 1 brigadă parc de artileric, 1 ambulanţă 

„divizionară şi 2 spitale mobile, o coloană de subzistență 

=şi o brutărie mobilă, (22 cuptoare). La necesitate, i se 
„mai dă 6 spitale de- rezervă. 

Divizia are: 16 batalioane (14.000 baionete),. 32 mi- 
utraliere, 6 baterii, (48 tunuri), şi o jumătate sotnic de. 
„cazaci. Ea a 

In total: 491 ofiţeri, 67 funcţionari, 18.900 comba-- 
“tanţi, 1.900 necombatanți, 4.900 cai, 1.400 trăsuri. 

Diviziile de miliții 'se formează pe 2 brigade (ă.8 
-drujini fiecare batalion), + un regiment cazaci, cu 4 
“sotnii + 1 divizion. artilerie, ă două baterii + o com- 
panie săpători. 

Brigada de infanterie. — Brigada de infanterie sc com- . 
pune. din: 2 regimente ă 4 batalioane fiecare, plus 16 
imilraliere, având efectiv:. 159 ofiţeri, 14 funcţionari, 7.500 
„combatanți, 340 necombatanțţi, 481 cai, 187 trăsuri. 

Brigadele de tiraliori, care formează unităţi separate, 
-cun vom vedea iai jos, se compune din: 4 regimente . 
A 2 batalioane fiecare, o coloană de subzistență și spital |, 
-de rezervă, după necesitate; având următorul efectiv: 230. 
oieri, 50 funcţionari, 9.700 combatanți, .960 necomba- 
„tanţi, 2.067 cai şi 672 trăsuri. 

pibizia de cavalerie se compune din: 2 prigade de. 
„cavalerie (A 2. regimente de 6 escadroane şi 1 detașament 
-milraliere fiecare), şi 1 divizion artilerie călăreaţă, de 2 
ibaterii â 6 tunuri. - , 

Etectivul normal al: unei divizii este de 170 „ofițeri, 

  

: 1) Pentru a cunoaşte numenile regimentelor + unei divizii, se înmul 
“țeşte numărul diviziei cu 4 şi se ia încă 3 numere ce pr ecede! rezultatul, 
3: Dia. 40X4==16U : Are regimentele 160, 159, 158, :57. |
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38 funcţionari, 4.200 combatanți, 280 necombatanţi, 1.970: 

cai şi 230 trăsuri. - 

Diviziile de Cavalerie: intră în compunerea corpului 

de armată. La mobilizare se pot întruni 2—3 divizii, pen-- 

tru a formă corpuri de cavalerie, după necesitate. . 

Sunt şi brigade independente de cavalerie. 

Regimentele de cazaci de categoria a 2-a și u' 3-a, 
sc întrunesc pe brigade şi formează 15 divizii de rezervă, 

de cazaci, din care 10 divizii în Europa. 
Brigada de arlilerie.—kExistă brigade de artilerie de 

gardă, ă 2 şi 3 divizioane, brigade de artilerie de gre- 

nadieri a 2 divizioane, (3 baterii), brigade de arlilerie 

de rezervă, â 2 divizioane, — mai toate divizioanele ă. 

3 baterii, — brigade de arlilerie de tiraliori de Siberia, ă. 

_3 divizioane, de câte 3 baterii. 
Mai există: divizioane independente de arlilerie că-- 

Jăreaţă? baterii independente; divizioane de artilerie d€ 

munte, divizioane de artilerie călăreaţă de munte, şi . de- 

cazaci; divizioane "de obuziere; divizioane artilerie grea. . 

de câmp; baterii de depozit; cadre şi trupe -de cetate. 

“Artileria din apropierea îrontierelor are efectivul. 

mărit, din timp de pace. 
Ser viciul sanitar cuprinde: 
a) Ambulanţele de regiment, sanitare. şi: veterinare, 

care dau primul ajutor în marş, staționare şi luptă; 

b) Ambulanţele de divizie şi brigade de tiraliori, care- 

formează postul principal de ajutor, operaţii chivurgicale,. 
pansamente, transport ă bolnavi și răniți, la - spitalele a- 
“propialc. 

Fiecare divizie are o companie de “'brancardieri; 
'c) Spitalele de campanie, mobile şi d€ rezervă, având. 

. fiecare câte 10 locuri pentru ofițeri şi 200 pentru trupă, 
Sunt 8 spitale de acestea, pentru fiecare divizie, (4 mobile: 
şi: 4 de rezervă), însă, numai două din ele aparțin direct 
diviziei; celelalte aparțin inspectoratului general; 

d) Delaşamente sanitare de profilaxii şi dezintectare. - 
Unul de corp de armală pentru piofilaxie şi câte. unul 

“46 divizie, pentru combaterea epidemiilor; 
e) Coloane sanitare de transport, pentru 60 oameni.” 

culcaţi şi 140 șezând. Una de corp de armată; | 

.
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. 

-p. Trenul şi vase sanilare în zona operaţiilor, cu - 

1.500 locuri; iar în zona elapelor cu 100 locuri; 

9) Farmacii de companie, cu rezerve de pansamente; 

şi instrumente. Se stabilesc în zona operaţiilor şi în zona 

clapelor; - - IN 

g) Serviciul veterinar şi al remontei, Are lazarele 

veterinare, la corpurile de armată, şi la divizii. La etape. 

are câte un lazarel pentru Liceare corp “de armală. 

_ Afară de acestea, înființează câte un depozit .de 65 

cai la divizii, şi-la fiecare armată câte unul cu 10% cai 

din. efectivul total al armatei. Câte odată, se înființează 

la. corpul “de armată. E i 

Mai există: Societatea Crucea Roşie, care organizează. 

secțiuni de ambulanţe, spitale, trenuri, puse la dispoziţia 

serviciului sanitar al ticcărei armate.. 

Spitale de cetate, pentru 20 ofiţeri şi 400 ir upă, spitale 

şi ospicii permanente. - „- 

Serviciul subzistențelor —Are un intendant general, un. 

- întendant al intendenţei etapelor, intendanţii de corpuri . 

de armată şi de divizii, cu biurourile şi personalul necesar. 

Ca depozile şi convoiuri, atară ă de trenurile corpurilor de 

trupă, arc: - 

a) Brutării de campanie, . (mobile şi de etape). Cele - 

mobile sunt la divizii, cele 22 cuptoare și: 73.trăsuri de 

clape nu au îren;. N 

bi Coloanele de subzistență, la divizii, brigade de 

lrăsători, corpuri de armată, ' corpuri de cavaleirie ŞI 

armate; ii E e 

-c) Magazii. de. elape, servesc pentru re aprovizionarea. 

trupelor la trecerea prin acele punele;. 

d) Magazii inlermediare, se instalează când distanța 

între magaziile principale și punctele de distribuţie este 

peste ii etape; 

e) Magaziile de distribuie, destinate a reapr ovizionă 

zilnic trupele, instalându-se la 1f2—2 zile de marş; : 

TI) Magazii principale, instalate pe baza de aprovi- 

zionare.
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Cu privire la. efectivul total al armatei, rusc, „Putem 
face următoarea socoteală: 

3.082 batalioane ..... . . ee ee ee e e = 8.082.000 infanteriști 
1.452 escadroane . .:. .... e. .— 217800 călăreţi 
1.161 Baterii de câmp cu trupe de aseza ! . „850.000 artilerişti 

Trupe de geniu. . . n... „150.000 

= Total 3.799 ăuu 
Se adaogă 20, trupele” combatante ale serviciilor 76 000 

Se adaogă trupele de depozit .. ... .. . .— 458.000 
Total 5.115.8vu 

In cifră roiundă, Rusia poate mobiliză cel puţin 5:/ 
milioane din cei 17. 000. 000 imobilizabili. dacă socotim 10 . 

„din totalul populaţiunii. 

Cadre şi instrucție 

Ofițerii de stat major se recrutează din absolvenţii 
“Academiei imperiale de răsboiu, Nicolae. Aci se primesc 
ofiţeri subâlterni de toate armele, după 3 ani serviţi la - 
trupe şi 2 concentrări, făcute. Şcoala durează 3 ani. Anul 
al treilea formează un curs complimentar şi este urmat 
de elcvii din al doilea. an, cari depun un nou examen. 

| Ofițerii de trupă se recrutează din surse: din grade 
„inferioare, care - urmează 2 ani şcoala de Junkeri,. din 
„tineri civili şi din elevii de şcoalele militare, cari urmează | 
în şcoalele de cadeți 2 ani şi din fiii înalţilor: demnitari 
şi nobili, cari urmează în şcoala pajilor 9 anil). . 

Ofițerii de rezervă provin din ofițeri activi, din vo- 
luntari, din tinerii recrutaţi condiţional şi din subofițerii 
reangajaţi. 

Există diferite şcoale speciale pentru ofiţeri, (de Lir, 
de artilerie, de cavalerie, de geniu, de drept, d6 l&ctro- 
tehnică, de aerostaţie, de aviaţic, de conducerea automo- 
bilelor). 

" Detaşamente de mitraliere. se reunesc anual, pentru 
instrucţie. In fiecare an se trimite de corpurile de bupă” 
un ofițer superior şi 2—4 inferiori, peniru a urmă ins- 
irucţia lucrărilor de geniu. 

-1) Şeapte ani învăţământ general şi doi ani învăţământ militar.
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Subofiţerii se recrutează dintre. oamenii de trupă, cu . 
cel puţin 4 ani vechime, cari au urmat plutonul de ins- . 
irucție, ce se formează la regiment, în fiecare an. 

Există şcoale de subofițeri pe divizii de infanterie 

şi brigade de. infanterie, unde se prepară subofiţerii pen- 

tru reangajare. 

„ARMATA SARBA 

Recrutarea și împărțirea anilor de serviciu 

Sârbii, după răsboaiele din 1912—1913, au pus în 
aplicare o nouă organizare pe 10—12 divizii, în loc de 
5 divizii, cum fusese până în 19131). Evenimentele îi. sur- 
prinde în curs de organizare şi de executare de comenzi 

de materiale, astfel că, în 1914, vor comptă pe vechea 
organizare de 5 divizii şi pe sâmburele ce creiase pentru 
nouile divizii, 5 regimente de infanterie, pe cari le va 
completă şi organiză acum, pentru a aveă 10—12 divizii, 
în. loc de 5. : 

“Serviciul mililar personal şi obligatoriu. 
Durata serviciului- este împărțită în trei banuri, şi 

anume; 
-iul Ban dela 21—31 ani, inclusiv, din care: Infan- 

terie 1:/ în activitate, iar restul în rezervă, cavaleria, şi 
şi artileria, 2 ani în activitate şi restul în rezervă. Sânt 
şi excepții de reducere ca serviciului activ, la 1 an sau' la 
6 luni; | 

AL 2-lea Ban, (rezerva), dela 32—38 ani, inclusiv; 
AL 3-lea Ban: (milițiile), dela 39—45 ani, inclusiv, 

precum şi tinerii dela 18—21 ani. Acest element este des- 
iinat pentru cetăţi şi serviciile dinapoi. 

Inaintea răsboiului din 1912—1913, teritoriul eră îm- 
Părţit în 5 divizii. Acum, însă, eră în curs împărțirea în 
10 regiuni de divizii, i i 

  

1) Legea de organizare din 1895 | cu modificările aduse la 1898, care 
împărțea teritoriul vechiului Regat in5 circumseripţii de divizii Şi anume: 
Morava, Drina, Dunărea, Semendria, Timok. Fiecare divizie împărţită 
în 4 circumscripţii de: batalioane. E
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" Organizarea Marelui Comandament. 

Regele este şeful suprem al! armati, iar Prinţul moş- 

tenilor este inspector general al armatei. 

| Există o comisiune militară superioară, prezidată de 

-Rege şi compusă din 9 membrii, (generali și coloneli, nu- 
_miţi pe 3 ani), cari îşi- dau avizul asupra chestiunilor de 

organizare, armament, mobilizare, cete. 
Minislrul' de răsboiu are în. sarcina sa chestiunile nii- 

lilare generale, tehnică, administraţia, serviciul adminis- 

lraliv, justiţia militară, A | 
Șetul de stat major, are operaţiunile, armamentul, 

instrucţia, apărarea teritoriului, mobilizarea, lransportu- 
„rile şi studiul armatelor străine. 

Compunerea armatei 

Armată este formală din cele 3 arme combatante, 

geniu, jandarmerie, stabilimente de artilerie şi geniu, sa- 

„nitari şi justiția militară. 
u 

Aceste elemente, arme și servicii, „le găsim formale 

pe unităţi, în felul următor: | 

| Infanterie: 26. regimente infanterie de .1-iul Ban, ă 

d- halalioanc, „(4 comp.); 19 regimente: infanterie de. al 

2-lca Ban, a 3 batalioane, (4 comp.); 15 regimente in- 

Tanterie de al 3-lea Ban, a i batalioane; 17 batalioane. 

“de reeruţi şi comilagii. Câte o companie mitraliere de 

fiecare regiment, (2 secţii). 1 Companie gardă Regală. 

Batalioanele au aproximativ, 1.000 combatanți, iar com- 

pania 220—250. E 
| Fiecare regiment a mobilizalto companie milraliere a. 

2 secţii, (pe câl se şlie, nu au. avut mitraliere pentru 

loale regimentele). | a 

Cavalerie: 4 regimente de Găvaleric, (a A escadroan), 

pentru divizia de cavalerie. 
25 Escadroane de cavalerie divizionară „(ei âte 3 es- 

cadroanc, pentru diviziile de l-iul Ban şi 2 „escadroane,. 

pentru diviziile de” al 2-lea Ban). 
1 Escadron gardă regală. 

Cai mici. Echipamentul: și harnaşamentul adus, în 

s 

“parte, de oameni. Escadronul de: 140—150 săbii.
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Artileria: 3 regimente de 1-iul 'Ban, (3 divizii de 

câte 3 baterii, a 1 lunuri cu iragere repede, Schreider 7.5. . 

«5 sau 6 Regimenle artilerie de al 2-lca Ban, având. 

una divizie pe 3 baterii cu lragere repede şi 1 divizion - 

de 3 baterii Debange. a Da 

3—4 Divizioane ă 3 baterii cu tragere: repede de 

munte, (se zice că un divizion a rămas în Macedonia). 

“9 Baterii de munte cu tragere înceată. 

1 Regiment obuziere 12 c.m., tragere repede, de 3 

divizioanc a 3 baterii, (bine înhămate cu cai robuști). 

3 Baterii obuziere cu lragere înceată. - 

2 Baterii obuziere de 155 cun. Sa 
6—7 Baterii mobilizate cu -arlileria “tragere repede, 

“Imate dela Turci. (Au lua 30 baterii, însă nu au putut 

fi reparale). 

4—500 lovituri de lun. Lipsă de cai. „Multe au lost 

înhămale cu boi. 

Diferile irupe şi servicii 

1 Balalion pionieri,: 1 companie minari, 2 companii: 
de căi ierale, 1 echipaj poduri, 2 batalioane: artilerie de 

celate, 2 companii pirotehnic, 26 companii grăniceri, 2 

batalioane jandarmi, 2 secţii lelegratie, poștă, rupe in- 
lendenţi, spilul. 

- Impărțirea armatei în comaridamente E 

Sau format: 11 divizii, compuse asttel: 
"5 Divizii de l-iul. Ban, compuse fiecare asttel: 4 re- 

“gimente a 4 -batalioane + 3 escadroane <A 1 regiment 
artilerie _ a 3 divizioane + 1 companie sanilari — 1fa ba- 

talion pionieri + 1 coloană muniții de infanterie + 1 
„coloană: muniții de artilerie -F coloană de subzistență, 7 | 

secţii) +- “brutărie, poştă, spital, depozil. 

„5 Divizii de al 2-lea Ban, compuse ca cele de mai 

sus, cu deosebirile urmăloare: Regimentele de infanterie. 

ă 3 batalioane, numai 2 escadroane cavalerie, regimentele 

de artilerie numai 1—2  divizioane, lipsind poşta, spitalele _-- 

„şi depozilele. rr 
- 1 Divizie. mizlă . (suplimentară).
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1 Brigadă-mixtă, constituită aproximaliv,. ca mai sus, 
din cele 6 regimente de 1-iul, Ban; ce prisosesc. 

Efectivul unei divizii de l-iul Ban: 20,000, iara 
unei divizii de al 2-lea Ban, 16.000. 

Divizia de cavalerie: 4 Regimente a 4 escadroane-+i 
secţie pionieri -- 1 secţie telegrafie + 1 divizion arlilsrie 
călăreaţă. | 

In total: Circa 240 “batalioane, 10. cscadroane, 120 
baterii = 300.000—330.000 oameni. 

Etectivul: de pace, după budgetul din 1913, eră: 2.394 
“ofiţeri 2.312 subofiţeri și 33. 610 soldaţi. 

Armameni, maniţie, unelte 

Infanteri ia de l-iul şi al 2-lea Ban: Arma Mauser cu 
“repeliţic, iar al 3-lea Ban: O. parte cu Mauser şi restul 
cu arme turcești, cu repetiţie și. arme „Berdan. Milițiile - 
teritoriale cu arme vechi. 

Cavaleria: Carabina Mauser 7 m... 
Artileria de câmp: 'Tunuri cu repetiţie, Schneider, 

75 şi tunul Krupp cu repeliție, capturate dela Turci. 
Obuzierele: Schneider de 12 şi 15 cm.. 
Artil. de munte: Tunuri cu tragere repede, Schneider. 

- Afară de acestea, mai dispune de 270 tunuri „De 
Bauge”, cu tragere înceată, (S m.m. ) 42 tunuri de munte 
„Debange”, precum şi un număr oarecare de obuziere, 
destinate pentru . divizioanele unităţilor. de al 3-lea Ban 

| şi pentru cetăţi. 

 Dispuheă, cir 

arlileria cu tragere repede. 
In general lipsă de muniţiuni pentru artilerie. 
Armamentul nu a fost încă pus în bună stare, după 

cele 3 campanii precedente; . lotuş, experienţa întrebuin- - 
țării lor, va compensă starea lui real). 

       500 loviluri. „de tun, pentru 

1) Se.spune că Fârbii la începutul campaniei aveau următorul 
stoc de armament: 

Infanteria 199.000 Mauser Md. 99 şi 907; aproximativ 10.000 arme 
cu repetiţie luate dela Turci; 120.090 arme vechi Mauser şi Berdan 
Ruseşti, Mai dispunea de 228 "mitraliere. 

- Artileria: 83 baterii Schneider cu repetiţie de 75 m/m=332 tunuri. 
30 Baterii Krupp cu repetiţie (dela Turci)=120 tunuri 452 piese. | 13 Baterii obuziere Schneider de 12 c/m=52 obuztere şi 12 baterii 

- obuziere (dela Turci)=30 obuziere (83 piese). 
2 baterii obuziere de 15 c'm tragere repede (8 obuziere) şi 9 ba- 

terii de munte Schneider cu tragere. repede (36 piese). |
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Cadre şi instrucţie - 

Recrutarea ofiţerilor se face din trei surse: Din sub-— 
ofiţerii cari îndeplinesc anume condițiuni și cari dau un. 
examen, din absolvenţii Academiei militare din Belgrad, 

unde sânt admiși tinerii între 17—20 ani, urmând 4 ani! 
în şcoală, şi din tinerii absolvenţi ai şcoalelor militare: 
din străinătate. Oiiţerii de rezervă se recrutează dintre- 
“foştii ofiţeri activi, şi tinerii recrutaţi condițional, după. 
un curs preparatoriu de 5—6 luni, şi după un examen. 

Se recrutează, în lipsă „și dintre foştii subofiţeri. 

Statul major formează un corp special, având o a-- 

vansare deosebită. Ofițerii de stat major se recrutează. 

dintre absolvenţii şcoalei superioare a Academiei mili-- 
tare dela Belgrad. Sânt admişi, în această secțiune, prin... : 
concurs, ofiţerii subalterni de loate armele, având 3 ani. 
la trupă. 

Instrucţia ofițerilor de infanterie Şi cavalerie se. com- - 
-pletează în. şcoala de tragere dela Belgrad. o 

Iustrucţia ofițerilor şi a trupei, în general bună, araţie- 

experienţei făcule în răsboaiele precâdânte, gr aţiă cfor- 
„turilor tăcute cu câţivă ani înainte, precum şi graţie exer-- 

cițiilor. făcute până la “şcoala de companie, în 1914, cu. 
„cei 16.000 oameni, recrutaţi. din noul teritoriu. 

Lipsă de muniții; lipsurile în organizare au fost sim-- 
țitor înlocuite, prin entuziasmul poporului sârbesc, - prin.. 
„experiența răshoiului şi prin sprijinul -populaţiunei din. 
„Bosnia şi Herizegovina. 

ARMATA AUSTRO-UNGARĂ. 

Recrutarea şi împărțirea anilor de serviciu . 

| Serviciul militar pentru : ambele monarhii, este: per-- 
sonal şi obligatoriu încă dela legea; din. 1868. 

Indatorirea serviciului militar este 'dela: 19—42 ani,. 

şi începe dela 1 Ianuarie al fiecărui an.. Anii de serviciu. 

împărțiți” astfel:
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Dela 19-—21 ani, la dispoziţia Ministerului de răsboiu; 
Dela 21—23 ani; infanteria sub arme; - 

Dela 21-—24 ani, cavaleria şi artileria sub arme; 
Dela 23—33 ani, infanteria în rezervă; 

“ Dela 23—31 ani, cavaleria şi artileria în rezervă; 
Dela 31 şi 33 la 42 ani, infanteria, cavaleria şi ar- 

lileria în landstrum. 
Landstrum-ul formează. 1-ia chemare, deia 33—37 ani, 

precum şi cei cari nu au trecul prin serviciul acliv, dela 

Ie ani; iar a doua chemare, dela 38—12 ani, pentru 
toţi. Landstrum-ul mu se cheamă decât la răsboiu. 

„O parte din contingent, destinat pentru armata. co-. 
mună, iar o parte pentru armata Regatului Ungar, și Im- 

periului Austriac, (landwehr). Anii de serviciu în land- 
wehr. împărţiţi aproximaliv, ca și în armata. comună. 

Organizarea Marelui Comandament 

“Impăralul este comandantul şet al tuturor forţelor 
„Imperiului Austro-Ungar. In afară de aceasta, pentru câte- 
irele felurile de: armate, “Impăratul face numirile de oii- 
ţeri, până la căpitani inclusiv, de medici, de comptabili 
și de intendenţă. Tot Impăratul „aprobă regulamentele, 

graţierile şi pedepsele. 
Cancelaria militară este organul intermediar între Im- 

“ părat şi cele trei ministere de răsboiu. 
_ Ministrul de răsboiu al Imperiului, (armata comună), 

este responsabil, în faţa delegaților, pentru actele relative” 

la comandamentul şi administraţia armatei comune şi a 
trupelor bosniace. 

"Şeful de stat major este sub ordinele directe ale Im- 

păralului, însă, pentru unele cazuri, &ste oblig at a supune 

chestiunile prin ministerul de' răsboiu. | | 
i Atribuţiunile statului major sunt: formațiunile de răs- 

boiu ale armatei, mobilizarea, drumurile de fier, comu- 

nicaţiile, preg itirea de răsboiu, recrutarea, înstrucţia şi 

repartiția ofițerilor de stat major.. 

Unităţile armatei şi organizarea lor 

“In Austro o-Ungaria există trei feluri de armate, Și 

anume:



Armala aclivă comună Imperi ială şi- Regală; 

Landwehr-ul. Imperial-Regal cu Landstrum-ul său, și 

Landwerhr-ul ungar: (Honvezi), cu Landstrum-ul său; 

Marina cade în sarcina armalei comune.. - 

In timp de pace; Landwehr-urile atârnă: direct de mi- 

nistrul monarhiei respective, cu obligaţiunea de a sc. ține 

în niinisterul de răsboiu toale chestiunile de or ganizare, 

instrucţie, materiale, efective, şi disciplină. In timp. de 

răsboiu, Landwehr-urile sunt puse” sub comandamentele 

hotărite de. Impărat. 

i-ia Linic: | | 

Armata activă comună. * 

102 Regimehle ad batalioane 408 batalioane 

A Regimente bosniuce a d batalioane 16 

4 Regimente Tirol a 4 batalioane - 16 po 
98 Batalioane de vânători 96. . 

1 Batalion de vânători bosniac | 1 pu 

Landwehr- ul Austriac şi Ungar. 

:37 Regimente landwer 4 austriac a 3 batalioane 111 batalioane 

3 Regimente landwer Tirol a 3 batalione . 9 - » 

„32 Hegimente landwer ungar a 3.batalioane. 96 

1 Batalioi bosniac a 1 » 

„dinia a 2-a: i 

-110 Batalioane de marş: - „110 batalioane 
41 Regimente: Jandsturm austriac a 3 bat. 123 > 
32. Regimente landsturm ungar a 3 bat. 96 3 

Linia a 3-a: 

Batalioane Landstrum a 2-a chemare. „73 batal. 

Total general infanterie „1093 batal. 

“la carc sa mai adiug gat şi 27-compănii . de. depozit "dela 

„batalioanele izolate . (vânători). 

„Regimentele de infanterie au companii de mitraliere 

-ă 4 secţii, precum și un. pluton de pionieri. 

Batalionul are 4 companii şi compania 4 plutoane,
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Armamentul infanteriei, unelte şi munițiuni 

Arma cu râpetiţie, 8 m.m., Manlicher, md. 1895. Inăl- 
“ țătorul gradat dela 600—2600 m. Iuţeala inițială 620 m. 
Mai există, la unele trupe, arma cu repetiţie de 8 m.m. 
„md. 1895 . (Repetier-Stutzen), cu bătaia de 2.400 m. La 
“ambele, încărcător cu 5 cartuşe. 

Mitraliera Schwartzlose de 8 m.m., trânsportale pe 
„cai. Iuţeala iniţială 580 m., cu 400 lovituri pe minut. Scut 

de oţel şi afet de 18,500 lor. 
* Compania de infanterie are 96 lopeţi mici, 32 târ- 

năcoape şi 16 foarfeci. 
Compania de pionieri are 64 târnăcoape, 128 lopeţi 

mari, 8 foarfeci, 158 unelte de cizmărie, 1.600 m. sârmă, 
176 ler. ecrasit. 

Plutonul de pionieti al infanteriei ăre 32 târnăcoape 
mari, 32 lopeţi mari, 64 foarfeci, 64 unelte de cismărie, 
400 m. sârmă de fier şi 29 kgr. ccrasil. 

- Infanteristul: 120 cartuşe asupra lui, 20 la samarul 
de companie şi 40 la chesonul de companie. (Samarul 
poartă 2.160 cartuşe, iar chesonul 9.450). La coloanele 
de muniții, mai sunt 60 cartuşe de om. In total: 310 
cartuşe de infanterist. 

__ Infanteriştii de munte au 80 cartușe la samarele de 
companie şi 40 la samarele coloanei. “Total: 120 cartuşe. 

Subofiţerii, pionierii şi -bicicliştii infanteriei, au, a- 
supra lor, 40 cartușe de armă și 30 de pistol automat, 

 Conductorii de trăsuri 20 cartuşe. 

Compania de biciclişti are 120 cartuşe, asupra 0a- 
menilor şi 80 la automobilul companiei. 

Mitralierele au, la samarele unităţii de tragere, 10.000 
cartuşe şi la 2 chesoane, dela coloana de muniții, 's, 000— 

_16.000 cartuşe. 
„„ Total: 18.000 — 20.000 cartuşe de. mitralieră. 

Cavaleria. 
„Linia l-ia: 

49 Regimente a mată comună a “6 escadr. 239 escadroone 
G Regimenle landw. austriac a 6 escadr., 36 » 

10 Regimnente” landw. ungar a G escadroane 60 n 
1: Divizion Dalmaţian Dom
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Linia a 2-a: 

90 Escadroane landsturm 90 escadroane 
. Si “Total 443 3. 

Regimentul de cavalerie are 2 divizioane â.3 esca- 
droane „fiecare, 1 pluton pionieri şi 1 pluton telegrafic. 
Cele mai multe regimente au și 4 mitraliere - în 2 2 plut. 

Armamentul şi muniţia cavaleriei. | 

Carabina cu repetiţie, ma. 1895 de 8 m.m. Eră proiec- 
tat a i se adoplă o baionetă, care să se culce pe ţeavă. 
Incărcător de 5 cartuşe. - 

Pistolul cu repetiţie de 8 m. m., cu magazia de.10: 
cartușe, având bătaia până la 100 m. Viteză inițială 300 m. 

Sabia cu mâner, cu o-singură ramură lată şi îndoită. 
Mitraliera cavaleriei nu are scul şi se poartă pe un 

cal. Servanţii şi conductorii călări. Muniția se poarlă pe 
3 cai şi la un cheson de muniţie. , 

Călăreţii au 80 cartuşe asupra lor şi la: cal, pentru. 
carabină, precum şi 30 _carlușe pentru pistolul cu re- 
petiție. 

Cei 9 pionieri ai eseadroanelor de cavalerie, au 4. , 
lopeţi mici, 2 târnăcoape mici, 16 foarfeci de sârmă, :3 

„unelte de lemnărie, 10 saci de plutire. 
Plutonul de pionieri al regimentului de cavalerie, are 

4 târnăcoape mari, 4 lopeţi mari, 5 securi, 2 terestra, 
2 - foarfeci, -2 gene de unelte, materi al esplozibil, ma 

„terial de distrugere. e au 
Regimentul mai are 2 staţii telefonice şi 2 Statii optice. 
Trenul de luptă: 6 samare cu muniţie, 2 samare cu - 

explozibile, 6 bucătării de campanie. | 
| “Trenul regimentar: 20 trăsuri - aprovizionare G la 
escadron), 7 lrăsuri de bagaje, 7.trăsuri materiale. - 

Escadronul are: 5 ofiţeri, 10 subofiţeri, 163 comba- 
tanţi şi 7 necombatanji, Iiecare escadron are câte 9 pio- 
nieri călări.! - ” 

“Regimentul: de cavalerie are 2 divizioane ă 3. esca- 
droane fiecare, 1 pluton pionieri şi un pluton telegratie. 
Cele: mai multe regimente au 'şi-4 mitraliere în 2 plutoane. ” 

> _ o 8
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Artileria. e 

' Linia l-ia: 

42 Răg. de câmp arm. com.a 5 hat. 210 bat. a 6 tunuri:. 1200 

14 Reg. obuz, uşoare „ad pg 56 a 6 n 336 

9 Diviz. căl. armată „a3, 21 „a » 108 

14 Div. obuz, grele - „ 833 42 „at n. 168 

S Div. tun. Land Austr. a2 „16 „a 6 > 96. 

3 Div. ob. uş. 292 „16 aa 6 a 96 

S Rep. tun Land. Ungar ad 4 82, a6 pn 192 

1 Div căl. -» -a3 3 3 ad » 2 

10 Reg. artilerie munte . a6 „60 „a pp 240 
9, a 4 x S _1 Div. artilerie de munte a2 ,- 

„Linia a. 2-a: 

42 Batalioane de marş a 6 tunuri 49 > bat, cu 232 tun. arm. com. 

14. Batalioane de marş a 6 tunuri 14 bat. cu 84 tun. arm. landw. 

„Total 950 baterii cu 2854 tunuri de câmp. 

Regimentul de artilerie. se compune din 2  divizioane. 

Divizionul i-iu cu 1 baterie, iar divizionul al 2-lea, cu 

_3 baterii. e - 

Bateria arc 6 tunuri. Bateriile călăreţe au: 4 tunuri. 

Divizionul călăreț de 3 baterii. o 

Armamentul și muniția arlileriei. 

Tunul de-câmp, 48 m.m.,-cu tragere repede, (greu- 

tatea 2.272 kgr..), luţeala de tragere 20 lovituri. pe minut. 

Trage şrapnele de 9 kgr. cu 316 gloanţe şi obuze bri- 

zante de 6.680 kgr. . 

'Obuzierul de câmp, de. 100 m.In.,' cu “tragere acce- 

lerată, transformat din cel vechiu. “In proiect înlocuiă . 

cu obuzier :cu' tragere repede. .Greutatea 2.400 kgr. lu- 

țeala de tragere 6 lovituri pe minut. Trage şrapnele de 

12.395 kgr., cu 450 gloanţe, obuze de 14.700 kgr. şi obuze 

de mână. Bătaia maximă 5.600—6.100 m. 

| Obuzierul de murite MO 8, calibru 10, şi 3 MO 10, ca- 

 libru 10%. Bateria de obuziere de munte are. „muniţia pur- 

iată pe 80 samare. 
„ Obuzierul greu, de 150 m.m., cu tragere înceată. In
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=Gurs de înlocuire cu unul cu tragere repede. Greutatea 

«de 2.630 kgr. “Trage şrapnele de 36.900 kgr., cu 380 

:gloanţe; obuze de 38. 750 kgr. şi mitraliera cu 612 gloanţe. 

Tunul are, la antetren .şi cheson, 126 lovituri, (30 
“obuze şi 96 şrapnele). 

Oubzierul uşor are 123 lovituri, (51. obuze și 72 ŞI ap- 

«nele); iar ” 

Obuzierele grele“ 72. lovituri la cheson, (48 obuze i 

224 şrapnele).. | ă 
| Afară de. aceasta, fiecare piesă ar re, aproximativ, la 

„coloanele dinapoi, 500 proiectile. - 

Efectivele de răsboiu ale diferitelor unități Ă E | 

  
  

  
  

  

  
  

  

    

Trupă - Cai Total general 

i II - [= 1.221, 3 
: Unitatea 3 Ş Ș = 2 5 = 2. _. | 3 

Sp - =] 3 9 3 Ss 9 Ze. a 
S|ă | | locslz | lol 

| | (săbii) | ” _ | Le 
Corp. Arm. 1323 “SI sua 21000] - 903 16690] 65000 i 4400 

Divizia Int 432 ui 15775] 4600 +50 -4550| 20000! 5000, 1200 

Div.-cav. . | . 215 ul 3500] 5200] 3s00| 2500] 9000) 6600! 630 

Reg. Inf. .| - 104| 160 400| 400| 265| 120 4600] 388| — s7   Batalion .| 25 i i os] 50| 0] auoc +70) - 14 

ao a] fo aci oo] 5         Companie 4 ] 

Escadron . 5 1) a 7 a65l 17| 180]. a80l. 6 

5] al 162) 7 240| =] 180] 140| . 19 Baterie . .             
5 1) Corpurile 15 şi 16 au numai două divizii, 

i N Pionieri, săpători, specialități 

9 Batalioane de pionieri ă 4 companii; 
14 Batalioane de săpători a 4 companii; a 

1 Batalion de pionieri ă 2 companii; : 
Compania de mine, de râuri, l companie; 
1 Regiment de căi ferate cu 12—16 companii şi di- 

ferite detaşamente de specialități de căi ferate. 

„+ Mai multe unităţi de telegrafie, de campanie, cu fir, 

şi ări fir, pentru toate comandamentele, începând dela 

corpurile de armată. ! i ao 
L . — e _——



116 

Detaşamente de aviaţie, de aeroplane, şi baloane, la 

toate armatele şi chiar la corpuri de armate. 

In rezumat, puterea armatei Austro-Ungare, în timp> 

de răsboiu, sar ridică la: 
1.093 Balalioane cu. aproximativ 1.093. 000 combat.;: 

„ „448 Escadroane cu aproximativ 72. 000 călăreţi co-. 

_Datanţi; 
i . 520 Baterii. cu aproximativ 85. 000 commbatani şi. 
„ 2 2.854 tunuri de câmp; 

30 Batalioane. de pionieri şi specialităţi; cu  proxi-- 
SE mativ 30.000 combatanți. - 

„Adică un total aproximativ, de 1.280.000 oameni com- 

batanţi, la cari, adăugându-se necombatanţii şi serviciile: 

toate, aproximativ 500.000 oameni, ar dă un. total de: 

1], 780. 000 oameni, la cari adăugându-se şi părţile sedentare: 
şi stabilimentele, ar puteă ajunge, aproximativ, un maxi-- 

mum de -2.000. 000 oameni. 

Impărțirea armatei în comandamente 

Armata Austro-Ungară, în timp'de răsboiu, compusă: 
din: 16 corpuri de arimată, 9 divizii infanterie, ă două bri- 
sade de . 2 regimente fiecare. şi 11 divizii de cavaleri6.. 
“Acestea formează armata de l-ia linie. - 

Trupele de a doua linie se grupează pe brigăzi sau: 

divizii, după felul operaţiunilor şi al ipotezelor de răs-: 
boiu, precum și după necesitățile impuse în fiecare caz- 
special. | 

Corpul de armată: 3. divizii, (a 3-a de landiwehr), şi- 
i divizion de ebuzicre grele, ă 3 baterii, 1 escadron: de: 
tren, ca escortă, 1 escadron tren, 3 secţii telegrafic, 1 
secţie ambulanță, mai multe compănii de săpălori și pio-: 
ieri, 1 spital mobil veterinar, depozit mobil de cai, parcul 
de trei, depozit de vite, brutării de 'corp de arinată, a-. 
iecliere de. corp de armată, magazii de subzistență, secţie- 

de ambulânță de rezervă, coloane de echipajii. de unelte, 
spilal de campanie, pare de muniții de: corp de armată,
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Afară de aceste servicii, organizate special pentru. fie- 
«care corp de armală, i se mai poate dă, după ncvoic: 
infirmerii de campanie, echipaje de poduri, parc de aero-. 

:staţie și aviaţie, staţii de telegrafie fără fir. 
Divizia: 2 brigade infanterie, A 2 regimente ficeare, 

„de 4 batalioane, 1 brigadă artilerie, compusă din 1 re- 
„giment de câmp, 1 divizion obuziere, 2 escadroane .di- 

“vizionare, 1 secţie telegrafic, 1 escadron tren, 1 coloană - 
subzistență, 1 secţie” manutanţă, 1 secţie - ambilanţă, 1 

„pare de muniţie divizionar. 
Divizia de cavalărie se compune din: 2 brigade î 

:2 regimente fiecare, afară de divizia 1-ia, (Temişoara), 

«care se compune din 3 brigade.. 

Cadre și instrucție 

Recrutarea ofițerilor se face din trei resurse: 
a) Tineri, între '17—20 ani, cu anume cursuri secun- 

«dare, cari au absolvit una din Academii!e mi itaret). Cursul 

3 ani în aceste academii; 
b) Tineri de 14—17 ani, cari au urmat una din şcoa- 

“ele de. cadeți, timp de 4 ani, şi apoi au trecut la corp, 

“ca elevi de ofițeri. (cadeți ). De aci sânt avansați, pe mă-" 

=Sura vacanţelor și numai după ce sânt agreaţi de ofiţerii 
corpului; „- 

| c) Grade interioare, soldaţi, şi chiar tinerii civili, 
„cari depun un examen de cursurile şcoalelor de cadeți, şi 

„cari, apoi, trec la corpuri ca elevi de ofițeri, fiind supuşi 
„ «condiţiunilor . de mai -sus. 

| "Recrutarea ofiţerilor de stat major se face numai din 
-absoivenţii școalei de răsboiu, unde urmează 3 ani. După 

„terminarea acestei şcoale, sânt trimişi la stagiu, întrun 
corp de trupă. De aci trec la statul major, pentru în- 

cercare: 

Ofițerii de rezervă se recrutează dintre. cei dâmisio- 
naţi din armata aclivă, dintre cadeţii cari păr: ăsesc ser- 

1) Copii de militari urmează în şcoala pregălitoare 4 ani. De aci 
'sunt admişi în școlile militare superioare ande urmează 3 ani; iar. de 
“aci trec în Academiile militare. Acei - cari iu sunt capabili de a urma , 
îîn Academiile militare sunt trimişi la o școală de cadeți. - 

x 
,
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viciul activ, numiţi locotenenţi de rezervă şi dintre vo- . 

luntarii pe un an, după un examen special! şi numai 

dacă sânt agre ați de corpul ofițeresc. In regulă generală;. 

nu se fac avansări printre ofițerii de rezervă. 

Subofiţerii sânt recrutaţi numai dintre. gamenii de 

trupă, după 6 luni de serviciu, şi se întăresc în gradu 

de 'caporal, care este considerat ca un îel de sergent. Ca-- 

poralul este avansat zugsiuhrer, după un an vechime. 

Dintre aceştia „se fac reangajările, după anume condițiuni: 

Instrucție. —Instrucţia superioară se capătă de ofiţeri: 

în şcoala superioară de răsboiu, pentru serviciul de stat 

major. - 
Completarea instrucției ofiţerilor combatanți; se face: 

prin şcoalele de corp de armâtă, deschise dela 1 Noemvrie- 

la 30 Iunie, al fiecărui an, pentru. locotenenţii  cu-o a-- 

nume vechime. 
Mai este cursul de intormațiuni pe timp de 4 luni, 

pentru căpitanii candidaţi de maiori. | | 

Școala de tragere dela Buck, pe unde trec. toţi ofiţerii 
armatei austro-ungare, fiind chemaţi în serii. 

Afară de aceste şcoale,. mai există încă "scoale de- 
specialităţi, de echitație, “de gimnastică, de: sky, cursuri: 
“de limbi, etc. Intre altele, se prevede anual câtâ. 12 burse 
pentru trimiterea ofiţerilor în voiaj de instrucţie. 

Instrucţia trupei, în afară de programul normal, se: 
mai face şi în câmpurile permanente: de instrucţie tactică 
şi tir, în număr de opt, precum şi la marile manevre. 

Rezerviştii, landwehr-ul şi honvezii, sânt: chemaţi la 
anume perioade, pentru: împrospătarea. instrucției. 

- o ARMATA GERMANA 

Recrutarea şi împărțirea anilor de serviciu 

„ Serviciul militar este personal şi obligator pentru toţi cer 
tăţenii; el începe dela vârsta de 20 ani împliniţi şi se ter- 
mină la 39 împliniţi. Cine se angajează înainte de 20 ani, 
irebuie să servească 19 ani, în armată, din anul intrăriz 
sale. Se a Ă
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Serviciul militar cuprinde: - 

A.— Armata permanentă: a) Sub. arme, pentru cava- 

Jerie şi artileria călăreaţă, 3 ani; pentru infanterie şi toate 

celelalte arme şi servicii, 2 ani şi G luni; b) In rezerva 

„armatei permanente, pentru cavalerie, şi artileria. că- 

lăreaţă, 4 ani, pentru infanterie și toate celelalte arme 

şi servicii, 2 ani şi 6 luni. 

B. —Landwehr: a) Landwehri de l-iiul.ban. 5 ani; 

d) Landwehrii de! al 2-lea ban a 7 ani. 

“Total. „19 ani 

Accia cări au făcut serviciul sub arme în: cavalerie 

şi artileria călăreaţă, adică 3 ani, precum şi voluntarii 

dela celelalte servicii, nu fac decât trei ani îu Landvvehr-ul 

“de l-iul ban. g 

C.—Ersatzreserve,. (rezerva de depozit), 12 ani şi 6 

luni. Aci sunt clasaţi toți tinerii cari, deși sunt buni pentru 

serviciul militar, însă, nu au fost încorporaţi, - „din: cauza -: 

numărului de'sorţ prea. mare, sau fiind .susţinătorii fami- 

liei, sau cari, pentru un moment, „nu sunt tocmai apți 

pentru ser viciul militar. | 

Ei sunt destinați a completă “armata activă în caz de. 

mobilizare şi a formă diferite unităţi, fie pentru înlocuirea 

„unităţilor. active, fie pentru a luă parte la operaţii. 

D.—Landsturm: a) Landsturm-ul. de L-iul ban. Ser- 

viciul dela 17—39 ani..Aci sunt trecuţi toţi tinerii decla- 

rați buni, - şi 'neîncorporați pentru diferite motive, nici 

în armata - activă, nici în rezerva de depozit, ; (Ersatz- 

reservă). Tot aci trec şi aceia cari au făcut serviciul 12 

ani şi 6 luni, în Ersatzreservă;. 

b) Landsturim-ul de al 2-lea ban, 6 ani, dela vârsta 

de 39—45 ani, şi “cuprinde toate clasele, provenind din 

Landwehrii . de al 2-lea ban „şi din Landsturm-ul de 

1-iul ban. 

__ Perioadele de instrucție ale claselor dela Lit. A, Bs C. 

şi D.—Rezerviştii sunt chemaţi la instrucţie două per ioade 

de câte opt săptămâni. 

" Landwehr-ul de 1-iul ban:.este chemat două perioade 

de câte 14 zile. Nu trebuie uitat, însă, că toţi aceştia 

au făcut serviciul activ sub arme.. ae 

,
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Rezerva de depozil.- (Ersatzreserve). Acestora ]i se dă . 
o instrucție foarte îngrijită: Prima chemare 10 săptămâni; 

a' doua chemare 6 săplămâni; a treia chemare 4 săpt.: 
Landsturm-ul de 1-iul şi de al 2-lea ban, nu mai 

este chemat la instrucţie. Ei sunt chemaţi sub arme, de 
către Impărat, numai în caz, de ri ăsboiu, 

% * 

| Tinerii. prezentaţi consiliului de revizie în anul 1911, 

au fost. în număr de :1.271;:381, şi cari au fost astfel 
împărţiţi: 

826 Escluşi; 
35.500 Reformaţi; 

734.563 Amânaţi; 
39.531 Veniţi înainte de termen; 

160.964 Recunoscuţi buni, 

1.271.384 Total. 

Aceștia din urmă — buni de serviciu, — au fost 
repartizaţi: 

a) Ser viciul activ: Armata de uscat. aa 207.741 
Armata de apă. , . ce 13472 

b). Rezerva de depozit: Armata de uscat . . 92.143 
Armata de apă . ae 2,569 

c) Landslurm-ul de 1-iul ban. -. . e 142. 307 
iar restul de 734.563, rămâneau să se prezinte: anul ur- 
mător în faţa consiliului, odată cu noul contingent, care, 
în regulă generală, trece de 550. 000 tineri. 

Organizarea Marelui Comandament 

Regele Prusiei şi: Impărat: al Germanici! este şeful 
"tuturor “forţelor militare de uscai Și de apă ale întregului 
Imperiu. 

E! „ajulal de: cabiietul său militar, de ministerul de 
răsboiu şi de marele stat major, prepară trupa pentru 
răsboir: şi îi asigură mobilizarea, alcătuiește organizarea 
şi îi face instrucția. In răsboiu, cl este. Comandant su- 
prem, având ca ajutor pe șetul. Marelui stat. major. 
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Compunerea armatei 

Armata activă 

La 28 Marlie 1913, la mai puţin de un an după vo- 
“tarea legii militare din 1912, guvernul german depune 
-pe biuroul. Reichstagului, un proiect de lege, care sporea 
-din nou efectivul de- pace al ârmalei germane, și măreă. 

numărul amnităţilor de diferite arme. | . 

Proiectul, între altele, ziceă:. X | 
„Evenimentele ce se desfăşoară acuma în Balcani, au 

“modificat echilibrul puterilor europene. Intr'un- răsboiu, 

care poăte să-i fie impus, “Germania va trebui, poate, 

:să-şi apere frontierele contra mai multor puteri, etc... 
| „Forţa armatei noastre nu a crescut în- acecaş pro= : 
porție cu a populaţiei noastre;-o mare. parte din contin-.- 

:gent rămâne neîntrebuinţată, cu toate că serviciul militar 

:este personal şi obligator pâniru toți cetăţenii. Aceasta 
trebuie să îic, de azi, o realitate. Armala trebuie să fie 

«compusă, în mare parte, din tinerii neînsuraţi; iar. nu 
ca acuin, când avem sub drapel bărbaţi însuraţi și cu 

“copii, în timp ce alții, tineri, stau acasă, etc. 

„Ideea direcloare a proiectului este, deci, de a încor- 

-poră, în fiecare an, cât mai mulţi dintre tinerii găsiţi 

buni, Pentru .un moment; efectivul încorporaţilor anual 
“va lrebui sporit cu 63. 000, etc. 

„Acest spor, nu trebuie privit din punctul de vedere 

al creerei nouilor. unităţi, ci al “sporirii. efectivului de. 
“pace la unităţile, existente, etc. 

„Pentru a asigură instrucţia numeroaselor rezerve, 
"este absolut necesar a se spori corpul oliţerese şi al sub- 
“ofițerilor”. Ş - 

| Generalul von Hecringen, ministrul de r -isboiu, în sus- 

“ținerea proiectului în Reichstag, ziceă, între altele: „Su- 
perioritatea -nu stă numai în număr, dar mai ales în 

;.. "Yaloare şi în organizare. Sporirea efectivelor de pace, 
“perfecţionează nu numai mijloacele de instrucţie, dar în- 
“lesnește şi ajută, în o largă măsură, mobilizarea noas- 
tră; ea îmbunătățește, în. acelaș, timp, atât armata de o- 

-peraţie, cât şi diferitele rezerve”. 
Iar cancelarul imperiului, Bethmann-Holweg, în a-
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ceeaș chestiune, ziceă, susținând proiectul: „Poporul care- 

nu vrea să fie gata, şi-a terminat rolui său în lume. Is- 

toria nu ne arată, în nici un îimp, popoare, cari .să a 

fost. sdrobite . sub greutatea  înarmărilor; în schimb, 

__arală pe foarte multe altele, cari: au pierit, fiindei + nu. 

sau gândit decât la lux, la bogății, petreceri şi au neglijat 

__cu totul apărarea lor. Germania, în caz de răsboiu, Vrea. 

„să fie în picioare, până la ultimul om” 

In acelaş timp ziarele, foarte. răspândile şi toarle 

multe, ale marei societăţi, Wenr verein,. (Liga apărării ger- 

mane), credincioase programului lor: de a susţine, pe lângă 

Parlament şi în faţa poporului, imediata realizare a tu-- 

_turor măsurilor susceptibile de: a spori și îmbunătăţi ar=- 

mata, cereau, pentru. viitor: 

1. Principiul serviciului obligator - să nu. aibă altă ves-: 

tricţiune, decât aptitudinea fizică; iar numărul anual al 

recruţilor, să: urmeze pe al: populaţiunii; - 

2. Cele mai tinere clase din Ersatz-reserve, să pri 

mească o insirucție suficientă; a 

3. Să se alcătuiască două. noui corpuri de armată; 

4. Să se alcătuiască, din timp de pace, diviziile de ca- 

valerie; 
5 Tnstrucţi ia ofițerilor de rezervă să se per teejionere, . 

în vederea intrării în campanie; 

G. Să se amelioreze din nou situaţia subotiţerilor, 1i-- 

beraţi din armată, şi a veteranilor; . 
7. “In sfârşit, pentru ca nici un soldat inimic să nu 

poată: călcă sfântul pământ german, să se „cultive şi să: 

„se desvolte, fără încetare, spiritul. răsboinic şi patriotic- 

în ţară, şi să se ajungi, ca spiritul naţiunii să Îie acela 

„al armatei. 

Cheltuielile ce au necesitat modificările: aduse de I6-- 

gea din 1913, sau ridicat la enorma cifră. de 1.613 mi-- 

lioane, ce: urmă a se cheltui în anii -1913—14—15. Des-- 

voltarea. completă urmă să fie gata în 1915... 
Cheltuielile erau: a) permanente, 491 miliGane lei, 

la început, şi apoi câte 1232 milioane anual, cu începere” 
„din 1915, în budgetul ministerului de -ăsboiu; D). chel- 
"iuieli, odată pentru toideauna, 1.122 - milioane, din: care- 
1.105 milioane pentru ai:mata de: uscat. | 
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După acest proiect de 16ge, armata activă germană, 
în timp de pace, avcă 

36.000 Ofiţeri; - a 
110.000 Subofiţeri; n 
661.000 Soldaţi; a 

"6.000 Funcţionarii superiori; pe 

1.000 Funcţionari inferiori; ” o 

18: 000 Voluntari pe un an. 
Total: 835.000, la cari, dacă se mai adaugă şi “sporul în- 
corporării recruţilor în 1915, se ajunge la efectivul de 

570.000, cât eră pr evăzut în. proicclul de lege. - 

- A Infanteria: 

a) Infanteria cuprinde 217 regimente, toate :ă câte” 
3 batalioane; la mobilizare toate regimentele vor .îi, pro- 

babil, ă 4 balalioane. Socolit â 3 batalioane. . . 651. 
b) Batalioane de vânători . . . . 18 

c) Batalionul de instrucţie, cu oameni detaşaţi 

„lin toate corpurile de trupă a . pl j 

| Total batal. „670 a 
- Efectivul de pace al acestor batalioane, este de. două: 

feluri, ca și în Franţa: a) Efecliv. întărit, având de fiecare, 
batalion câte 22 ofiţeri. şi 721. trupă, adică de: fiecare 
companie câte 5 ofiţeri, 20 subofiţeri şi 160 trupă; b). 

"Efectivul slab, având de fiecare batalion câte 18 ofiţeri , 

şi 641 trupă, adică de fiecare companie câte +1 ofițeri, - 

18 suboiiţeri și 142. trupă. 
- Numărul total al batalioanelor cu efectiv. întărit, este - 

de 299, adică aproape „jumătate din numărul. total de 

batalioane. 5 

La mobilizare, efectivul unui. batalion este: 25 oliţeri 

şi 1.000 irupă. - 

Armament, unelte şi echipament. —Titanteria este ar-. 

mată cu pușca md. 1898, de calibru 7,9 m.m., şi care 

poartă și baioneta de acelaş model. | 

“Infanteria este înarmată cu pușca nid. 1898, de e 

libru 7,9 m.m., și care poartă. şi baioneta de acelaș model. 

Această. armă este cu tragere: repede, având un în- 

„cărcător” cu 5 cartuşe şi “putându-se întrebuință și ca 

o.
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armă cu tragere simplă. Inălţătorul este gradat până la 

2.000 m. 
Greutatea armei, fără baionetă, este de 1.100 kgr., și 

are o. lungime de 1.25 m.; iar cu baioneta, 4.530 kgr.; 
lungimea baionetei este de 0.65. cm. | 

'Cartușul este de md. 1898 S.; cântăreşte, în total, 
23,7 gr. Glonţul S$., care cântărește. 10 gr., este dintr'un 
miez de plumb moale, învelit înt”o ciimaşe de oţel și o 
alta din aramă şi nichel. 

Viteza iniţială este de 860 m.; ; săgeata. eu înăljătorui 
de 500 'm., este de 50 m. 

Aitraliera. — Fiecare regiment de infanterie: ar o â 

13-a companie de mitraliere, compusă 'din 3 secţii. Nu- 

mărul total al pieselor, trebuie să fie, la armata activă, 

«e îndoit al aceluia al batalioanelor= 1340; sistemul este 

Maxim, şi întrebuințează aceeaş muniţie ca şi arma în- 
fanteriei. Răcire ca ţevii se face prin apă, ca şi la mitra- 
Jiera română. 

Fiecare companie! de mitraliere, înhamă 6 mitwaliere 
_:şi 3 chesoane; fiecare cheson are câte 15.000 cartuşe. 

Pistolul automal, "Parabellum, de calibru 9 m.m, md. 

1908, îl au toţi ofiţerii, Feldw cbelii, vice- -Feldwebelii, sub- 
„ofiţerii, port-drapelul şi tamburul-major. 

Unelle.—Intanteria poartă următoarele unelte: Fiecar6 

„companie: câte--100 lopeţi, 10 târnăcoape şi 5 topoare; 
la trenul de luptă se mai află: unelte mari, câte 30 lopcţi, 
15 târnăcoape, 15 topoare, 12 fer ăstrae şi 24 topoare 

mari;. la trenul regimentar: 230 lopeţi, 65 târnăcoape, 30 
topoare, 30 topoare mari, 6 ferăstrae, de mână şi 2 Îe- 
răsirae: mici. | | 

- Un- regiment de 3 batalioane, dispune de 1839 unele, 
“în total. 

-- Echipamenlul și îmbrăcămintea —Ţinuta de campanie 
este gris, pentru infanterie şi gris-verde, pentru vânători. 
“Coitura este acceaș, ca şi înainte, — casca cu vâri de- 
asupra, — acoperită cu ștolă de culoare gris. - 

Ofițerii trebuie să poarte aceeaş ținută ea şi irupa. 
“Greutatea raniţei, cu toate efectele, arma şi. muniția, 

este de 194 kgr.. iar cu foaia de cort, 21: kgr. 
Pentru gr eutatea pur tată, se mai adaugă hainele=5—6 

Rilograme. . : 
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7 
B. —Cavaleria.— Cavaleria germană cuprinde: 

1 Regiment de gardă; 
Regimente de cuirasieri prusieni; 
Regiment saxon; 

Regiment carabinieri saxoni; 

Regimente bavareze. 
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27 Regimente ulani; a [ 
31. Regimente dragoni; | 
2-14 Regimente husari; 

6 Regimente vânători; 
8 Regimente” uşoare bavareze. . 

Total: 1101 regimente... - De 

„Cavalerie 

P
t
 

uşoară   
Fiecare regiment este ă câte. 5, escadroană, adică ur 

lotal de 550 escadroane, 
Iifectivul de pace al acestor escadroane, este acâlaş: 

penliru toate, adică: 41 ofițeri, (jumătate din escadroane. . 

au câte 5), 16 subotiţeri, 3 trompeţi, 128 trupă şi 145- 
cai, în afară de caii ofiţereşti, (7).- - | | 

- Efectivul, pe picior de ăsboiu, al unui escadron, este: - 
de 150 săbii. 

"Armament, remontă, unelte şi echipament. — Arma- 
mentul este acelaș pentru toată'cavaleria, şi anume: 

Lanceă, de tub de oțel, lungă de 3,20 m:; 
Sabia, dreaptă. i 
Subofiţerii poartă lancea, sabia şi pistolul. automat.. 
Carabina, md. 1898 şi care trage aceeaș muniţie, ca: 

Şi arma de infanterie; înălțătorul gradat pânăla 2.000 m.; 
lungimez. totală este de 1.10 nx.; greutatea de 3.500 kare Fi 

“viteza inițială de 870 m.; bătaia maximă, teoretic, 4 000 m.;: 
săgeata cu înălțătorul de 500 1m. este 0,52: | 

Baionela.— Fiecare călăreț poartă, la” centuron, —chiar” 
când este călare „—şi baionetă, ca şi a infanteriei, și care: 
se adaptă la carabină în lupta. pe jos. Sabia este fixată. 

la șea, unde este lăsată în lupta pe jos.. 
Li. , i - 

ae, 

Remonta se face de către comisii speciale, trimise in:
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iot Imperiul. Caii cumpăraţi sunt. ținuți în depozite de 

creştere (17 în Prusia, 2 în Saxa, 1 în Wurtemberg, 5 

în Bavaria), până împlinesc 4—5 ani, când sunt daţi cor- 

purilor. - 

„ In mod general, cavaleria îşi remontează caii din 

Prusia orientală şi Hanovra, iar artileria de câmp, .din 

Holştein, Oldemburg; în timp. ce artileria grea din Schleswig 

şi 'Pările. renane. 
Preţul mijlociu al calului, a “fost de 1.322 lei. 
Efcetivul total al cailor, pentru timp de pace, este so- 

cotit la, aproximaliv, 180. 000, —inclusiv. caii olițereşti,— 
iar cumpărările anuale sunt cam de 15—18.000 cai. 

Pentru mobilizarea armatei active, Germania mai are 

nevoie, de aproximativ, :450. 000 cai. | 
Recensământul cailor se face la fiecare 10 ani; iar 

„clasarea, anual, de-către comisii mixte. Fiecare. corp de. 
- armată are o anumită regiune, de unde să-și facă rechizi- 
jiile şi să le pregătească. - 

$. 

+ > 

Uneite. _ Fiecare regiment poartă, pe cai, 32 topo-' 
rașe, 32 lopeţi şi 16 ferăstrae mici; la trenul de luptă: 
6 lopeţi, 3 târnăcoape, 5 topoare, 2 topoare mari, 2 fe- 
răstrae, 32 cartuşe explozibile; la lrenul regimentar: 8 
lopeţi, 16 târnăcoape, 15 topoare. 

- Un regiment ă 5 escadroane, are, în total; 160 unelte. 
Echipamentul — Uniforma de câmpanie: Cuirasierii, 

casca cu vâri, acoperită cu postav gris; Ulanii, șapca 'de 
piele; şi având passepoalul și gulerul de culori diferite, 
indicând origina: Saxonă, bavareză, prusiană; Dragonii, 
casca; Husarii, „kolback. Hainele . sunt - aproape identice 
pentr : toți, cu foarte Mici - deosebiri. _ 

C. — Artileria. —Artileria germană 'cuprinde:. 
a) Artilerie. de câmp: 100. regimente montate, ă 6 

baterii și bateria ă 6 piese=600 baterii; 
b) Artilerie călăreaţă, bateriile ă. 4 piese= 33 baterii; 

-c) Artileria pedestră, 26 regimente, fiecare regiment 
ă 2—3 batalioane, și fiecare batalion ă 4 baterii. Total: 53 
batalioane ă 4 Daterii=212 baterii. 
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Efectivul de. pace al unei “baterii montate, este de 

două feluri, întărit şi slab. Efectivul întărit al unei baterii 

este: 4 ofiţeri, 20 subofiţeri, 123 trupă şi 200 cai; iar 

cfectivul slab, al unei baterii montate, este de: 4 ofiţeri, 
18 subofiţeri, 106 trupă şi 75 cai. Efectivul bateriei că- 

lăreţe,—4 piese,—este de: 4 'ofiţeri, - 19 subofiţeri, 116 
trupă şi 144 cai. Numărul îlotal al bateriilor montate, 
cu efectiv întărit, este de 1288, adică aproape jumătate 

“din numărul total de baterii. i 
Regimentele: de artilerie pedestră. sunt repartizate 

câte unul de fiecâre corp de armată,—unele' chiar 2,— 
şi sunt înarmate cu material greu de 15, de 21 şi tunuri 
de 10: şi de 13 c.m. Artileria aceasta este repartizată la - 

una sau la ambele divizii şi este sub ordinele comandan- 

tului de divizie pespectiv.. 

“Armament și cchipameni. Materialul de: artilerie, pe 
“care îl întrebuințează armata germană, este: 

A.—drtileria montată: a) Tunul de câmp, de calibru 
77 m.m., cu tragere repede, sistem Krupp, md. 189% m. A,, 
adică transformat după modelul din 1896 cu tragere acce- 
lerată, 

„Viteza iniţială este de 465 m. ;-iuţeala de tragere a- 
tinge 20 lovituri pe minut, de iun. Se întrebuințează două 
feluri de proiectile: 4) Șrapnelul are. o. greutate de 6,850 
gr. şi conţine 300 gloanţe ă 10 gr.; b) Obuzul, de aceeaş 
greutate și având 155 gr., explozibil intern, numit ex- 
plozibil 88. | | - 

Tubul cartușului este separat de proiectil, şi conţine 
570 gr. pulbere. Greutatea tunului, în baterie, este de 945 
kgr., (1140 kgr. acel franțuzesc); iar înhămat, 2.130 kgr. 

b) Obuzierul ușor de câmp, de calibru 105 m.m., md. 

1898, cu afet rigid şi cu sapă de călcâiu. Lungimea țevei, 
12 calibre. Trage cu încărcătură maximă, şi cu 330 m. 
viteză iniţială, un şrapnel de 12,800 kgr., şi care are 500 - 

gloanţe, ă câte 10 gr.; iar cu încărcături variabile, mun 

obuz de 15. 700 cu 1. 480 kgr. explozibil. 88. E - 
- Atât şrapnelul, cât şi obuzul, au focos cu dublu cfect; 

iar obuzele au adesea, la focos, un dispozitiv. de întârzierea 

exploziei cu 5/.p din secundă; de curând sa adoptat proicc- 
- tilul Unic. a a _
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Tubul cartușului este de alamă şi are. pulbere a împăr- 
țită. în '7 încărcături. , 

a - Iuţeala de tragere este de,. aproximativ, G focuri pe 

minut; bătaia maximă de 7.000 Mm, | 

Numărul total al tunurilor de câmp şi al obuzierelor, 

ia o divizie germană, este: 54 tunuri de 77 'm.m., (9 baterii. 
6 piese) şi 18 obuziere de 105 m.m., (trei baterii ă. 

G piese) = 72 piese. . : : 
B.—Artileria pedestră. Un număr variabil de piese: 

intră în alcătuirea artilerici pedestie. Toată această arti: 
lerie poartă numele de artileria grea de: corp de armată, 
sau de asediu. Ea cuprinde: e | | 

a) Obuzierul greu de câmp, 15 c.m. Cu. iragere re- 

pede şi cu recul pe afet. Trage un Obuz. în greutate de: 

39,500 kgr., care conţine 7.300 kgr. explozibil, şi armat 
cu un focos percutant. 

Tuţeala de tragere ieste de 2—3 lovituri pe minut; ba- 
taia de 7.400 m. Greutatea piesei înhămate este 2.838 lar; 
greutatea: piesei în baterie, 2.100 kgr. Lungimea jevii, 11 
calibre. 

O baterie cuprinde 4 piese, opt chesoanc, 1 car de: 
baterie şi una trăsură pentru observaţii. 

Ti iecare corp de armată are .căte un batalion î dt 
baterii, din acest material, adică 16 obuziere, care se a-- 

„daugă, prin urmare, la acele 144 uşoare, (tunuri Şi o- 
buziere. ușoare), şi fac 160 guri de toc de corp de ar- 
mată. Cam 6 piese de 1.000 oameni. 

b) dlortierul de 21 .c.m. De: câţivă ani, Germanii au 
transformat vechiul mortier de 21, cu afet rigid, în o 
piesă cu tragere repede. Această piesă, ca şi obuzicrul. 
de 15, face parle din artileria grea de câmp, însă este: 
repartizată la armată. Roţile sunt prevăzute cu „centuri 
de raţi”, iar lirul se execută fără platformă. 

- Obuzul iras are o greutate de 119 kgr. 
* Lungimea ţevii este de 10 calibre. Unghiul de tra- 

gere, maxim, 700: Greutatea piesei, în baterie, eslă de 
Du 450 gr. Greutatea proiectilului, 119 kgr.; greutatea în- | 

-cărcăturii de explozie, 15 kgr.. Viteza iniţială, maximă, 
300 -m.; bătaia 'masimă 8— 9.000 m. Bateriile ă 4 piese. 

ci “Tunul lung, de 10 c.m. Tragere „repede; trage un
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- obuz de 18 gr, « sau un Srapnel cu 680 gloanţe a iigr. 

Greutatea tunului, în baterie, 2.700 kgr., greutatea ante- 

trenului încărcat, 702 kgr. Lungimea ţevii, 30 calibre; bă- 

taia maximă 10.300 m., cu viteză inițială de: 586 Mm. 

Bateria cuprinde 4 tunuri, 8 chesoane, (fiecare cu 

câte 56 cartuşe), 11 car de baterie și o ir Asură pentru 

observator. 
d): Tunul lung, de 13 c.m. Cu tragere repede, țeavu 

reculând; roţile pot fi prevăzute cu centuri. | 

“Bătaia maximă 13 klm.; viteza iniţială 700 m.; greu- 

tatea proicctilului, 40 kgr. Şrapnelul are 1.100 gloanţe. 

e) Tunul lung, de 15 c.m,, destinat a, înlocui pe acel 

de 13 c.m.. 
î) Obuzierul de 28 c.m. Lungimea țevii, 12 calibre şi 

are trei îretc, din care una are nişte ur echi, care sorvă 

a se legă frâna şi. recuperatorul. - : | 

Greutatea piesei, în baterie, 13.900 kgr.; greutate: 
piesei, cu-ante-trenul, 14.290 kgr.; greutatea -afelului, 8.160 
kgr.; greutatea ţevii, 6.130. kgr.; greutatea proiectilului, 

310 kgr.; viteza inițială, maximă, 340 m.; bătaia maximă, 

10.100 m.; 
Tunul scurt de 42 cm.m. Mortierul și afetul său, 

este aşezat pe un. cadru metalic, susținut înainte și înapoi 
de câte un vagon platformă, special făcute pentru a su- 
portă greutăţile cele mai mari. Platforma dinapoi are o 
macara învârtiloare, pentru ridicare ca, în special a proicc- 

“tilelor şi aducere ca lor la camera anului. Intregul acest 
dispozitiv, măsoară 18 m. lungimc, cu 4 m. înălţime, de- 

asupra .șinelor. Trenul mai. cuprinde o locomotivă şi două 
vagoane: unul pentru personal, şi unul pentru muniţiuni, 

şi este dus până la locul de unde urmează a: începe tra- 

gerea. Pentru aceasta linia, pe care se transportă, trebuie . 

din nou balastată, şi în mod special. Două ridicătoare 

hidraulice, foarte puternice, sunt așezate aproape sub afet, 

pentru a dă stabilitatea în momentul tragerii. Darea fo- 

"- cului sc face 'dela distanţă, cu ajutorul electricităţii, 

Proiectilul tunului este de 42 c.t.m, măsoară 1, 40 m,, 

adică cam 3 calibre şi ceva. Lungimea piesei, de apr oape 

$.m., adică 19 calibre. Greutatea proiectilul — dedusă 

prin comparaţie cu a mortierului Schneider de: 28 c.tam.,. 
| i o
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0275 kgr.), a tunului de marină de 370 .m.mm., (560 kgr), 

şi a noului tun de: 100 tone, Armstrong, de 438 m:m., 
: (970 kgr.),. —.este de, aproximaliv, 800 kar.. 

Nu sau aflat date asupra încărcăturii. şi bătăici. Se 
crede, însă, tot prin deducere, că încărcătura este cu- 
„prinsă între 1/s0—1/4 din greutatea proiectilului; iar bătaia 
cu mult superioară mortierului de 28 îrancez, care este 

de 8.300 in. Poate să fie dublă. 

? 

pa 

Pe frontiera de Vest, germanii posedă două mari par- 

curi de asediu: unul la Metz şi celălalt la Rastatt-Strass- 
burg; în special cel dela 'Metz, este considerabil. Aceste 

: parcuri de artilerie sunt constituite cu gurile „de Ioc, a- 
-ătale:la lit. b, c, d, e, € şi'g dela B. | 

Uncite.—Ficcare baterie de câmp are. următoarele 

„unelte: 38 lopeţi, 31 lârnăcoape, 33 topoare, 7 topoare 
“mari şi 1 ierăsirău. 

, Bateria de obuziere de 15 c.m,, are: 93 lopeţi, 43 
iârnăcoape, 19 topoare, 3 topoare mari, 4 îeră isirae de 
mână şi 2 îfcrăstrae subțiri. 

„aleria de mortiere: 112 lopeţi, 52 târnăicoape, 31 to-" 
“poare, 7 iopoare mari, 4 ferăsirae de mână, și ,2 terăs- 

“trac subţiri. 

Muniţiuni. —Tunul de câmp de 77 em. dispune, în 
prima linie, de următoarele muniții de fiecare piesă: 138 
loviluri la baterie, 120 la coloana uşoară, (trenul "de 
luptă), şi 139 la coloanele: de muniții. Total: 400 lovituri. 

Obuzierul de 105 c.m. are un total de 234 lovituri; . 
iar” obuzicrul de 150-c.m. are 432 lovituri, 

Uniforma.—Aceeaș,. 'e ca şi la infa nterie;, în loc -de 
vâr! la cască, se află o bulă. 

C.—Trupe tehnice: Să | - 

Trupele tehnice în armata activă. germană, sunt: 
| a) Pionieri: 27 batalioane ă 4 companii, pentru: Îie- 
care corp de armată câte un batalion, afară de corpul 3 
(Berlin) şi corpul 3 bavarez, (Nărnberg), e cari au câte 
2 batalioane. Fiecare. batalion având şi o secţie de pro- 
iectoare. | 

  

a
e
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La: mobilizare, fiecare batalion al corpului de ar- 

„mată, dă câte O companie fiecărei divizii și una corpului 

„de. armată, precum şi un echipaj de poduri;. . 

b) 8 Regimente pionieri de cetate, a câte 2 batalioane, 

adică 16 batalioane =40 comp. şi 8 secţii de proiectoare. 

- Aceste regimente. sânt răspândite în “cetăţile frontiere: K5- 

„nigsbers, Posen, Miinster,: Coblentz, Strassbourg,. Metz, 

Frankiurt a. M. şi Alenştein. 
” c) Nonă batalioane: de căi ferate, în plus 4 noui 

:regimente ă două batalioane; 
4) Trupe de telegrafie, în: număr de 10 batalioane, 

„adică 43 companii, din care 16 cu telegraiie: fără fir şi. 
-9 companii'-de telefonişti de cetate; 

e) Aerostație, în total:6 batalioane, cu :17 companii, 

„din care 15 sunt în special destinate: pentru dirijabile, 
"socotind câte o companie pentru două dirijabile; . 

) Automobilişti, iormând. un batalion Şi în plus 9 

_-companie; | 

9) Aviaţia.—Cinci batalioane de aviaţie. 

+ 

% 

Împărțirea armatei active în comandamente , 

Totalitatea forțelor. active ale: Germaniei sunt gru- 
-păte, din timp de pace, în 'opt-armate,. cuprinzând fie- 
-car6 următoarele corpuri de armată: 

Armata 1... . .'. 1, 17,20 Armata 5. ...... 8, 14, 15 
2 Da GL 19 n Gece. 4, 1,13 
a 3... a 7.910. : To eee e e. 16, 18, 21 
a 4. 3 prus. 12,3 bavarez. „8... 112,5, 6. 

-: Garda Berlin, .- , C.13 Siuttgart 
«C. 1. Sânissberg , „ ld. Karlsruehe 
A Stettin + ” „ 15". Strasburg : 

„»..3. Berlin | „ î6. Metz 
„ d. Magdeburg „ 17. Dantzig - 

-m 5. Posen „ 18 Frankfărt a.'nu.. 
„ 6. Breslau „19 Leipzig-Saxon 
» 7. Miinster | "20. Allenstein 

-a'*8. Coblentz „ 21. Sarrebruck 
» 9. Altona - | i i "B. Mânchen | 
a 10. Hanovra - - „2 B, Wiirzburg | Bavareze 
» Îl. Kassel , : „38 B. Nârnberg J Ia ! 

a 12, Drezda-Saxon | | 

„Pe lângă aceste corpuri de armată active, la .mobili- .
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"zare, vor mai fi şi alte corpuri de armată de rezervă, 
“de Landwehri şi alte multe mici unităţi din L.andsturm, 

- (Se va vedea: armata de Landwehri şi Landsturm).: 
Fiecare corp de armată activ are compunerea ur- 

" mătoare: 

a; Două divizii, compuse fiecare astfel: Un batalion 
vânători. (divizia l-ia); două brigade de infanterie, ă 2: 

“regimente, ă 3 batalioane; 3—4 escadroane; 1 brigadă. 
de artilerie de câmp, ă 2 regimente,.ă 6 baterii, bateria 
ă 6 tunuri, (54 tunuri de 77+18 obuziere: de: 105. MN.) 

„4 lcoloane de muniții divizionare; 1 companie de : pionieri; 
“1 echipaj de-poduri; 1 companie sanitară; 

b) Elemente neindivizionate: 1 companie de pionieri;: 
1 echipaj de poduri. pentru corpul de armată; 1 deta-- 
şament de telegrafie; 4 coloane imuniţii de infanterie; 8: 
coloan* muniții de artilerie; 12 coloane cu proviziuni;.- 
2 depozite de remontă mobile; 12 spitale de câmp; 2 co-- 
loane 'de bucătărie de câmp; 

c) Un batalion artilerie grea de câmp, compus din i 
baterii ă 4 piese şi $ coloane de muniții; . 

d; Un detasament, (eventual), de aero ostație; 
„e) Un batalion de tren. . 
“Din cele patru regimente de cavalerie ale unui corp: 

„de armată, la mobilizare, se alcătuieşte: 
Un regiment formează cavaleria corpului de armată;: 

celelalte trei regimente intră în compunerea diviziilor. de” 
cavalerie. Escadronul al 5-lea serveşte numai pentr u com-: 
pletarea  ctectivului de mobilizare. Germania âlcătuieşte, 
la mobilizare; 12 divizii de cavalerie, a câte: G regimente, | 
cu un total de 312 escadroane. 

Efectivul total al unui corp de armată acliv, mobilizat, . 
este, în cifră rotundă, 42.000 oameni, 14.000 cai și peste=! 
3.000 trăsuri, din care peste '1.000 sunt pentru artilerie. 

„Dacă: sc face socoteala celor 25 corpuri de armată: 
active, împreună: cu diviziile de cavalerie, care se îor- 
mează la mobilizare şi cu toate celelalte unităţi, care a-—: 
parţin armatelor, se poate spune că, armata activă, Mo-- 
bilizată, atinge 1.500, 000— 1.600.000 oameni. 
_ Pentru atingerea acestui - cfeciiv, armata activă dis- 
pune de 7 contingente ale armatei permanente, la care
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se. adaugă cele 12 contingente Ersatzeserve. Socotind cele 
7 : contingente ale armatei permanente, câte . 230.000 oa- 
„meni,—deduse pierderile,—se obţine 1.600.000 oameni; iar | 
„pentru cele 12 contingente din Ersatzreserve, ă cel puțin, 
„câte 100.000, se obține 1.200.000 oameni, sau, în total, 
:2.800.000 oameni cari - constituie forţa de l-ia linie. a. 

.. „armatei germane. După încadrarea şi mobilizarea tuturor 
“. unităţilor active, mai le rămâne deci o rezervă de peste 

1 milion oameni, pentru umplerea golurilor. ivite la a- . 
ceastă armată, prin pierderile din lupte, sau din boli. 
„Este puţin probabil că acest excedent să îi'fost în . 

întregime păstrat, numai pentru umplerea golurilor, ci 
0 parte să îi fost întrebuințat, fie pentru formarea celui 
de al patrulea batalion, la fiecare regiment activ, sau pen- . 
tru formarea de unităţi de rezervă, de infanterie, cari să 
-se alăture corpurilor de armată corespunzătoare. Dacă 
"se păstrează numai un plus de 6—700.000, se crede că ar. 
Si suficient pentru umplerea golurilor, iar restul de 500.000 “ 
„ar fi înglobat în armata activă, care sar ridică astfel, 

la un număr de peste 2.000. 000 oameni. 

II. Armata € de Landwehri 

“Sa văzut că în Landwehr- ul de. 1-iul şi al 2-lea. ban, 
nu sunt trecuţi decât aceia cari au făcut serviciul . 

armata activă. Landwehr-ul începe dela vârsta .de : 2728 
ani. şi durează până la 39 ani, adică 12 contingente. 

Efectivul total al acestor contingente, socotit cel puţin 
200.000 oameni contingentul, se ridică la peste 2.500.000 . 
oameni, Acest efectiv urmează ca, la mobilizare, să al- 
cătuiască unităţi de Landwehri, ce "sunt destinate a operă 
«odată cu armata activă. 

Pentru încadrarea acestor unităţi, sunt destinate caare 

-complimentare, cari. fac: serviciul obicinuit la regimentele 
„active, iar la mobilizare intră în; compunerea unităţilor 
-de Landwehri. La fiecare regiment de infanterie activ, se 

găsește, din timp de pace, budgetar, următorul cadru com- 
plimentar: 1 locot.-colonel, 3 ofiţeri superiori şi 4 că-.. 

pitani, cari ar constitui comandamentul regimentului, al 
«celor 3 batal. în regiment şi a câte o' companie în batalion. 

3 
'
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In :afară de aceste grade ofițerești active, prevăzulte.. îm. 
budget, pentru unităţile de Landwehri, fiecare companie: 
de infanterie activă va mai dă, pentru unitatea de Land- 

»vehri corespunzătoare, încă 1—2. ofițeri din cei 4, ce-i | 

are, 'și 4—5 subofiteri reangajaţi, din cei 18 ce are. Pe: 
lângă aceste grade, trebuiesc socotiți şi gradaţii trecuţi, 
în Landwehri, şi -cari au: făcut serviciul activ sub arme,.. 
precum şi. ofiţerii de rezervă, pregătiţi în mod special a 
pentru această armată. 

In acest mod văzută. chestiunea, se poale, deduce, că. 
„Şi unităţile de Landwehri vor fi aproape tot așă de bine- 

pregătite, ca şi unităţile active: 

"Nu se știe: încă, sigur, care este numărul unităţilor 
de Landwehri, ce se vor fi organizat la mobilizare; se ştie, 

însă, că prin legea din 3 Iulie 1913, când sa 'croiat şi- 
inspecţi a'a S-a de armată, şi când sau creiat atâtea noui. 

unităţi la armată activă, sau creiat şi 15 noui inspectorate: . 

de Landwehri, ce se vor îi organizat la mobilizare; se ştie: 
ridicat la numărul de 40 inspectorate de Lanăwehiri, cari 
sunt destinate a alcătui cele: 40 unităţi “de Landwehri, 

pe care Germania le va mobiliză. 

Ce vor îi aceste unităţi? Divizii? Corpuri de armată? 

Presupunând: că vor îi divizii, vor alcătui, în total, :20: 
corpuri de arinată de. Landwehri, a câte 2 "divizii. 

- Din timp de pace sunt alcătuite, de! fiecare inspectorat- 
de Landwehri, următoarele comandamente şi unităţi, co- 
respunzătoare unei divizii: 

Infanterie, 12—16 batalioane; 
Cavalerie, 3 escadroane; | a 
Artilerie, 6—12 baterii, (fără artilerie grea); : 
Pionieri, 1 companie. i Ic 

La 

Servicii: 
2 Coloane muniții de infanterie; 
"4 Coloane muniții de artilerie; Sa 
1! „Echipaj de poduri; - o o 
1 Grup de îelegrafişti, e 

„1 Companie sanitară; o 
4 Spitale; RE a E 
2. . Coloarie de subzistență; N



“3 Coloane de bagaje; a 

1 Bucătărie de campanie, cu depozitul. de vite. 

Efectivul' de mobilizare al unci astfel de divizii de . 

Landwehri, ar. fi, aproximativ, 21.500 oameni, 4.500 cai 

şi 900 trăsuri; sau: 16.000 puşti, 450 săbii, 18—72 tunuri, 

Sc vor îormă, cel puţin, 40 asemenea unități, —dacă . 

nu 50,—adică de fiecare divizie activă câte o divizie de 

Landwehri. 

Considerând că se vor formă numai 25 corpuri de. ar- 

mată de Landwehri,—două divizii pentru un corp de ar-, 

mată,—și considerând efeclivul arătai mai sus, se poate de-. 

duce că, forța armatei de Landwehri, nu va depăşi de.. 

1.300.000 oameni: Restul oamenilor, până la 2.890.000, vor. 
servi peniru umplere agolurilor şi creiarea de unităţi nici 

de infanteric,—batalioanc, regimente şi chiar brigade,— 

se vor alătură, fie unităţilor active, fie unităţilor ai i re- 

zervă, fie că vor operă izolat în linia:a Îl-a. 

III. Armata de Landsturm 

Numărul total al oamenilor ce sunt înscrişi în Land | 

turm-ul de Lia şi a 2-a. chemare, csle de aproape” d 
milioane. 

„Nu se știe dacă Germania are cevă organizat, ca uni- 
lăți pentru o armată de a 3-a linie. Este probabil că nu; 
iar marele număr al .acestor oanicni,,va servi numai ca 
rezervoritu pentru alimentarea unităţilor active, de rezervă 
şi de Landwehri. Cel mult, se pot alcătui unități mici 
—detașamente,—peniru paza ordinei interioare, - pentru 

paza căilor de comunicaţie, a lucrărilor de arlă, a coas-. 
telor, a cetăților, fără a sc aveâ: pretenția să se alcă-".. 
Aiască unităţi de l-iul ordiu, cu care-să se facă operaţiuni. 

pe o scară întinsă. | 

Eîectivul toial de mobilizare ai armatei germane 

Socotind proporţia de 12%/: din întreaga populație, 

se vede că populaţia validă, care ar putea face răsboiul, 

ar fi de aproape 8—8.500.000 oameni. Din socotelile fă- - 

cute mai sus, aproape tot la acecaş cifră sar ajunge: -
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Unităţile încadrate, pentru operaţii, sunt limitate. Xu 

Sar puteă niciodată admite că întreg acest număr ar 
putea fi organizat în corpuri de armată sau divizii, fiindcă 
nu se poate nici încadră, nici echipă şi nu li se pot dă 

nici serviciile, cari formează. adev: ăratul suflet al! unei 

unităţi, 
Dacă am presupune că Germania ar utiliză, din în- 

tregul acest număr, de peste 8.000.000 de oameni, numai 

6.000.000 de oameni pentru alcătuirea corpurilor de ar- 

mată, s'ar obţine un număr de 150 corpuri de armată!? Și, 
“dacă am socoti un număr de 1.000 ofiţeri, de fiecare corp 
de armată, Sar ajunge la colosala cifră de 150.000 ofiţeri!? 

pentru încadrarea acestor. 150 corpuri! de armată. Pe 
când, Germania, nu dispune decât 'de 36.000 9 ofițeri activi 
şi de 25.000 de 'rezervă.: 

Un corp de armată, pentru a putea merge, mai are 

nevoie de cel puţin 12. 000 cai, de. 3—4.000 tră isuri, de 
coloane, de spitale, de parcuri, de tot îelul de servicii. de 

staturi majore, cari, în mod absolut, nu pot fi improvi- 
zate, chiar dacă -r ăsboiul ține un an, căci, în tot acest 
timp, toată activitatea este îndreptată în a reface ceeace 
sa pierdut şi stricat în luptă, dela corpurile de armată 

- şi unităţile existente din timp de pace. 
Oameni, şi chiar instruiți, există peste suficient; nu- 

mărul unităților mari, însă, este limitat şi nu poate Îi 
depășit, fără un mare pericol.. 

De aceea, credem că, numărul 'total al corpurilor 
de armată, socotind şi unităţile de rezervă şi al :celor de 
Landwehri,. nu poate ii depăşit, la germani, de 75 şi 
poate chiar sub această ciiră. Ceeace este, însă, probabil, 
este că sunt multe mici unităţi, formate, sub forma de 
detașamente mixte, Sau uumai de unităţi de infanterie, 
care sunt înglobate în marile unităţi, la divizii, la cor- 
purile de armată, sau la armate. In tot cazul, efectivul 
armatei. de operaţie, în nici un caz nu poate fi întrecut 

„de 1.000.000 oameni, în .cari întră toate unităţile mari: 
„alive, de rezerv ă, de Landwehri şi Landsturm 

„In afară de această massă formidabilă, Germanii mai 
pot aveă, âzi, după 7. iuni de răsboiu, cel mult încă 
2.000.000 de oameni, din cari. o parte se instruiesc, ! în 
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înterior, pentru a luă locul celor ce vor. dispare; iar alţii 

„cari apără: lucrările de artă, cari fac paza ordinei inte-.. 

__Xioare a țării, cari fac garnizoana unor - cetăți şi locuri 

întărite. etc. i 

Prin urmare, forța totală combativă, “azi, a Germa- 

niei, nu poate întrece de 6.000.000 de oameni, fiindcă 
„din cele 8.500.000 ce rezultă din proporţia” de 120/g- din - 
populaţie, trebuie dedus 2.500.000, morţi, grav răniţi şi 
prizonieri, pierderi cauzate atât pe În ontul de Vest, cât şi 
pe acela de Est. 

„= ARMATA TURCA 

-- Recrutarea și împărțirea anilor. de serviciu 

Intrând. şi Turcia: în răsboiu, trebuie să  spuneni 
câlevă cuvinte şi despre armata ei, deşi nu avem, și nu. 
-puten! aveă, însă, date în ceeace priveşte situaţia acestei 

armate, după răsboiul balcanic. Datele, însă, ce le pu- 
tem dă, asupra forţelor armatei turceşti, dinaint6a răs- - 
boiului balcanic, pot prezentă un interes nu numai istoric, 
dar şi de actualitate, căci, în ceeace priveşte organizarea, 

propriu zisă, a armatei otomane, puține se vor fi schimbat 
în acest scurt. timp. Se vor îi înmulţit, sau scăzut, nu- . 

„mărul unităţilor; se vor îi sporit sau micşorat efectivele 
în oameni, animale şi materiale, dar organizarea. va îi 
rămas aceeași. 

Legea fundamentală de recrutare, a armatei turce,, 
datează din 1880, căreia i sau adus modificări în 1886, 

„1888, 1904, 1907 şi pentru ultima dată, în 1909; 
După această lege, şi în special după articolele adiţio- - 

nale, din 1904, serviciul militar este personal şi obligator 

pentru toţi cetăţenii otomani.::Nemahomedanii :sunt; însă, 

scutiți de serviciul militar, în schimbul unui impozit de 

1.125 lei. Fiecare recrutat, după trei luni de serviciu activ, 
poate îi scutit .de restul serviciului, în. schimbul unei taxe 

„de 50 lire. turcești. In special, în mobilizarea din anul 
1914, s'au “chemat, la început, toţi oamenii, de orice ca- 
tegoric, între „Arsta de 21—45 ani. Numărul, însă, al - 

4 
x



138 

color veniți, — 1.500.009, aproximativ, —  întrecând cu, 
-mult peste nevoile armatei şi peste putinţa de a-i încadră 
“echipă, instrui, armă; li s'au dat drumul la mai mult 
de jumătate, în schimbul a diferite ta se variind între 
40—100 lire, după persoană. e 

Durata serviciului militar. este. de 24 ani, adică. dela 
vârsta de 21 până la '45 ani, împărţiţi în modul următor: 

Sub APE - o... cc... Sani 
1) Armata activă (Xizami) , . ! 

- . “Rezerva armatei active (Ichtiat) - 6 ani: 

2- -a categ coprinde toţi oamenii 
între 21—39 ani. cari wau apar- 
tinut nici unui element al armatei 

5) Armata de miliții teritorială | Coprinde, toţi oamenii, cari ci 
(Mustafizi) edil, cc... Gani 

| -Total 21 ani: 
„ Intrucât în Turcia nu sau făcut lucrările de pregătirea 

mobilizării, în mod regulat şi metodic, ca în toate cele-. 
lalte ţări, și dat fiind că, însuşi recensământul populaţiei 
lasă foarte mult de dorit, nu se știe care a puiut fi nu-. 
mărul tinerilor înscrişi anual, pentru iecr utare. Sar putecă 
deduce, cu oarecare aproximaţie, că ar fi pulut fi cuprins. 
între 150— 180.000 anual, din cari; însă, nu. se recrutau, 
decât; cel mult, o treime, dat fiind că. electivul de pace: 

al Turciei nu depășea 200.009 oameni. 
Ofițerii sunt foarte prost plătiţi; pentru a. le Yeni în 

ajutor, li se dă dela stat. haine, şi chiar. raţii de hrană. 
în natură, pornind dela o raţie pentru sublocotenent, şi. 
mergând până la 15 raţii, peniru muşir. 

După constituție, Sultanul este șeful tuturor forțelor 
turceşti de uscat şi de apă. La mobilizare, ministrul de- 
răsboiu exercită comandamentul etectiv al armatei, având. 
sub: ordinele lui pe ceilalți comandanții de armate și fiind 
ajulat de şeiul statului major general. 

| la categorie .....,..,. 
Dani: 

2) Armata de rezervă (Nedifi) | 

“Armata activă (Nizami) a 
Ă, — Infanteria. — Infanteria activă i turcă, după noua or- 

ganizaţie, care prevedeă împărțirea tuturor forţelor în 13. 
corpuri de armată a câte trei divizii, iar divizia pe trei: 
regimente a câte 3 batalioane, trebuiă să. cuprindă, în 
ciiră rotundă: 
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117 Regimente de infant. a 3 batalioane. 35t':batal.. 

13 Regimente. de vânători, de fice are e 

corp de armată câte unul . a 39 
* Batalioane de vânători independente, câte e 

unul de fiecare. divizie e . i. pa 39, 

| Total. „429 Datal. 
Acesta eră numărul total de batalioane, ce treluiă să 

aibă armata activă turcă, când noua a organizație Şi- ar. îi 

produs efectul său. 
In realitate, numai corpurile de armată din Buropa. o 

şi depe coasta Asiei, din apropiere de Euroopa, aveau 
organizarea mai completă; celelalte lăsau ioarie mult de - 
dorit, din toate punciele de vedere. | 

După informaţiile ce avem, numărul, total al bata- 

lioanelor, nu depășeau de 337; iar etectivul de pace, variă 
între 300-500 oameni de batalion. La mobilizare, „elec- - 

tivul batalionului urmă să atingă 800 oameni. 
| Armament, muniții, unelte, echipament. —  Dtanteriă 

“turcă este armată cu puşea Mauser, md. 1890, de calibru 
7,65 mam., cu încărcător de 6 cartuşe. Numărul iotal al 

acestor arie nu trece de 309. 000, iar pentru armarea tu- 
turor batalioanelor, chiar din armata activă, se întrebuin- 

țează şi armele Martini, din cari au cam 159. 000. (n. 

răsboiul balcanic au pierdut, prin luarea prizonierilor de 
către Bulgari, Sârbi, Greci; Muntenegreni, peste 250.000 
de arme Mauser). Din aceste arme trebuie să se. deducă . 

armele destinate jandarmerici, şcoalelor, detaşamentelor: , 

dela frontieră, cam 70—80.000. Rămâne deci, cel mult, 
370—380.000 de arme pentru armarea infanteriei. „(Niei 
numărul total de batalioane - active). E 

„> Muniţiuni. — Ca regulă generală, fiecare infanterist | 
urmă să aibă asupră-i câte 120 carbuişe; apoi, . câte 48 
la trenul de luptă 'al regimentului. și câte 131 la coloa- 
nele de muniții divizionare. Un total: de 379 de cariușe. 
Este probabil că Turcii nici nu au mai avut alte mu=. 
niții, decât acestea, fiindcă nici nu au “mai avut posibi= 

litatea să mai aducă altele. Dat fiind, marele consun! de 

muniții din luptele actuale, — altora nu le sunt suficiente . 

nici câte 1.500 cartușe de armă, =— se poate deduce în 

ce stare se găseşte armata turcă. | o ss
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Unelte. —Uneltele sunt purtate pe samare. Fiecare ba- 
talion are câte 64 lopeţi, 64 târnăcoape, 64 topoare. 

Echipament. —Noua uniformă, pentru_ toate armelc, 

„este din postav galben-verde, vestă .cu buzunare Și cu 
un rând de șase nasturi de metal. Pantalonul de aceeaş 
culoare ca vesta. Betrite late, aplicate pe gulerul răsirânt, 

cu culori diferite, arată arma: infanteria, culoarea fondu- 
lui; vânători, verde măsliniu;: cavaleria, gris cenuşiu; ar- 
tileria, albastru închis; mitralierele, verde; geniu, albastru; 
căi ferate, albastru deschis; tren, roşu; sanitari, negru, 
Coilura este un talpack în astrachan, culoare ea kaki. Fundul 

de postav; în culoarea armei respective . | 

B.—Cavaleria.— Cavaleria turcă a armatei active, tre 

buiă să cuprindă câte o brigadă de 2—3 regimente, a:5 
escadroane, de fiecare corp de armată. Numărul total al 
escadroanelor active trebuia să fie de 195. Toate pro-: 
abilităţile sunt, că numărul real este cu mult sub 195. 

” Efectivul de pace al escadronului nu treceă de 100călă- 
reţi; iar la mobilizare, trebuiă să atingă efectivul de: 6 
otițeri, 150 trupă şi 140 cai. 

Cavaleria este armată cu sabie şi cu carabină Mauser, 
-cu încărcător, acelaş md. ca şi arma. infanteriei. Pentru 
completarea armamentului, mai dispune de vechile cara- 
bine Mauser, de 95 m.m. 

„C. — Artileria. — Artileria armatei aglive turce, trebuiă 
să cuprindă: a) Câte un regiment de 4 baterii, pentru: 

« fiecare divizie, adică un număr de 39 regimente de. arti- 
lerie; b) Câte două divizioane de artilerie de munte, a 
câte trei baterii de fiecare corp de armată, adică 78 ba- 
terii de munte; c) Câte. un divizion .de obuziere, a câte 
3 baterii de fiecare corp de armată, adică 39 baterii, cu 
obuziere; d) Cinci divizioane a trei baterii, artilerie călă- 
reaţă, adică un total. de 15 baterii; e): În afară de acest 
material de câmp, armata turcă mai dispune de 9 re-. 
gimente artilerie de cetate şi de 10 batalioane indepen- 
dente, cu care face serviciul la artileria cetăților: Adria- | 
nopole, Bosfor, Dardanele, Erzerum, etc. 

Materialul de artilerie întrebuințat, este: a) Tunul cu. 
„tragere repede, sistem Krupp, de 75 m.m. şi cu scuturi. 
Acest material este întrebuințat în armata de câmp şi o 

  

4



144 

parte din artileria de munte; b) Vechiul tun Krupp, de 
87 m.m., cu afet rigid şi fără sapă; c) Obuziere de 12: 

ctm., Krupp; tunuri de nrunte, o parte, sistem Schneider,. 

Creuzot; d) 'Tunuri pentru cetăţi, de calibre foarte diferite 

şi de sisteme și modele şi mai diierite. E 

D.—Trupe tehnice.—Armata activă dispune de iurmă- 

toarele trupe tehnice: 13 batalioane de pionieri, câte'unul . 

- de fiecare corp de armată; 13 companii telegratie; 13 ba-: 

talioane. de: tren, asemenea câte unul de fiecare: corp de: 

armată;- un regiment a 3 batalioane de. căi ferate şi o: 

companie independentă în Hedjaz. | a 
Trupe de cetate sunt: 3 batalioane de pionieri; unul: 

de minari. | : . E 

Organizarea armatei active în comandamente 

Totalitatea forțelor active turceşti s'au împărţit, prin: 
noua organizare şi noua împărţire a teritoriului, după răs-- 

boiul balcanic, în 13 corpuri de armate. Aceste corpuri 

de armate au următoarele: reședințe: 1, Constantinopol; 

2, Adrianopol; 3, Rodosto; 4, Smirna; 5, “Ronia; 6, Aleppo; 

7, lemen; $, Damasc; 9, Erzeruim; 10, Erzindjau; 1, Wan;:. 
12,  Mossul; 13, Bagdad. 

Corpurile de armată sunt grupate î în cinci inspecţiuni,. 

cu reşedinţele la: j, Constantinopol; 2 2, Smirna; 3, Erzerum ;- 
4, Bagdad; 5, Damasc. Aceste inspectorate sunt: propuse . 
că vor îi. viiloar ele comandamenie de armate; este pro-: 

babil, însă, că la mobilizare, gr uparc ea să lie cu totul alta, . 
-după împrejurări. 

Turcii, prin legea din 1909, au pus bazele unei noui 
organizări şi împărțiri ale comandamentelor. Au. admis: şi: - 

pus în aplicare sistemul ternar: fiecare regiment a:3ba-: 

talioane; trei regimente alcătuiesc o: divi izic, — au suprimat, 

deci, brigada —; trei divizii formează un corp de ar- 

mată; 2—3—4 corpuri de armate conslituiesc o armată. 
Principiul acestei organizări a fost susținut de mulţi 

organizatori şi scriitori militari de valoare, între cari şi. 

„Gilbert, în lucrarea sa: „Lois ct institutions militaires”. Ge- 

neralul Bonnal, asemenca, a, preconizat-o, zicând, între . - 

altele: „Armonia şi în muzică, nu iese decât din ansamblul. 

a cel puţin trei instrumente”: Pi, !
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„Este. greu, :penlru. celelalte armate . europene, să-şi 
 schitabe vechea organizare. Turcia, însă, care o pornea 
„acuma pe drumul. organizării, a putu să o facă; 

Fiecare. corp de armală cuprinde: trei divizii;.o bri- 
gadă de cavalerie a 2—3 regimente, a câte 5 ese adro oane 

“şi .cu câte un divizion de artilerie călăre cață a 2 baterii; 

„un regiment de vânători cu câte o companie de mitraliere; 

două divizioane artilerie de munte, a.câte 3 baterii; un 

divizion. obuziere, a 3 baterii; un batalion de pionieri; 
- o: companie de telegrafic; o companie de tren. 

Fiecare divizie trebuiă să cuprindă: 3 regimente de 
“infanterie a câte trei batalioane şi cu câte o companie de! 
mitraliere; un batalion de vânători; un regiment de arti- 
leric, a d baterii. | i - 

"Forţa unei divizii eră de: 10 batalioane şi 4 baterii; 
„iar a.unui corp de-armată, eră: 33 batalioane; 12+6-+-3=21 
de baterii; 10—15 escadroane cu.2 baterii călărețe; trupe 
„tehnice. 

| Efectivul unui. . corp de armată se: ridică la 40—45.000 
'. oameni,. cel: mult. 

Efectivul total al armatei active, eră 
Efectivul de pace între 200— 250, 000 de oameni; iar 

efectivul de mobilizare, al armatei active, nu depășește 
„de 450—460.000 de oameni, fiindcă nu toate corpurile 
de ar mată au 3 divizii, și nici toate diviziile a 3 regimente: 

! pi i e : pi 

- Armata de rezervă (Redifi) şi armata de miliții 

(Mustafizi) . _ / 

Prin proiectul de reorganizarea - armatei, se prevedeă, 
în afară de armata activă, şi alcătuirea unei armate de re- 

„Zervă, care să opereze alături de armata activă. 
In trăsături generale, se prevedeă ca fiecare regiment 

„activ să mobilizeze şi câte un batalion de Rediti; ba, se 
_mergeă chiar mai departe:. câte 6 companii. 
punem. că numărul batalioanelor de Redifi s 
dică la 642. In acelaş timp, se alcă 

- de batalioane de Mustalizi. 
Cavaleria de Redifi, asemenea, eră în proiect, să deă 

se presu- 
ar pulcă ri- 

ătuiau și un număr 
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"cel puţin 12 regimente: a 4'escadroane şi în plus. 24 rs- 
“ gimente de hamidie, cavaleria neregulată din triburile kur-. 
zelor şi arabe, şi organizate, aproximativ, în felul: caza-: 

cilor ruşi, - adică în regimente ide acelaş trib. 

"Toată această armată a rămas.numai pe hârtie; din 

lipsă de cadre, de echipament, arme, bani, etc., ete. nu 

-a luat fiinţă nici la mobilizare. Abiă sa putul "mobiliză 

armata activă. 20 | 

2.3. ARMATELE DE APA ŞI ARMATELE DE AER. 
  

Anglia. 

Armata de apă: 

Dacă pentru armata de. uscat sa găsit un “ministi u 

englez, care să spună că nu este nevoie de o: siorţare,. 

dc un sacriliciu, mai mare decât se face, apoi, unanimi- 
latea politicianilor şi a tuturor englezilor, a fost pentru 

marină, ca ea să-fie atât de puternică, încât să deă si- 

guranţă absolută metropolei. 
Se şlic, că din punctul de vedere al producţiunii 

- agricole, Anglia este o ţară reminamenle de import, şi 
«dimpotrivă, în ceeace priveşte industria. In astfel de con- 
«diții,: este uşor de înțeles, că Anglia va. puteă trăi, ca 

mare putere, numai atâta timp, câtva avea stăpânirea 

mărilor. O debarcare: pe coastele Angliei, în astfel de 
condiţii, ar îi un dezastru. ” De 

In. acelaş! timp, guvernanţii . englezi Sau gândit că 

superioritatea numai asupra unuia din adversari nu ar 
"Ti totdeauna și în toate timpurile suficientă, fiindcă alian- 
“țele se pot schimbă și dupe 'dintr'odată echilibrul. De - 
aceea, politica marilimă engleză 'a admis principiul „wo 

power. standard”, adică, flota engleză trebuie să fie cel 

puțin toi aşă de puternică, ca cele două îloic ce vin 
"imediat după ea, întrunite. * i ' 

„ Inimicul cel mai periculos, și care începuse să aducă 
îngrijorare Angliei, eră. Germania. S'au încercat, de către 

polilicianii englezi, să se ajungă la o înţelegere cu ca, 
pentru limitarea construcţiilor navale. Neajungându-se la
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- nici un rezultat, 'aiunci Anglia a pus în “aplicare un pro- 
. “gram foarte simplu, în acelaş timp foarte costisitor, dar 

sigur: „Two keels to one”, adică, de fiecare vas pus în. 
lucru de către Germani, Anglia va pune două. 

S'a văzut, la armata de apă germană, că Germanii. 
ajunseseră a pune în fiecare an în serviciu: trei dnead- 
nought-uri,.: două crucișătoare uşoare, 12 torpiloare . a SI 

contratorpiloare: şi 6 submarine. Faţă de acest progra 
german, Anglia, conform cu hotărirea luată, trebuia să 
construiască dublu. ” 

Pentru ca să-i vină mai uşor, în lupta aceasta, Anglia 
a cerut şi coloniilor sale autonome să-i deă ajutorul lor, 
în “construirea de vase mari de răsboiu, şi a i le pune 
la dispoziţie la nevoie. In adevăr, la. acest apel, a răs- 
puns: Canada, Australia, Noua Zelandă şi Malaesia, cu. 
"câte un program naval. Malaesia a idăruit un dreadnought, 
Australia şi Noua Z elandă, au, astăzi, câte 1—2 crucișă-— 
toare cuirasate, de tonajul cel mai mare, (19.100 tone); 

“iar în câţivă ani, fiecare din aceste. țări îşi vor aveă flota. 
lor,. destul de puternică, cu care vor puteă chiar ajută. 
metropola.. 

Este de remare cat că toate nouile construcții sunt de 
tonagii din ce în ce mai mari şi cu artilerie din ce în 
ce mai puternică. Aşă, cele 4 cuirasate de clasa Iron Duke, 
care au.intrat în serviciu la finele anului: 1914, sunt de 

„câte 25.000 tone, cu o viteză de 23 mile și cu: “tunuri. de- 
34 şi de 15. Cuirasatele | ce sunt: acuma în şantier, vor 
aveă, cel puţin, 26—27.000 tone, cu o viteză de 295 mile 

“şi armate cu tunuri de 38. (Cădările încălzite cu păcură) 
.'Acelea cari vor urmă, vor atinge tonajul de 29.000—30. 000, 

cu o viteză nu mai mare de 24, însă, cu armament. mai. 
puternic, încălzite, însă, tot cu cărbuni, ca şi acelea mai. 

"vechi: 

Pentru marile crucişătoare cuirasate, se observă a- 
celaş lucru. Tiger, cel mai nou din crucișătoarele cuira-- 
sate, arc 28.960 tone, '30 “mile viteză şi armat cu S tu-- 
nuri de 34 şi 12 de 15; tot „ aŞă și cu celelalte de cate- 
soria lui. 

Crucişătoarele uşoare, ce se construiesc, au, în mii 
lociu, 5.000 tonc, o viteză de : 26 mile şi. armament, 9: 
tunuri de 15 cim.
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| Crucișătoarele uşoare, cele mai iuți, ce se construiesc, 
"au 3.600 tone şi o viteză de 30 mile; iar acuma, se cons- 
truiesc o serie de opi crucişătoare uşoare de câte. 8.740 

tone, cu o viteză de 30 mile şi armate cu 2 2 tunuri” de 

15 şi 4 de 10 ctm. .. . - i 
Contratorpiloarele "actuale, în construcție, sunt. între 

1.000— 1.400 tone, cu o iuţeală de 35 mile şi armate cu 
4 tunuri de 10 ctm. şi 4 tuburi de torpile. 

Submarinele, de utimul tip, E., sunt cu un tonaj - 
" între: 940 şi 1.200, şi vor aveă o „viteză de. 20 mile la 
suprafaţă, de 12—14 mile pe sub apă, putându-se scu- 
fundă în 4—5 minute, şi armate, cu două tunuri de 57 
sau 75 cm. | 

La cele “trei escadre aclive. şi două de rezervă ale : 

„Germanilor, Anglia, pune în faţă cele trei - flote. „Home 
Fleets”, cu opi escadre şi fiecare cu un număr mai mare 
de vase și mai superioare. “ 

„Vasele cele mari, de cari dispune azi Anglia, sunt: 
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Mari cuirasate „Dreadnought“ 

        

2 Qucen Elisabeth,—Warspete . .. 4913, 29000] 183] 58000| 23||120G' 8:38.4—16:15. 
- 4] Emperor of India, Benbow, Iron | | | 

| Duke, Marlboroug .....e. 1912] 28000| 172], 29000,| 22111200! 10:34.8 -42:15.5 
4| Crin (fost Residie turcesc! . ... 1913] +30 400| 26300] 2:]| 900]| 10:3%. 346: 19.2 
1i| Azincourt (comandat de Brazilia) DR | . 

cump. de Turcia numit Osman |  1913/| 2! 195| 32000| 2211100| 10: 30.5—20:15.2 
1]. Almirante Latore (fost p. Kili) . 493| 23459 19u/| 40000] 23|hu75|| 10:35.6—16:15.£ 

“4 King Georg V. Centurion, Ajax, 
Audacious ss e... ee e + 1H1911—42| 27000! 16997 22| OOCI| 10:31.3—46:10.2 

4| Orion, Conqueror, Monarche, i 
, “Tunderer e e eo... e |A9I0—14 25000! 460| 27000,|. 22| 900 10:34.2—16:'0.2 

Şi N Neptun, Colosus, Hercules ... 1910, 20300] 152| 2 21.51] 900| 10:30.3—18:10.2 
3i St. Vicent, Vanguard, Colingwod . 1908—09 19560, 4501 215 29]! 870| 10:30.5—18:10.2 

” Dellece Icon Superb, “Temeraire « 1907] 18900,| 4%%| 230002 £|| 800| 10:30.5—46:10.2 
Dreadnought . . . .. ... .. 1806 | 18200] 149| 23000124... 800| 410:30.5—16:10.2 

|
 
S
a
 

- ” LI 
Mari Crucişătoare Cuirasate de tip. „Dreadnought - 

Tiger «e e 1913] 28960] 204|! 87100] du 800| 8:31.3—12-15.2 

“ 

                        Ş Lion, prineess-hto ral. i 1910—42| 26500] 201 12300 25 900 8:31. -—10:10.2 

Sea Ene aul alu cas aere 
__| ble, Dle ratigo le e, în .... 1907-—09 19030) 178] 40000] '2311075| 8:30.5—46:10.2 

ge | | ” 

“Total 37 de cuirasate și crucișătoare cuirasate, toate 

de tip Dreaduought, și supersdreadnought, la care ebuie 

să sc mai adauge cel puţin: 2—3 terminate, în ultimul 

timp, adică 10. 
10
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“In afară de aceste puternice vase, cele mai mari Şi 
"imâi moderne, care există, Anglia mai are încă 48 cuira- 
sate, de escadră, foarte puternice şi construite înainte de 

1906 şi cu un tonaj variind între 13.160—16.800, cu viteză 
18—19,4 mile, şi cu un armament, fiecare: : 1:30.5 23 

„Şi 12:5. | . 
Apoi, 29 crucișătoare” cuirasate, între 9.960—1:4.830 

tonaj, cu 22—24 mile viteză și cu 4 sau 2 tunuri de 
23 şi 10—16 de 15. 

82 Diferite alte crucișăloare protejate; "253 eoitra- 
torpiloare; 29 torpiloare cu tonaj mare; 81 submarine 
şi loarte multe alte vase mai mici. | 

Tonajul acestor vase de luptă se ridică: la 2.700.000 t. 
Numărul tunurilor rai mari de 10 ctm., '3.000. | 
Numărul tunurilor, de toate. calibrele, se ridică . la 

peste 6.000. | 
Tuburi de lansat torpile, 1.800. 
Echipajul, în. cifră rotundă, 150.000—160.000. 

„Im construcţie, mai sunt 6 mari cuirasate de escadră, 
tip Iron Duke, 6 crucișătoare cuirasate, 6 submarine, &tc. 
po Totalitatea acestor forţe se împarte în modul următor, 
pentru operaţii: 

“Flota Tia: Patru escadre, 1,-2, 3 şi 4, fiecare a 8 
vase mari cuirasate; I-ia escadră de cr ucişătoare cuirasate, 
a 4 vase; a 2-a şi a: 4-a escadră de crucișătoare; una 
(l-ia) escadră de crucișătoare uşoare; 1,2, 3,4 flotile de 
contratorpiloare, fiecare cu câte o. cadă de 20 vase 
cel puţin, (89 vase); 8 îlotile de submarine (6-1 vase). 

Flota a 2-a: Escâdra a 5-a de ase de linie cuira-: 
sale, a 8 vase; ascadra”a G-a de vase de linie “cuirasate, 
a 5 vase; a 5. -a şi a G-a' escadră 'de crucișătoare a 2—3 crucișătoare cuirasate; a 2-a escadră 'de crucișătoare ușoare a + vase; a G-a, a 7-a,-a 8-a şi a 9-a escadră de torpi- loare și vase mici, (96 vase). 

Flota a 3-a: Escadra a 7-a şi a S-a de cuirasate de 
linie, cu 16 vase; escadra a 7-a de crucişătoare cuirasate, 
cu 6 vase; a S-a şi a 12-a escadră cu 25 vase er ucișătoare; flotilele 6—9 de torpiloare,. a câte 20 de vase; 1— 8 îlo- tile de submarine; de putere variabilă,
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In Mediterana are: Escadra a. 2-a de. crucișătoare 

„mari, cuirasate de luptă; -l-ia Gscadră de crucișătoare; 
0. .escadră. de: crucişătoare „uşoare; şi vasele anexe, cu.un 

“total ue“ 22 vase. . 

“ Armaia de „aer. i 

Anglia şi- a “îndreptat ochii spre. această nouă. armă 
„mai târziu decât Franţa şi decât Germania. Răsboiul a 
„surprins-o în mijlocul prepărativelor şi al desvoltării pro- 
„gramului ce-şi făcuse. 

Anglia, ca şi celelalte state,. utilizează şi dirijăbilele, 
— mai uşoare ca aerul, — şi aeroplanele, — vai grele 

„ca aerul. 
Dirijabilele.—In 1913, ministerul de răsboiu al An- 

gliei arătă, dela tribuna Parlamentului, că Anglia nu 
“poate 'să adopte marele dirijabile” rigide: „Armata  en- 
gleză, este un corp de: expediţie. Este imposibil să ne 
gândim a întrebuință un instrument de răsboiu, aşă de 

“gigant, cum este dirijabilul rigid, Zeppelin, de ex. Trans- 
portarea sa ar prezentă aşă mari dificultăți, — dacă chiar. 
sar.puteă face, — încât, nici nu trebuie să ne gândim.. 
Am decis,, deci,. că armata noastră trebuie dotată cu di- 
rijabile mici, susceptibile de a fi împăchetate şi aşezate 
pe vapoarele noastre sau pe automobile, şi” trimise acolo 

unde-prezenţa lor este necesară” 

Dirijabilele pe. cari le posedă Anglia, în momentul 
“începerii răsboiului, erau: : 

„1: Un dirijabil; consiruit îi Franţa, — 10.000 m.5. 
“Motorul dând jo putere „de 360. cai şi o iuţeală” de 68 

Im. pe oră - 
2. Astra, cevă mai mic ca precedentul, dar mai iute. 

“Motorul aveă o putere de' 400 cai; viteza a fost de 82,5 
llm..pe-oră; : 

3. Un dirijabil mic, 'de 1.000 m.5, pus în mişcare 

„de un imotor de 40 cai și 'dând o iuțeală: de 55 lklm.peoră; 

4. Eta, 3.500 m.3; 180 cai putere; viteză, 73 lim. 

„.25,.iDelta, 5.300 m. 3: 180 cai putere; viteză 71 klm.; 

86 “ Ganima, 3.400 m. 3, 60 cai putere; viteză 45-47 klm.; 

7, Bela, 1.200 m.3;: 50 cai putere; viteză 50 klm.: 

r 
' 

7
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Se pare, însă, că Englezii au adoptat la. dirijabilele: 
-lor un dispozitiv secret, care le face superioare tuturor” 
celorlalte, prin. aceia că sunt susceptibile să se urce: 
foarte repede. : 

Aviaţia.—In anul 1912 sa înființat, în Anglia,. corpul: 
„regal de aviaţie, —. Royal :Flying Corps, — în acelaş: 
timp cu creiarea unei şcoli de aviaţie la câmpul Salisbury. 

O insignă, aşezată pe partea stângă a: pieptului, de-- 

"asupra decoraţiilor, îi arată pe membrii acestui corp. -In-: 

signa poartă deviza: „Per Ardua ed: Astra”, . aprobată. 
de Rege. | ia 

Aparatele se. cumpărau, la început, din Franţa; în: 
“urmă, treptat-treptat, au început a se fabrică în Anglia; 

iar la ultimul meeting de hydro-aeroplane, ţinut la. Mo- | 

naco, Anglia a obițnut o mare victorie internaţională cir 
biplasul său, Sopswith,. construit în întregime în ţară. 

Conform programului din 1912, corpul de aviaţie: 
„-trebuiă .să dispună de 7 escadrile de aeroplane, fiecare: 

escadrilă a trei secții de câte 4 aparate, şi cu câte unul: 
„-de rezervă, de fiecare secţie. In total, câte 15 aparate o: 
escadrilă. 

Pela jumătatea: anului 1913, Anglia dispuneă d. 150: 
aparate de. sburat, şi de: 130— 140 piloţi buni: Este: pro- 
“babil că, până la sfârşitul anului: 1914, numărul, atât - 
al aparatelor, cât şi al: piloților, să se fi dublat.. 

In timpul răsboiului,. unul din faptele de seamă ale- 
-piloţilor englezi, este bombardarea marilor: uzine de Zep- 
„pelin-uri, dela. Friedrichshateni: Trei piloţi. ofiţeri, locote-: 
„nenții Hriggs, Bobington: şi -Sippe, plecând: din: Beltori, 
Sau sepurat, şi urmând direcţii deosebite, sau întâlnit cu 
toții deasupra lacului Constanţa, de unde au bombardat 

“uzinele şi, cauzându-le mari stricăciuni, recunoscute chiu” 

“fost făcul' prizonier." - 

de. Germani. Doi din: aviatori, — cei. doi 'din urmă, 
Sau înapoiat la Belfort, fără să fi fost atinşi;. conducătorul, 
cel dintâiu,'a avut aparatul lovit şi nevoit să aleriseze, a: 

; 

In afară de: aceste aparate, pentru armata de uscat,. 
- Aniglia a. fabricat un număr foarte mare de nydroaero-- 
:plâne, destinate a cooj eră cu vasele de răsvoiu. Numărul 
lor “este necrnoscut până acuma. . Unul din tatele de- seamă al hydro- -aeroplanelor, este atacul dela Cuxhaven,- 

x 

(Se. va vedeă la operaţiile maritime).
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Franţa o 

Armata de apă 

“Politica navală, urmată de Franţa, în urma înţelegerii 

scu Anglia, a fost, construirea unei flote, cu care.să aibă 
„dominaţia în ) Mediterana, în faţa ilotelor . italiene și austro- . 

amgare, unite. 
Programul i din 1912, prevedeă ca, până în 1917, 

Franţa să aibă 17 cuirasate mari, de: tip dreadnought, 
„cari, împreună, cu cele 6 de tip Danton, (18.320 -tone, - 

4.t.. de 30.5, 12 îs. de 124) şi, împreună cu alte 5, de tip. 
Patrie, (34.870 tone, 4 îs. de 30.5 și 10 de 16), să Ior- 
„meze o îlotă de 28 vase de linie. 

Din acel program, Franţa a. realizat « o bună par te: 
Azi are: | 
a) 4 Vase de tip Dreadnought, (Jean £ Bart, Courbet, 

France, . Paris), cu câte 23, 500. tone şi cu câte 12 îs. „de 
230.5 în 6 turele; 

b) 3 Vase: de tip Dreadnought, (Bretagne, Provence, 
“ Lorraine), lansate în 1913, şi cari trebuie să îie gata. 
“de luptă în 'acest timp. El6 au acelaş tonaj, cu cele dela 

:a; artileria, însă, este de 12 îs. de 34 în 5 turele; 
„c) 4 Vase de tip Dreadnought, (Flandre, Gascogne,. 

Languedoc şi Normandie), puse în şantier în 1914 şi | 
«care, probabil, că vor fi gata până la finele anului. 1915, 
sau începutul anului 1916. Acestea au un tonaj de 25.000. 
tone; iar armamentul . compus din 12 îs. de e 34, în 3 
turele axiale; - a 

d) 6 mari cuirasate, (Danton, Mirabeau, Voltaire, 
“Condorcet, Diderot, Vergniaud), cu: 18.320 tone; 20.7, 
“mile viteză; 858 oameni echipaj; armament: 4 î.' 30,5 
și 12 î. 24; e 

e) 14 Cuirasate de escadră, mai: vechi, construite 
între anii 1893—1907 şi cu viteză. de 17—19,5 mile; iar 
«a armament: tunuri de 30.5, de 27.4, de. 16.4, de 14. 

Pentru completarea programului de 17 Dreadnought- 
-uri, Franța mai trebuie să pună în construcție încă 6 . 

mari cuirasate, cari, poate, au Și iosi puse, sau poate 
vor Îi, în curând. : “ 

Număr ul total "de vase, de cari dispune azi “Franța, 
Bste: a SE a ae : . [ 

a ii a d 
+ -
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„25 Cuirasate, (construite între 1893—1912), şi cu lo- 
najul între 11.900—23.500, dacă şi cele dela litera b sunt- 
gata, atunci are 28; 

, :22 Crucişătoare “cuirasate, (1892-1908), cu tonaj de: 
-4.800—14.100 tone; 

- 12: Cuirasate protejate, (1$88=—1900), cu tonaj”. ae: 
2.000—8.300 tone; si 

2 Cuirasate neprotejate, (1897-1901); cu : “tonaj de- 
1.300—1.600 tone; | n ca 

6 Canoniere,; | A a 
84 Contratorpiloare, "cu: "tonaje între 280— 900 tone; 
14 'Torpiloare mari; 

145 'Torpiloare; 
60 Submarine şi submersibile.. 
Majoritatea acestei îlote este în Mediterana. 
In construcţie, în afară de. marile vase de 'linie a-- 

rătate mai sus, Franţa mai are multe alte vase mai: 
mici, între cari se notează, vase eclerori, cu peste 5.000: 
„tone; torpiloare de .escadră, cu 800 tone; şi peste 28 sub- 
mărine și 'submersibile, din cari, ultimul tip, au un de- 
plasament de 800 tone şi cu o viteză, la suprataţă, de- 
18—20 mile; iar sub apă, 12.mile. 

Budgetul marinei atingeă cifra de 510.000. 000 franci, 
iar efectivul, în ofițeri şi trupă, de 74.000. - 

Numirul total al vaselor maririei franceze, este. de: 
aproximativ, 400, cu un tonaj de aproape 850.000, cu 

„un număr de 3.000 guri de toc de diferite. calibre şi - cr: 
„peste ! 900 tuburi de lansat torpile, 

Armata de aer. 

Franţa dispune de o armată de acer: destul de pu- 
ternică. 

Cu începere din 1913, Aprilie, un decret prezidenţial, 
aGronautica a fost separată de direcția geniului, unde fu=- 
sese înglobată, şi a. format, de atunci, o direc 
în ministerul 'de răsboiu, „ca o a 5-a armă, 

| Aceste unităţi, în ceeace priveşte . disciplina generală, 
serviciul exterior, instrucţia tactică şi mobilizarea, sunt: 
puse sub: autoritatea comandanților “de cetăţi sau a co- 

ţie specială. 
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mandanţilor de corp. de -armată pe teritoriul căruia se 

află. . 

Inspectorul acestei arme, inspectează şi dirije îns: 

trucţia numai din punct de vedere tehnic, având sub su- 

pravegherea sa imediată școlile şi stabilimeniele respec- 

tive, şi fiind în legătură directă cu ministerul de răsboiu. 
o Personalul aviatic” cuprinde 7 companii şi 10 secţii 

de aviaţie, cu o companie de conductori. Efeclivul total, 
în țimp. de pace, este de 3.400 oameni, din care 500 din 

serviciul auxiliar. Companiile și secţiile. sunt repartizate 
în 3 grupe, (Versailles, Reims, Lyon). Fiecare grup, con- 
dus de un colonel sau locot.-colonel, dispune de un nu-- 

măr -oarecare de câmpuri de experienţă. şi centre de 

aviaţie. - 
Aşă:. 

Grupa 1- ia, Versailles: Versailles, Saint- Cyr, Buc, Châ- 

teaufort,. Etampes, Nillacoublay, „Nancy, Toul, Vincennes, 
Corbeaulicu; 

Grupa a 2-a, Reims: Reims, Châlons-sur- -Marne, Douai, 
“Verdun, Maubeuge, Le Crotoy; 

Grupa a 3-a, Lyori: Lyon, Ambericu, Belfort, Camp 
YAvoi, Pau, Epinal. | 

Dirijabile. —Dirijabilul este, pentru - un moment, un 

instrument de recunoaștere, „de mare valoare, mai ales 

pentru distanţele mari. . 7 E 

Franţa dispune de următoarele dirijabile: | 
1 Spiess, — rigid, se apropie ca formă de Z eppelins- — 

16.500 metri cubi; 
3 Lebaudy, (7—10, 000 m3); 2 în construcţie, a0= 

17.000: metri cubi); . 
-5 Astra, (3—9000 m.3); 2 în construi ie (93 m. .; _ 
„2. Clement- -Bayard, (9.000 m. 5) 2 în construcție, 

(22 .000 m.3); e 

+ Zodyac, (1. 100— -9. 100 : m.3); 5 în conslrucţie, (10— 
17.000 metri cubi); | | 

1 Fleurus, (17.000 m.3); 1 în consteucție, (17. 000 m.e. ) 
Total: 16 construite; 12 în construcţie. De: tipul Spiess 

3 în construcţie, cu. câte 20.000 m.3.. ' 
Timpul de construcţie al unui -mare dirijabil, nu 

lrece de 3 săptămâni, lucrându-sc şi: noaptea, aşă că este
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probabil, că azi să fie gata toate aceste cincisprezece, 
şi poate şi altele, puse în şantier.” | Sa 

| Aeroplane.—Franţa are acroplanele sale organizate 

în escadrile a câte 8 aparate la unităţile mari, şi cetăţi; 
şi a câte 3 aparate, pentru diviziile de „cavalerie. .- 

Numărul total al avioanelor trebuie să fie cam în. 
preajma. lui 800, dat fiind că timpul de fabricaţie al unui 

aparat, este foarte scurt. d 
Nouile aparate sunt prevăzute cu motoare fixe foarte . 

puternice, chiar de 200 cai, cari pot urcă foarte repede, 
(2.000 m. în 16'), şi foarte -sus, greutăţi mari: un tun 
de :37 m.m. sau o mitralieră, aparate de telegrafic fără 
fir, pentru depărtarea de până la 50 klm., bombe de 

aruncat, peste 100 kgr., şi un observator, care mânuiește 

aceste aparate, în-tiinp ce pilotul are grija numai a con- 

ducerii. | | ă 

Un serviciu mare a făcut aeroplanele, artileriei, în ob- 

servarea loviturilor şi în descoperirea obiectivelor. 
Ri 

' 

Japonia 

Armata de apă 

Japonia ocupă o situaţie geografică, în - Extremul 
Orient, aceeaş pe care Anglia 0. ocupă în- Europa. 

- Viitorul cel mare al acestei țări, a fost înţeles, de 
către patrioţii țării şi de aceea politica. ci este îndreptată 
înspre dominaţia Pacificului, şi pentru acapararea comer- 
“ului Chinei.- In drumul lor, sau lovit de Rusia, pe care 
au înlăturat-o; un alt inimic, mai periculos, apare la ori- 
zont: Statele-Unite. Acestea, de când au pus stăpânire pe 
Filipine, şi și-au afirmat interesele în China, stânjenese 
foarte mult înaintarea japonezilor spre idealul lor. 

„Este probabil că, nu va trece multă vreme. si un con- 
flict armat va isbucni între aceste două țări, 

= 

In această eventualitate, Japonia se - pregătește,—ca - 
şi. Statele-Unite,—nu : numai pe uscat, dar şi pe apă, 

primul rând, pe apă. | _ 
In conilictul actual, Japonia îşi plăteşte două poliţe: 

fiindcă un răsboiu cu adversara sa, se va rezolvi, în 

prima este o poliţă. de răsbunare, faţă 'de Germania, 'care,; 

+



„153 

în 189, după răsboiul Japoniei cu China, s'a opus la 
întinderea Japoniei, şi, în unire cu Rusia şi Franţa, a 
“tăcut ca primul tratat de pace, încheiat cu China, să cadă. 
A doua poliţă, este o poliţă de recunoştinţă faţă de An- 
glia, care i-a dat tot sprijinul în răsboiul din 1904—905 
contra Rusiei, sprijin atât moral, cât şi: financiar, ba 
Chiar eră pe punctul să-i dea şi armat. ; 

Forţele navale, de cari dispune azi Japonia, sunt: | 
Patru vase, tip. Dreadnought-uri, (Settsu-Kawachi- 

Aki-Satsuma), de tonaj între 19.500-— 21. 760:şi armate cu, 
12/30.5 şi -10/15, 8/12, sau 4/30.5, 12/25.4 şi 8/15, 12/12. 
Mai are în construcţie. alte patru mari superdread- 

nought-uri, de tip. Fusi, cu 30.000:tonaj şi armate cu 
“tunuri de 37. Acestea vor îi gata, probabil, la sfârșitul. 
anului 1915, sau, cel mai târziu, la începutul anului 1916. 

In afară de aceste cuirasate, Japonia- mai are, în ser-. 
viciu, două crucișătoare dreădnought,: (Rongo, și Hiyei); 
de câte 27.000 şi armate cu 8/35,6 și 16/15,2; iar în 
construcție mai are, de acelaş tip, încă trei, cari ichuiau 

să fie gata, sau vor îi în curând. 

Pe :lângă aceste vase, de tipul cel mai puternic, Ja- 

ponia mai dispune: 12 mari cuirasate, construite înainte 

„de 1906; 13 mari crucișătoare cuirasate, construite înainte 
„de 1907, precum şi. alte multe vase de diferite tonaje. 

Construieşte acum eclerori de 5.000 tone şi cu viteze 
de peste 30 mile; torpiloare între 800—1.100 tone şi sub- 
marine, “de. câte '490' tone, tip. Laubeuf, aproximativ 10. 

“Armata de aer - 

Japonia şi- a îndreptat atenţia şi asupra armatei de. 

aer. Mai multe 'aparate. au fost cumpărate din Franţa, 
“Germanie şi Statele-Unite iar acuma, însuşi industria ja- 

poneză lucrează în această direcţie. 

- Un batalion de aerostaţie, a 2 companii, asigură acest 
serviciu la armată. Un corp de ofițeri. aviatori a luat 

„ființă din anul 1912 şi este probabil că, azi, a ajuns la 

„o desvoltare destul de mare. - 
Numărul aparatelor în serviciu, nu se ştie care este:
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Rusia 

Armata de apă 

După răsboiul nenorocit cu Japonia, din 1904— 1905, 
Rusia, în urma dezastroaselor înfrângeri pe Mare, unde: 
a pierdut aproape întreaga îlotă,- cade aproape cu iotul,. 
din rândul marilor puteri navale şi rămâne într un rans, 
mult inferior, în această privinţă. 

Curând după răsboiu, un program de reconstruirea, 
îlotei, se alcătuiește şi începe, încetul cu . încelul, flota de: 
-ăsboiu rusă, să reiă fiinţă, | 

Programul general stabilit, prevede, însă, părăsirea 
Oceanului Pacific; iar toată atenţia se îndre captă spre apele: 
europene. In primul rând, programul stabileşte că, pe: 
Marea Neagră, superioritatea să fic, în mod absolut, de: 
partea flotei ruse; odată, însă, cu construcția flotei din 
Marea Neagră, trebuie să. se grăbească : şi construcţia flotei 

"din Marea Baltică. Aci, însă, este greu de tot a se căpătă, 
“supremaţia, întrucât Germania a căpătat un bun avans: 
şi” nu ar.mai putea fi ajunsă. - . a 

Faţă .cu această hotărîre, Rusia a pus programele de: 
construcţie: în aplicare, și astăzi dispune: 

I. In darea Ballică 

4 dari cuirasate tip Dreadnought, (Gangut, Pelropa-.. 
wlowsk, “Poltava, şi Sebastopol), cari au fost gata şi:iu- . 
trate în serviciu pe la jumătatea anului 1914, adică la.. 
începutul răsboiului. Aceste cuirasate au următoarele date: 
'23.370 tone; 23 mile. viteză; 1.100 echipaj; armament: 
12 t. 30,5; 16 t. 12 | 
Pe 2 Aari cuirasate moderne, (mpăratul Paul 1, Andrei 

. Persmoswany), construite în 1910. Au. următoarele date: 
17.700 tone; 18 mile. viteză;. 933. echipaj; armament: 4.1. 30,5; 14 t. 203; 12 t. 12. a 

“n afară de. aceste cuirasate moderne, Rusia are, în: Max ea Baltică, încă două cuirasate mai vechi, de un tonaj. între 12—13. 500. 
Tot.în Marea Baltică, Rusia : are. 3 cr ucișiitoare . cuira= 

sale, cu. un. tonaj între. 12—15, 413 tone; iar în construcţie,
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" âre patru, din cele "mai mari crucişăloare cuirasale,. lip- 
Dreadnought, din lume. Aceste vase, (Borodino, -Navarinș: 
Ismail, Kimburu), vor aveă. un tonaj de 32.500 tone, cu. 

o viteză de 28 mile şi-armate cu tunuri de 35:ctm;; nu- 

vor îi, însă, gata, decât spre sfârşitul anului 1915. 

In afară de aceste vase, Rusia mai are, în serviciu,. | 
foarte multe vase mai mici: crucişătoare protejate, torpi- 

loare, contra-torpiloare, submarine; iar în  construcţie,, 
"are, din aceste vase, de tipul cel mai nou, adică: contra- 
torpiloare, de. 1.300 lone şi 32—35 mile. vileză; vase: 
eclerori cu un tonaj de 6.500 şi viteză „peste 30 mile; 
submarine, între 680—1.000 tone. 

Este fapt, însă, că oricâte slorțări ar. face această. 

flotă, va rămâne, în cursul răsboiului, mult inferioară, 
față de flota germană. 

II. Flota Marii Negre 

Rusia, .pe Marea Neagră, are o superioritate sdro-- 
bitoare, faţă de toţi riveranii la un loc; fiindcă singură. 
Turcia, are o flotă care sar puteă numi de răsboiu, mai: 
ales după ce Gâeben a intrat în.această îlotă; celelalte: 
state: România şi Bulgaria, nu complează ca îorțe navale. 

Rusia are aci, următoarele vase: 

7 Cuirasale, construite : între 1892—1900, şi cu un. 
tonaj-:compus între 9.020—13.500; vileză, variind _ dela. 
16 la 17,5.mile pe oră; iar ca armament, tunuri. de. 30,5, 
de 25,4, de 20,3 şi de 15. o 

In 'afar ă. de aceste cuirasate, destul de Dune, în spe- 

cial faţă de Turcia, Rusia mai arc, -în construcţie, patru 
mari cuirasate, de tip Dreadnought, .(Impărăteasa . Maria, 
Impăratul Alexandru III, Ecaterina II -şi  Impărăteasa: 
Elisabeta). Toate aceste vase au un tonaj ce.trece de. 

22.500 tone şi. armate cu câte 10 sau 12 tunuri de .câte 
3.05 sau de 35 cm., cum ar fi cel. din urmă. -Dintre aceste 

vase, primul şi al “weilea, au fost lansate pe-apă în 1913 

şi, probabil, că vor îi gata în anul. acesta, dacă nu: sunt 

chiar; celelalte două, vor trebui şă fie gata. anul -acesta. 

„Pe lângă cuirasate, "Rusia, mai are şi 4 crucișătoare 

cuirasate, cu tonaj între 6.650-—7.600: tone; -precuur.. şi



156 a Să 

“aim mare număr de alte vase.de diferite mărimi, ca: 36 
iorpiloare şi contra-torpiloare; 11 submarine, cu tonaje- 
între: 200 şi 700 tone, precum şi alte mici vase; iar în 
„construcție, un mare număr de diferite vase, din tipul 
“cel mai modern. - 

* 

. 

Pe Oceanul Pacific, Rusia, deşi a părăsit întâietatea, 
stoluş,- îşi întreține o îlotă, 'care ar aveă mai niult rol 
„lefensiv, dedus din micul număr:al vaselor de tonaj mare, 

Şi din marele număr al vaselor de tonaj mic. Așă, sunt: 

2 er ucișătoare; peste 30. torpiloare; şi 15 submarine. 

Armata de aer. 

In această direcţie, asemenea, armata rusă nu cră 

prea mult înaintată, la începutul răsboiului. | . 
Ca dirijabil, Rusia posedă unul de tip „Astra” care, 

însă, nu este de o mare valoare militară. 
- Din contră, în direcţia aviaţiei, deşi nu sunt prea 

mult înaintați, totuș,. stau destul. de bine. 

* La declararea. răsboiului, Rusia posedă apio ape 350 
“aparate de sburat, de diferite tipuri: Bleriot, Morane, Far-. 
mann,  Nieuport, "Deperdussin, ete. 

Pentru. anul 1914, erau comandate'un număr „de 400 
aparate, toate de tip militar francez; iar creditele erau 
„«lejă acordate, în: sumă de 4 milioane de ruble. 

O şcoală de aviaţie a fost înființată, pe la sfârșitul 
anului 1912, unde veneau ofițeri şi trupă, pentru a se. 

„jnițiă în această direcţie. Şcoala eră condusă de un o- 
fiţer. superior, cu un ajutor şi 4 ofiţeri subalterni, ca 
instructori; Şcoala aveă o durată de. opt luni,—1 Aprilie, 
15 Noemvrie,—şi eră” urmată de 15 ofiţeri;- însoţiţi de 2 
soldaţi, buni meseriași, un mecanic - şi un tâmplar. Cel 
puţin jumătate din acești - meseriași, se făceau 

„piloţi. 
"Pentru obţinerea brevetului de pilot, candidatul tre-_ 

buiă să răspundă la următoarele probe: Un sbor cu o' 
durată minimă de 1:/, oră, urmând un itinerar” fixat pe 

„hart tă şi cu-o- înălțime minimă. de: 1.200 'm.; 

şi: ci 

să coboare
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ântr'un sbor planat de 500 m., iar oj rirea să o facă la! ? di - pă 

150 m., de un punct ales dinainte; apoi, o urcare şi 
apoi iarăş o descindere, în spirală, și cu motorul -stins. 

Este de remarcat, în direcţia aviaţiei, experienţeie ce 
Sau făcut de către inginerul rus, Sikorsky, cu giganticul - 
său aparat. Acest aparat, biplan, are instalat, între pia 
muri, o cabină mare, :în care pot. şedeă . 7—8, persoane, 

Aparatul a fost numit. „Ilia-Murametz”, şi are 182 m de 
suprataţii este pus în "mişcare de 4 motoare, a câte 100 

; fiecare motor pune în mișcare câte o elice, aşezate 

două câțe două, de fiecare parte a fuselajului. Cabina. 
este blindată, precum şi toate părţile vii ale aparatului. 

Este singurul specimen, în felul acesta, şi Ruşii speră 

să le deâ rezultate, foarte bune. 

Se e Austro-Ungaria - 

Se i Armala de apă | 

--Pentru dominaţia, pe apă, a Adriaticei, se duce o 

luptă tacită de 'construiri navale, între Italia şi Austria. 
Fiecare din aceste două mari puteri vor să-şi, valorifice 
drepturile, prin sprijinul unei. puternice flote de răsboiu. 
Este drept, însă, că Italia. a luat mult înâintea rivalei. 
sale, şi azi, Austria, pentru 'a-0: puteă ajunge, va trebui 

să lucreze mult şi intens. 
Ambele aceste două mari puteri, tăcând "parte din.“ 

tripla alianţă, — Germania, Austro-Ungaria şi Italia, -— 
trebuiau ca, flotele lor întrunite să aibă stăpânirea Mării. 
Mediterane, "adică să fie superioare Îlotei Franţei: şi esca-: 

_drei engleze, reunite. 

„..« După cât se știe, programul naval al Austro-Ungariei, 

cuprinde opt mari „vase. de luptă, de tip Dreadnought,. 

în afară de alte vase mai mici: crucișătoare, torpiloare: 

= ŞI contra-torpiloare, submarine, cetc.; iar Italia, se stră-:. 

_duiește a construi un număr îndoit. "In. acest mod, Italia. 

va aveă superioritatea în Adriatica; iar alături de “Austria, 

speră să „aibă superioritatea; sau cel puţin să. egaleze- 

“forţele, îranco- -engleze din Mediterana. .. .... ki 

Din -programul. trasat, . numai patru mari cuir rasate 

sunt gala, (Viribus Unitis, şi Tegethof, în 1913; iar „Prinț, 

+
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“Eugen. şi. Szent ]slvan, — Sit. Ștefan, —.în 1914, spre 

sfârșit), intrase în serviciu. Celelalte Datru mari cuirasate, 

conform programului, sunt dejă pe şantier şi vor fi gata 

abia: în 1916. 

Numărul -total al vaselor de răsboiu, „de cari dispune | 

Austro-Ungar ia, sunt: 
a) Patru mari cuirasate, de tip Dreadnought, (Viribus 

Unitis, Tegethoi, Prinţ Eugen şi Sit. Ștefan, au un tonaj 

de. 20.000 tone; viteză de 22 .mile, şi armate cu 12 t. 

30,5, în. patru turele; - " 

:b) 12 Cuirasate de escadră, tip mai vechiu, și cons-: 

truite. între anii 1895—1910. Aceste vase sunt armate cu 

tunuri:-de 30,5 sau de 28; de 24, de 16, şi de 10. Viteza 

lor variază între 15—18 mile; 
-c) 14 Crucişătoare de diferite. tonaje; 

d) 100 Torpiloare și contra- torpiloare de diferite mMo- 

dele şi tonaje; : 

-e) 11 Submarine. 
Pi 

In construcție, sunt cele patru mari cuirasate, cari . 

Xor:-aveă un: tonaj de 25—28 tone şi vor îi armate cu' 

tunuri de 35. - - 
“Im afară de aceste vase, mai sunt în construcţie: trei 

eclerori, de câte 3.500 tone și iuțeală de 27 mile; 6 tor- 
--piloare mari de câte: 800 tone şi altele de 250 tone; pre- 
«cun şi un oarecâre număr, — 5-6, — submarine. 

Pentru aceste construcții, s'a votat, în toamna anului 

'1913,:un credit-de 426 milioane, din cari, 280 milioane 
destinate pentru cele patru mari cuirăsate, (70 milioane, 
unul); iar restul pentru celelalte “vase. 

Numărul îotal al vaselor de orice categorie, este: 
-204 vase, cu un tonaj de 360.000, cu. aproximativ, 

1500 tunuri, de toate calibrele și cu un echipaj de a- 
proape 25. 000. 
„2 Pe Dunăre, Austro “Ungaria, dispune de următoarele 
vase: 

0): Şase. monitoare cuirasate, cu elice, având fiecare 

câte: "550 tone, echipaj 70—100 oameni, şi -armate cu 

tunuri 'de tragere: repede, de diferite calibre, „un obuzier. 

de- 120 şi mitraliere; numărul-total al tunurilor, la toate 
monitoarele, - este de. 45; a 

I
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“*-D) Șapte vedete- eclerori, destinale serviciului de re- 
:cunoaşteri şi de legătură între monitoare și între țărmuri. | 

-Fiecare: vedetă are un echipaj de, l ofiţer şi 10 oameni, | 
-şi sunt armate cu mitraliere. : 

| Aceăstă flotă dunăreană, este superioară flotei sârbe, 
“dar inferioară îlotei româneşti, care are vase-mai 1mo- 
“derne şi'.mai bine armate. o 

a Armata de aer. : 

Armata de aer a Austo “Ungariei, este inferioar ă celor- 
alte mari state europene. 

“In urma manevrelor mari din 1912, la cari luase 
parte şi o secţie de aeronautică, cu trei escadrile de aero- 
'plane,—16 aparate, — rezultatele fiind satisfăcătoare, sa 

«hotărit organizarea unui concurs de aviaţie la Fischamed. 
"Concursul fiind concludent pentru unele aparate, Sau şi 
comandat 24 aeroplane, Etrich şi 10 Lohner-Daimler. 

„ Inspre mijlocul anului 1913, armata de aer cuprindeă, 
;aproximaliv, 50 aparate de sburat—biplane, în majori- 
Aate,—și' cu motoare de 90—120 cai. 
"In anul:1914, acest număr eră apro ape dublu şi se 

„screde că, de fiecare corp 'de armată, să: se fi putut dă | 
“câte o escadrilă de trei aparate, precum: și pentru direcţia 
-superioâră a armatelor, asemenea, câte 2—3 escadrile. 

-In tot cazul, deși aparatele puse în serviciu sunt 
destul de numeroase şi destul de puternice, totuş, Austro- 
“Ungaria rămâne înapoia Fr anţei, Germaniei, Angliei, ş 
«chiar a Rusiei, și în această direcţie. 

E . „ui 

Germania 

SE e Ie Armata de apă 

Germania vreă să aibă o îlotă puternică, cu care 
„să poată face faţă inimicului celui mai puternic. | 

Ă Int”un timp relativ scurt, Germania a întrecut pe 

“toaie celelalte state,—afară de “Anglia, —cu armata de apă, 

“şi dădeă: de “gândit chiar şi Angliei: Este de admirat „per- 
severenţa: cu care sa Tucrat şi în această direcţie, și, a- 

-ceasta: cu atât mai mult, cu cât poporul german, — de 

felul lui, — ni prea este marinar.
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- „Deutschland iiber alles”, şi „Viitorul nostru estic pe! 
Mare”, împreună cu narile societăţi înfiinţate, prin voinţa. 
Împăratului, pentru popularizarea ideei marine, şi-au dat. 

roadele mai curând decât s'a aşteptat oricine. 
Contratorpiloare și torpiloare au fost duse pe Rin, 

“până aproape de Elveţia; serbări au fost date în cinstea. 
“lor, serbări, la cari, Împăratul asistă ca şi la regatele 

ce sc făceau anual la Kiel şi la Hamburg. Impăratul de- 
_semnă siluetele vaselor de răsboiu engleze, cel€ mai pu- 
ternice, în faţa acelor germane, şi arătă tuturor diferență 

„cea mare ce există între aceste două puleri.: , 
Pentru a se wvedeă saltul colosal, făcut de Germania, 

în această direcţie, se arată aci un tablou al marinei: 

la diferite date: 
1873: Aproape nici nu cotă ca putere maritimă; i 

1897: 9 Cuirasate; 4 crucișetoare. cuirasate; 10 torpi- 

loare; 20.000 echipaj, (diferite vase); 
1914: 36 Cuirasate, din care 16 de tip. Dreadnought; 

15 erucișctoare cuirasate, din care : Dreadnought; 140 tor- 
piloare; 75.000 echipaje: 40 submarine; 

La completarea programului din 1913, adică în anul 
1921: 40 Cuirasate, toate tip. Dreadnought; 21 crucișetoare, 

„toate tip. Dre cadnought; 144 contratorpiloare, de peste 
1.000 tone; 100.000 echipaje; 72 submarine, cu -1:000 t. 
In. plus, încă alte multe vase de diferite categorii. 

Acest program urmă. să fie “gata în 1921,. adică în $. 
ani dela data programului. 
O lege nouă a duratei vaselor, stabilea vârsta cuira- 
satelor. Dr eadnought-ul. la 20 ani şi u cvlorlalte vase scă-. 
zute, treplat cu importanţa; toate şâniicreie erau aşă a- 
ranjate și amenajate, încât, în fiecare an se puteă pune: 
în serviciu următoarele vase: 3 dreadnoughte; 2 crucişe- 
toare. mici; 6. torpiloare; 6 'contratorpiloare şi 6 subma-- 
Tine, adică cam 23 vase, în total, de toate categoriile. 

Astăzi, flota germană cuprinde: | 
5 Cuirasăte lip dreadnought, (Kaiser, Friedrich der: 

Grossc, Kaiserin, Knig Albert, Printz Regent. 
| Luitpold), lansate în 1913 şi cu tonajul de 

„424.700; vileză; 23 mile; amnament: 10/30,3,, 
E NI 14/15,50, 12/88, 4 l. L; cehipaj, 1.079;
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|. 4 Cuirasate “tip dreadnought,  (Kânig, Grosser 
"Kurfirst, Margrat şi  Ersatz-Branndenburg), 
lansate în 1914, și probabil că sunt aproape 

| gata. Tonajul, 26. 000; armamentul ca la cele 
L de mai sus; viteză, 24 noduri; 
+ 4 Cuirasate.lip arsadnought, (Helgoland, Ostiries- 

“land,  Thăringen, . Oldenburg),.: lansate: în 
1909—1910, cu tonajul, 22,800; viteză, 21 mile; 

-- armamentul: 12/30,5, 14/15, 45, 14/88, 6tLt; 
4 echipaj, 1.106; 

„1. 4"Cuirasate tip dreadnought, (Nassau, - Westfalen, 
_ _ Rheinland, Possen), lansate în 1908, cu tonajul, 
a „18.900; viteză, 20.5 mile; armamentul: 12/28,45, 
cp „12/45, 45, 16/88, 6 t. 1. î.; echipaj, 965; 

I” 17 Cuirasate mari de tip dreadnought.. Este probabil 

Să că, 1—2 vase din clasa Kânig, să nu îie încă. 
gală. In afară de aceste vase moderne, Ger- . 
mania mai are: 

5 Cuirasate de clasă Deutschland, “lansate . în 1904, 
şi icu câte 13.200 tonaj; armarentul: 14/28, 
14/17,40, 20/8; viteză, 19 mile; 

„5 Cuirasate de clasă Br aunschw cig, lansate în 1902, 
acelaş tonaj și armament, ca cele Deutschland; 

viteză, cu 1/, milă mai mică; 
Cuirasate, clasa Witelsbach, lansate în 1900; to- - 

najul, 11,800; armamentul: 4/24,50, 18/1540, 
12/8,8; viteză, 18 mile; . - 

“5 Cuirasate, clasa: Kaiser Fr cder ich II, ca şi clasa 

“de mai sus. - 

37 Total. general de cuirasate. 

- 
O
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4 Crucișătoare dreadnought,  (Dertilinger, Moltke, 

Goeben, Seydlitz), lansate în 1910—12—13; tonaj, 23—05-— - 

28.000; armamentul: 10/28, 12/88, 4 t; 1. t.; viteză, 28,5 

- mile. Dintre acestea, Gâeben a trecut la Tur ci; 

9 Crucişătoare “cuirasate mai mici; 

43 Crucişătoare protejate, precum şi . multe alte vase! 

mici, -ca: torpiloare, „contratorpiloare, canoniere, subma- 

rine, etc. 

Tonajul întregei îlote germane, actuale, atinge cifra - 

de 1.000.000 tone; iar artileria. este: 
. . _ , ie: i 11
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186 „piese de 305; Ia 

196 pp 280; 
AG 240; 

dd „210; 
140 „150; 
516 ', 150. 

10068 Piese de. artilerie de calibru mare; iar dacă se 

socotesc şi acelea de .calibru “mai mic, se ajunge la a- 

-proape 2.500 guri de oc. 

Toate aceste forţe “sunt împărţite în  urmăloarele 

escadrc: . . - 

1. Flota de “aptă din Europa 

a) Flota activă de luptă: 

1 Vas amiral; 
3 Escadre ă câte 8 vase cuirasale; 

8 Crucişătoare mari; 

16 Crucişătoare mici. . 

2 Escadre ă câte 8 cuirasate; 

4 Crucişăloare mari; -: 

14 Crucişăloare mici. 

r. 

II. Flola din apele. sirâine . 

8 Crucişătoare mari; 

10 Crucişătoare mici. 
La fiecare din flote, se adaugă torpiloarele, conlra- 

torpiloarele şi submarinele. 
"Germania, însă, în urmărirea programului său, a pus. 

în construcţie un mare număr de alte vase, astfel: 
14 Cuirasate mari, de peste 26.000 tone; cu artileri ia 

de 38 şi cu viteză de 25 mile; | 
3 Crucişătoare mari, , mile îi i art ie gi cu 30. 000 tonaj; viteză de 30 

4 Crucişătoare protejate; 
12 Contratorp iloarc, cu tonaj de peste 1.000; vileză 

de 32—35 mile; 
Submarine, un număr însemnat, nu poale; însă, îi su-
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iperior, de 12, (durata de construcţie, în lolal, cel puţin 
1 an)şi cu un tonaj de 800—1.000 tone; cu: viteză, 17—20 

anile la suprafaţă, 12 mile sub apă; cu două tunuri de 

-57; şi raza de acţiune, 2.000 km, | | 
Pe lângă îlotă este alăturat şi un serviciu aeronautic, 

format - din dirijabile, acroplane şi. hidroplane, „cari se 
. completează una prin alta. 

Durata de Iâbricaţiune-este: 

+ Pentru marile cuirasate; 2—2:/, ani, în Germania; 
celelalte state, nu mai puţin de 3 ani. "Toate cuirasaicle 
;noui sunt cu burbine. Celelalte vase mai mici, se fac mai 

„repede, ajungând până la 1:/ an, pentru contratorpiloarele , 
=şi submarinele cele: mari, de ultimul. tip. 

la
m 

i 

Armala de: aer 

Paralel cu înarmările extraordinare, făcute pe uscat 
-şi pe apă, Germania şi-a îndreptat privirile şi înspre aer. 

| IF lota aeriană germană este compusă, din: dirijabile şi din 
„aeroplane.- 

Trupele organizate din timp de pace şi prevăzute în 

“:budget, sunt: 6 batalioane cu 16 compănii, pentru diri- 
“abile şi 5 batalioane pentru aeroplane. | 

Dirijabilele.— Tipurile de dirijabile, admise în armata 
“germană, sunt: Zeppelin, Schutte-Lanz, Gross și Parseval. 
„Un Zeppelin este format din o caicasă de aluminiu, 

“în interiorul căreia se află 16 balonete pentru hidrogen. 
“iNacelele sunt prevăzute cu câte două platforme pentru 
„câte o mitralieră. O a treia platformă este. aşezată de- 
asupra dirijabilului şi se urcă acolo prin un coş metalic 
„oval şi o scară. Pe această ultimă platiormă se poate 
așeză şi un tun mic. In dirijabil mai sunt instalate a- 
“parate de telegraiie fără fir şi aparate de lansat bombe. 

| Un Schutte-Lanz este tot rigid, dar este făcut din 
ilemn, ceeace îl face mai greu, deşi este mai rezistent. 

Gross, este semi-rigid; iar Parseval, este. moale. 
La începutul lunci August: 1914 — începutul: -ăsboiului, 

— Germania aveă următoarele dirijabile:
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Sistem Cubaj lungime diametru cai helice viteză Locul de 
- ' putere oră staționare: 

eppelin 1 19.500 141 14.80 450 - 4 77 Metz | 
Z PP 2 17.800 148 - 14 450 4 . 16 Colonia 

„3 17500 1486 14 450 4 78 - Metz 
„4. 19500 141 14.80 450. 4 77 Drezda 
„5 , idem. . . idem i - Johanisthal 
1 6: idem i idem „ Leipzig 
> 7 22.000 : 156: 14.80: 800 4::... 80 Potsdam 
„._8 idem idem 

Două super-zepelinuri erau în construcţie şi destinate marinei. 
L.3 - 27.00) 158 1680 _ 800 4 8 
L. 4 - 32000 158 16.80 1000 4... 90 
2 Gross. Basenach 6.000 - a - dame 

13.000 
2 Parsenal  9—10.000 . _ A 
1 Vech - 9.100 ! : Ea 

21 Total dirigiabile militare. 

Fabrica dela Friedrichshafen, lucrând zi şi noapte,= 
poate dă gata un dirijabil în 3 săptămâni. Este de pre-- 

supus că, în cele 7 luni de răsboiu, să fi putut găti, a-- 

proximativ,. 9-alte Zeppelin-uri; iar industria privată, încă-. 

_10 altele, de diferite sisteme. Adică, dacă nu a .pierdut 
„nici unul, ar putea aveă azi, 40 dirijabile, gata de a intră 
în acţiune. Este de presupus -că, cel puţin 10 să se fii 
pierdut. . 

Armamentul  Zeppelin-urilor este mitraliera, pusă, — 

la cele. noui,—pe o platformă, deasupra; şi bombele; iar” 
echipajiile au arme automate. | 

Hangarele de. aterizare, în număr de 40, sunt în a--. 
numite - localităţi, grupate. mai toate: spre. "ronticre; au, - 
însă, şi 6. hangare demontabile.: 

| Aer oplanele. —Aeroplanele germane existente, sunt de- 
diferite tipuri, ca: Etrich, Rumpler, Harlau, Ajo, Gottha,. 
Albatros, Aviatik, etc. In urmă, s'a adoptat, ca tip militar, 
numai biplanele de - tip Albatros, Aviatik şi L. A G, 
(Luttschiît-Verkehr- -Gesellschatt). 

Aceste aparate au un motor îix de 100 cai, cu o viteză. 
ce trece de 100 kim., (125—130), pe oră şi pot urcă, în“ 
125, până la 2.000 m. (Cele franceze, în 16), E 

-Dela 1 Aprilie 1913, piloţii sunt” formaţi şi de cele - 
20 case de fabricare, în afară de şcolile 'de piloţi- militari, . 
aşă că este de prevăzut, că în 1914—15, Număr: 
să fie destul de mare; ! 
„Un corp de aviatori voluntari, a luat fiinţă în acelaș 

ul piloților :



"=an, şi este considerat ca o rezervă a armatei, fiind or- 
-ganizaţi după aceleaşi regule, ca ale. corpului de auto-: 
«mobilişti voluntari. 

Aviatorii militari, în timp de: răsboiu, trebuie să - 
fie la dispoziţia administraţiei militare. In timp de pace, 
„ei trebuie a se prezentă la manevre, pentru -cel-mult 10 

„zile pe an, precum şi “să urmeze anumite cursuri de: 
_ Anstrucţie, 

„In schimb, li se dau următoarele indenanităţi: 

Pentru fiecare aparat, administraţia militară plăteşte.” 
" «comitetului director al corpului de aviatori voluntari, o: 
„subvenție de - 3.000 mărci; pentru fiecare. zi de serviciu, 
“voluntarii primesc câte 40 mărci, ce slujesc numai pentru 
Jocuinţa 'şi întreţinerea persoanei; consumările aparatului, 
“-suportându- -le administraţia armatei. - | 

Pentru acoperirea cheltuielilor de transport cu apa-. 
:ratul, până la locul unde trebuie să se prezinte, li, se dau 

" „câte 200 “mărci. de aparat. 
„_ Nu'sunt admise decât aparatele de tip militar. 

- Li se servește o pensie, care, în caz de- accident, se 

«dă văduvei sau copiilor. 
Aeroplanele trebuie să satisfacă următoarele condiţii: 
a) Să fie. în întregime. construite în. Germania și cu 

material german; b) Să se întrebuinţeze numai 5. oameni: 
:şi 2 ore pentru montaj, și 1 oră. pentru demontaj; c) 
Să nu aibă mai mult de 14,5 m. lărgime; 12 m. lungime, 
şi 35 m. înălțime; d) Un motor de 100 cai; iar pilotul 
să-l poată pune în mişcare fără să se deă jos: depe locul 
:său; e) Să se poată închide, provizoriu, sgomotul' moto- 
rului; [) O viteză de: 90 klm. pe oră, cel.puţin, putându- 
--se reduce la: 75 klm., fără .ca aparatul să înceteze de a 
-sbură orizontal; 9) să poată 'duce carburant pentru 4 ore 
„„h) Să ridice, o. greutate de 200 kgr., cel puţin, în care - 
“să se cuprindă pilotul şi observatorul; să sboare dupe un 
„rulaj, de cel mult 100 m. pe teren şi să atingă 800 m. 
îîn 15; î) Aterisajul pe un teren defavorabil; j) Un sbor . 
planat, cu motorul stins, la 500 m.; k). Să permită insta- 
“larea de bombe şi lansarea lor, precum” și instalarea de 

„aparate fotografice. 
“La manevrele imperiale din 1913, au tost chemaţi
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36 aviatori voluntari, ce au adus servicii foarle mari uni- 

tăților pe lângă care au fost alăturaţi. | 

La mobilizare, fiecare corp de armată are o escadrilă. 

de 6 aparate, şi o alta, tot de 6 apăraie, de rezernăi: 

- Cetățile, diviziile de cavalerie, comandamentele de armată. 

şi comandamentul. superior, asemenea, sunt prevăzute cu. 

cel puţin câte o escadrilă de 6 aparate şi cu o. alta în 

rezervă de trei aparate. tata 

- Numărul total al aeroplanelor. în acţiune, azi, după 

7 luni de răsboiu, se socotește : a fi, aproximativ, de 5—600- 

(socotindu-se cele pierdute şi cele nou construite). 

Marina dispune, pentru supravegherea” coastelor, în 

afară de dirijabile, care au portul de staționare la Ham- 

burg, şi de un oarecare număr de hidroaeroplane. 
| . „: 

pe, 

“Trenuri automobile.—O atenţie tot așă de mare, a dat: 

Germania şi trenurilor automobile, subvenţionând pe pro-: 

prietari şi făbrici. In 1913, erau înscrise .în controalele- 

armatei, 7.700 automobile; precum şi un număr destul 

de mare de trenuri-automobile, compuse din trăsura mo-: 

trice: şi :o remorcă. Primele erau, în mijlocie, de 5.000 
mărci, „pentru camioanele ce. aveau un. motor: de 35 caf. 
şi o capacitate de 6,3 m. , E _ 

Ie Turcia. 

Armata de apă 

Turcia a lăsat şi marina să putrezească, tot aşă cum: 

“auw' lăsat şi armata de uscat. Evenimentele o găsesc tot așă. 
de puţin pregătită. şi în direcţia aceasta. Comandase din 
vreme, două mari vase cuirasate, de tip superdre eadnought,. 
în Anglia; ele au fost, însă,. oprite. de guvernul englez. 
In schimb/” Germanii au refugiat. două vase din Mediterană, . 
la. ei, şi le- -au pus în serviciul lor. Aceste două vase sunt: 
Goeben, -crucişător cuirasat, tip Dre adnoughi, şi Breslau. 
un nic crucișător protejat.. ă 

| „Dacă armata de uscat turcă, chiar aşă slabă cun. este: 
organizată, poate intră în socoteală şi dă de lucru adver-- 
sarilor, apoi armata de apă, nici nu comptează. Singurul!
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vas de luptă modern, foarte bun, este Goeben, de 23.000 

tone, cu o viteză de 28,5 mile şi înarmat cu 8 tunuri 

de 28 şi “altele mai mici. Acest .vas, însă, a fost avari iat. 

de îlota rusă, în o. întâlnire, ce a avut- -o cu că, în Mareă 

Neagră; iar acuma în urmă, lovind o mină, a fost scos 

afară din. serviciu. Se zice că tunurile au şi iost- demon-! 

tate şi trimise să armeze bateriile din Dard danele. 

“Toate celelalte vase,-foarte vechi, nu întră în socoteală. 

Flota rusă are asupri-le o superioritate sdrobitoare; despre 

celelalte flote, Anglo-Franceză, nici nu se mai vorbeşte. 

Consider? ând. şi vasele G6cben și Breslau, situaţia în- 

tregei îlote turce, considerând toate vasele, este: 

Numărul vaselor, 33; 

Tonajul, socotind şi "Goeben, „care, singur are 23. 3.000 

“tone, 60.000 tone; 

“Numărul. tuturor tunurilor. de calibru mare şi ij 

- lociu: 77, cu 55 tuburi de lansat torpile; . 
Pe lângă aceasta, trebuie ținut socoteală de vechimea 

de construcţie a vaselor: unele. din ele, de 140 ani; iar 

cele mai noui, de 24 ani. | e 

Armata de : aer 

Turcii au un Parsoval de 2. 2;200, 3 m. 1 şi  câtevă a- 

parate de sburat. : 

o 4. PREGĂTIREA DE RĂSBOIU A POPORULUI 
ŞI A TERITORIULUI), | 

Anglia - | 

Poporul englez fiind. despărțit de trunchiul” Europei 

prin Mare, a avut, în mod. natural, o solidaritate” naţională 

puternică, trăind în Archipeleagul ei, întocmai ca într”o 

celaie sine apărată, cu toate că sub raportul etnic şi 

religios, ci sunt deosebiți. 

Poporul englez se trage din Celţi, (cei - dintai locui- 

1) Pentru poporul japonez nu s'a . mai făcut aci nici o descriere. N 

Educaţia şi pregătirea acestui popor fiind bine cunoscute din răsboiul 

trecut, |
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tori ai Anglici), din Anglo-Saxoni, veniţi mai în urmă 

şi din Normani, cari, vorbind limba franceză, au dat 

limbei engleze unele cuvinte de origină latină. 

„Cu privire la confesiuni, sunt “60%, anglicani), 17979 

sunt catolici; iar restul sunt împărțiți între diferite secte 

protestante. 
Irlandezii, nefiind de: aceeaş rassă şi ne: rând aceeaş 

“limbă şi confesiune, ca englezii, s'au luptat continuu 

pentru neatârnarea lor... 

” Din amestecul de rasse, în Anglia, a ieşit un popor: 

cam tăcut, însă, plin de mânărie şi de încăpățânare, la 

lucru. 
„Cum e clima, „aşă se pare şi poporul. „Potolit şi 

cam “închis. Nu arc nici veselia oamenilor din țările de 

Miază-Zi, nici liniştea blândă a germanilor, şi mai de 

grabă un fel de. asprime 'semeaţă. Englezul, închis de. 

sute de ani în insulele sale, şi ieşind de aci numai pentru 
negoţ şi pentru răsboaie, s'a deprins să vadă ţara sa ne- 
atinsă de străini, şi de accea priveşte pe. celelalte” po- 
poare cu imânăric; 

Cu privire la înv: ățământ, sc spune. că englezii nu 
cred atât de mult în folosul cărţii. Ei au pus și pun 
preț pe educaţia morală şi pe 'destoinicie. La englezi, 
fiul cel mai mare moşteneşte averea; iar ceilalți, trebuie 
să-şi: croiască singuri drumul în viaţă, deci să se ridice 
singuri . prin munca şi prin. propriile, forţe, trecând în 

alte țări, după negoţ. 5 
Aşă se face, că poporul englez şi- a întins afacerile 

„și apoi stăpânirea sa peste ţări şi mai: depărtate. 

Englezul e peste tot acelaş, cu aceeaş mândrie de 
sine. Pentru: măsurarea pământului, ci au voit ca meri- 
„dianul cel dintâiu, Să fie cel ce irece pe lângă Londra. 

- Pe când toată lumea iinde să măsoare cu metrul, el mă- 
-soară cu măsurile sale: vechi. Când aiurea statul tinde. 
-să facă şcoli la “fel; în Anglia educaţia ce cât se poale! 
de liberă. Când aiurea toți cetățenii sunt datori să facă 

„serviciul militar, englezii angajează oameni cu plată. Până 
şi în locuri mărunte, ei cată să -fie „deosebiți de alţii. 

1) Ca şi catolicii dar nu recunosc pe Papa. Eni
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Bunăoară, pe când. curopenii se luptă cu arme. de fior, 

«englezii socotesc că lupta cu pumnul, (boxul), e cea mai: 

vrednică, (o luptă care, în multe privinţi, aduce aminte 
obiceiurile dela Greci şi Romani). 

Cursele de cai, întrecerile cu .luntrea, sau cu 1 vaporul 
pe Mare; vânătoarea 'de-a călări după vulpi, toate aceste - 
sporturi bărbătești, au făcut pe englezi pilda tuturor celor. 
ce cred-că binele unui neam stă mai întâiu de toate, 

“n desvoltarea omului în aşă 'chip,. încât să nu aştepte. 
mult dela alţii, ci să se razime mai. întâiu- de toate. pe 

puterile sale. Englezii chiar şi au o vorbă, care să ex- 
prime gândul acesta, care le e scump. lor. Seltmann, în- 
:seamnă, în graiul: lor, omul care. ajunge. singur să îie 

«ceva, adică se ajută singur pe sine: 

Ca să caracterizăm bine principiul călăuzitor al edu- 
caţiunii î în Anglia, reproducem primele şi ultimele rânduri 

“din: Edmond Demolinst), asupra superiorității 4 Anglo-Saxo- 
nilor: 

“In primele rânduri, zice: 

_ „Contrastul între. Anglia Şi celelalte naţiuni ale Occi- 
dentului, se arată, începând cu şcoala. Acest: contrast este 
îsbitor, şi permite a se cunoaște dela rădăcini . cauzele. 
adânci ale superiorității anglo-saxone. Fiecare popor îşi 

“organizează educaţiunea sa, conform cu obiceiurile şi a-. 
pucăturile sale; educaţiunea, la rândul ei, înfluienţează 
“asupra. stării. sociale... : 

In ultimele rânduri, după ce analizează educaţiunea 
'în Germania, în F ranța şi în Anglia, şi după ce arată 
«cum se deosibesc educațiunile din aceste ţări, zice: 

Şcoala. şi întocmirile- sociale în Anglia urmăresc re- 
:zultatul următor: 

„Iu vei agonisi pâinea ta în sudoarea zranţii. tale”. 

Această vorbă nu -este numai temeiul puterii sociale, dar 
Şi putere a vieţii morale în Anglia... Popoarele care caută 
“să ocolească, prin diferite mici combinaţiuni, această lege 
sa: muncii personale şi. intensă, suferă o scădere, o infe- 
Tioritate morală; asttel, Pielea Roşie, în raport cu Orientul; 

1) In ce sta superioritatea Anglo-Saxoniei. ae
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astfel, Orientul, în raport cu Occidentul; astiel, popoarele 
latine şi germane ale Apusului, în raport cu popoarele 

„anglo- saxone” . : 
* 

* = - 

Anglia are 45. 370, 550. populaţie, pentru o suprafaţă! 
de 315. 000 klm. pătraţi, ceeace dă 144 locuitori pentru. 
un “kilometru pătrat.. 

"> Natalitatea celor născuţi vii este de S81. 000, ceeace: 
“dă 2 44 pentru 100 locuitori. o 

* 

* + 

“Afară din Europa, Anglia are în stăpânire aproape: 
un sfert din faţa uscatului. E cea mai mare împărăție din 

câte au fost până azi în lume. În ceeace priveşte starea. 
economică generală, se poale înţelege din faptul că: :1/6 

din comerțul lumii, şi 1/4 din comerțul Europei, e în: 
mâna englezilor. . 

Starea. economică, în general, a Angliei, este foarte: 
- bună, deşi în parte, fiecare locuitor nu se împărtășește: 
din această stare întloritoare. Pământul. e în mâna unei. 
minorităţi foarte bogate, (vreo 900 proprietari). 

In timpurile mai vechi, lâna şi agricultura formau 
comerţul principal al Angliei, Agricultura e. și în 

“îloare. 
Vilele Angliei sunt de cea mai bună rassă, şi sunt 

cumpărate. şi de alte ţări. Oile pentru lână și boii pen- 
tru măcelăric; sunt recunoscuţi în toată: lumea. 

Pământul Angliei fiind bogat în cărbuni, fier şi alte: 
metale; iar oamenii de Ştiinţă ai Anglici, având spiritul 

| inventiv, şi producător,. “a desvoltat în “Anglia cea .mai. 
„mare industrie din lume. - 

„In această: privință, d-l "Mehedinţi, zice: 
“»Cu fabricile şi cu vapoarele sale, apărate de o Ilotă. 

de răsboiu, mai :puternică decât a. tuturor statelor lumei, 
Anglia a ajuns azi piaţa cea mai bogată din lume. Cum 
vine sângele spre inimă, şi apoi se împrăştie în corp, 
așă intră materialele: brute în Anglia - şi. se  împri ăştie dim 
nou, ca măriuri fabricate...”
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In ceeace priveşte caii, statistica din 1911, arală că 

„se găseau 1.600.000 cai, fără caii de reproducție şi fără 

caii tineri. , 

Remonta se face de ofiţeri speciali, sub direcţiunea” 

unui inspector general al remontei. 

Pentru asigurarea primului stoc de caii, necesari la 

mobilizare, sa recurs la mijlocul de a: se înscrie caii 

unor pr oprietari cari acceplă o 'convenție cu statul, obli- 

gându-se, acesta din urmă, a-i vărsă anual proprietarului 

9 sumă oarecare, în comptul calului, ce rămâne în pen- 

siune tot la proprieiar. Din 2 în 2 ani, caii aclivi pot 

îi chemaţi la instr ucţie peniru u o lună. 

* 

* * 

Anglia are 41.980 klm. ide cale ferată, ceeace dă 13,360 

klm. de cale ferată, pentru 100. kim. p. de suprataţă. 

Căile de comunicaţie ordinare, sunt destul de desvoltate 

şi de bine întreţinute, 

> 

* x. 

__ Serviciul militar nu este socolit ca o datorie. In ul- 

timii ani, Sau ridicat discuţiuni asupra acestei chestiuni; 
iar acum, în limpul răsboiului, sau pronunţat câțivă con- 
ducători ai. Angliei, pentru necesitatea introducerii prin-. 
cipiului serviciului militar personal obligatoriu. 

| Puterea ceâ mare a Angliei, este în îlota ei. Se pare, 

însă că astăzi englezii văd că, fără o armată puternică, 

flota cea mai puternică, nu va puteă produce tot utilul 
ei, şi nu va-puteă apără complet interesele Angliei. 

In 1900 s'a înfiinţat o societate, care şi-a pus ca scop 

să lupte pentru acceptarea - principiului serviciului militar: 

obligatoriu în armata teritorială, (La National. service. 

League).. | 
In 1906. s'a înfiinţat o altă societate, „La National 

defence Association”, pentru a contribui.- moral: Şi ma- - 

terial, -la întreţinerea, forțelor necesare: siguranţei imp6- 

iului. 
„In 1907 sa constituit, prin -legea specială, „Les asso- 

ciations des Comptes”, al căror scop este: recrutarea, Orsa- 

„nizarea, administrarea armatei teritoriale, într cţiner ca câm- 

2
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purilor de tii şi manevre, a cazărmilor și inagaziilor, în- 
lesnirea recrutării voluntarilor, înlesnirea operaţiunilor: de 

remontă, etc. Tot în sarcina acestei societăţi, cade grija 
de interesele rezerviştilor şi ale soldaţilor armatei perma- 
nente,; liberaţi din serviciu, „organizarea corpurilor de ca- 
deţi, societăţilor de tir. 

Afară de aceste asociaţiuni semioficioase, în Anglia. 
se prepară poporul pentru desvoltarea: aptitudinilor fizice, 
a curajului şi a destoiniciei, astfel, încât, ostașul vine în 
cazarmă cu muite din aptitudinile militare, desvoltate. 

In fine, există societatea Boy-Scouts, (cercetaşi),- care 
se ocupă cu desvoltarea aptitudinilor fizice „și morale ale 
tinerilor. | | | | -.- 

„Belgia 

Mai mult: de jumătate din populaţiunea Belgiei, este 

de neam romanic, (Valoni), şi vorbeşte franţuzeşte; iar 

restul, de neam. germanic, (Flamanzi). Cei dintâiu, stă- 

pânesc Ardenii şi o bună parte din ţinuturile colinelor; 
iar ceilalți, stăpânesc -şesul de Miază-Noapte al. Belgiei. 

Deosebirea aceasta de neam și limbă, nu este fără- 
srmări. ” Adesea se produc certuri „pentru oiicialitatea 

„ limbei, cerând, flamanzii, ca limba lor să fie luată în 
:seamă, ca și ceâ franceză. Această stare de lucruri poale 
„că ar ti produs desbinări mai 'regretabile, dacă religiunea 
mu ar face, oarecum, unire între ei, fiind catolici cea 

“mare parte dintre ci. 
“Bruxelul, care stă la mijloc între aceste două neamuri, 

“este influienţat chiar, în architectură, şi în activitatea sa 
“jde aceste deosebiri. de: meamuri: In partea de sus, unde 
stă Regele, oraşul pare un mic Paris; iar în partea de 
Jos, unde e negustorimea şi industria, oraşul este flamand, 
ca aspect şi activitate. - | 
DA Mehedinţi, zice: IT 
„Fiind o prelungire a “Franţei şi a Germaniei, au 

"fost meniţi să - atârne, după vremuri, de aceşti vecini mai . . 
mari.. Dela Ducii Burgundiei, au trecut la casa domnitoare 
a Austriei; iar de aci, prin moştenire, la „Spania, După 

răscoala. lor contra ni Filip, şi după multe necazuri,
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-acest colţ de pământ, (ca: şi cel din munţii Elveţiei), a- 

fost recunoscut, prin pacea Vestfalică, neatârnat. In lupta 

contra spaniolilor, s'au trezit stăpânind. peste mări foarte 

depărtate, un întins imperiu colonial”. 

„Mai târziu, Belgia: s'a despărţit de Olanda. Acesteia 

din urmă, i-au rămas toate posesiunile, câte mai: scăpase” 

din mâinile englezilor, iar . Belgia abiă de câţivă ani a 

putut să capete un ținut peste Ocean. Congo, are.de su- 

-veran pe Regele Belgiei, care, prin testament, Pa lăsat - 

statului. Belgian”. 

a ps 

Belgia are 7.572.000 locuitori, -pe o suprafaţă totală 

de 29.451 klm. p., ceeace dă 257 locuitori, în 'miediu, pe 

kilometrul pătrat. | 

Natalitatea celor vii este de 172. 000, ceeace aa 229 

pentru 100 locuitori. i 

Belgia, ca şi Olanda, este o. gri dină cu cultură în 

tensă,: afară de regiunea Campen, unde locul «e sterp şi 
unde se fac lucrări şi umpluturi, „pentru a produce şi 

și această parte. | 

„+ Cărbunii, ce se găsesc în "pământul belgian, a în 

lesnit desvoltarea unei mari industrii. - 

a 
*. * 

“In Belgia se găsesc. până la 300.000 cai buni. Re- 
monta de aci se face prin oameni speciali, cari cumpără: 

„ fie din ţară, fie din străinătate. Caii necesari la mo- 

bilizare, se rechiziţionează. . 
| Belgienii se hrănesc bine, au locuinţe bune ; şi comode 

şi au bună stare, aşă încât, - armatele găsesc pe terito-: 

riul Belgiei, bune cantonamente şi subzistență suficientă! 

Belgia are 9119 klm. linie. ferată, ceeace. dă aproxi-- 

mativ,. 31 klm. de linie ferată pe 100 km. p. de suprafaţă. 

. Is ! Ă - ă ” 

* » : E 

"Are cea mai bogată. “reţea de căi ferate din lume, o a-; 

devărată pânză de paianjen. „Căile de comunicaţie sunt 

de asemeni suficiente, şi bine. întreținute, ceeace înles-- 

neşte operaţiunile militare, Şi manevrele, în orice direc- 

țiune a Belgiei. î -. i
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“Pentru educaţiunea militară a poporului, există u- 

“niunea societăţilor de preparaţiune militară, care a reușit 

aproape, a înființă în fiecare comună grupe de prepa- 

raţie mililară a tinerilor dela '16—20 ani, sub direcţia insti- 

iutorilor şi a militarilor în rezervă. Această! uniune are 

“dreptul de a 'cliberă certificate tinerilor cari au urmat 

regulat. Pe baza acestui. certificat, tinerii se bucură. de 

„oarecari avantajii. Sunt. multe societăţi de gimnastică și 

“sporturi; cari înlesnesc desvoltarea aptitudinilor: fizice şi 
morale ale tineretului. Aşă se și explică: cum o ţară ca 

__ Belgia, nepregătită complet, sub raportul organizaţiei ar- 

- matei, a putut, toluș, să mobilizeze valizi, cărora să le 

"„deă, întrun timp relativ scurt, o instrucție sumară. 

Franţa 

Franţa, având o populaţie omogenă şi strâns legată 
“prin evenimentele istorice, are asigurată solidaritatea ci 
“maţională. Francezii nu 'au alte vevendicări teritoriale în 

Europa, decât provinciile sale, Alsacia şi Lorena, a căror 
răpire a rănit adânc pe poporul francez.. Dacă, în urma 

- acestui răsboiu, se vor alipi Franţei aceste provincii, fără 
“de a pierde cevă' din imperiul ei colonial, este-de pre- 
“văzut, că Franţa va putcă fi în periectă armonie. cu -ad- 
versara ei de astăzi, Germania. 

Nici - confesiunile religioase nu sunt de natură a a- 
„Ainge solidaritatea naţională a Franţei. Francezii sunt. mai 
toţi catolici. Reforma ma prins, fiind persecutată de regi; 
:oluş, sunt vreo. 600.000 “protestanți, Evrei sunt. vreo 
90. 000, în toată Franţa, şi vorbesc toți” îranțuzeşte. Așă 

- că, tot poporul: francez, se simte întreg la cel acasă. 
Diteritele dialecte, ce. se vorbesc în Fr anța, şi care 

- deosebesc, oarecum, pro vincie de provincic, nu consti- 
“ iuiese un pericol. pentru stat. Cel niai răspândit dialect 
„este „provențala”, din Sudul Franţei. | 

Franţa are o populaţie de 39.601.509 locuitori, pentru 
53.646.374 klm. „p.. de suprafaţă, ceeace dă 73,8 locuitori 
pentru 100 klm. p. de suprafaţă. Natalitatea celor vii 

“este, de 750.651, ceeace dă 22, pentru 100 locuitori. |



Din toate gcografiile şi stalislicele, reiese că, nici o 

țară din lume nu are, mai puţini oameni săraci, decât 

Franţa. Nu numai că solul fertil” a înlesnit o bună -stare. 

economică, a fiecărui francez, dar, încă, o cultură econo- 

mică solidă şi o educaţiune casnică şi gospodărească te- 

meinică, a tăcut ca poporul francez să stea atât. de bine, 

sub raportul ECONOMIC. | . 

Ă . 
* * 

Vite nu are prea multe, “dar î în schimb, sunt: de rasă 

bună și viguroasă. Caii de No rmandia, sunt cei mai buni 

şi solizi pentru muncă. Francezii scot un mare câştig 

“din cultivarea. păsărilor. Statistica din -1910, ar ată 3.700.000 

«cai. Caii necesari armatei, se cumpără din Franţa. 

Numărul total al cailor în armata franceză, a fost 

în anul 1914, în timp de pace, de 187.317; iar preţul 
mijlociu al unui cal a lost fixat la 1.200 lei. e 

In fiecare an se chelluiă, numai pentru remonlă, 
suma de 24.500.000 lei. | 7 

Metalele şi cărbunii ce se găsesc în "Franţa, au în- 

„lesnil mult desvoltarea industrici, punând-o astiel, în stare 

-de a-și furniză Lotul” pentru armată, numai din interiorul 

„Țării. 
Tranţa fiind de multă vreme un stat temeinic -pe 

acest pământ, atât de bine înzestrat, oamenii au! ajuns 

“la mare civilizaţie şi la mare avuţic. Luaţi unul câte unul, 
în-nici o ţară locuitorii nu- Și. au stare, decât i în Frainţa. 

a. . -. . . A *- 

* * 

 Cecace” formează partea critică în Franţa, este gr cu- 
tâtea înmulţirii populaţiei. Dela 1870 până în prezent, 
-abiă a crescut populaţia cu :3.000.000, pe când în Ger- 
“mania, populaţia a crescut cu 20.000.000, în acelaş timp. 

2 

* * 

Politica de colonii a adus Franţei « o mare. _întlorire 

“economică. Această politică a început odată cu slăbirea 

- hegemoniei. Spaniei în Europa, pe vremea lui Ludovic 

al XIV-lea, Francisc I-iu şi Henric al IV-lea. Acesta din 

turmă a îndemnat pe francezi să se instaleze în: ţinuturile
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“descoperite de marinarii francezi, în America de Nord; - 
“cât. este bună de agricultură. Deşi sub Ludovic al XV-lea 
„şi al XVI-lea, se pierde o parte din Colonii şi chiar Na- 
poleon l-iu vinde Luisiana, Statelor-Unite, totuş,. imperiul 

„colonial al Franţei, atinge 12.390.900 Im. p., cu 45 mi- 
lioanc de locuitori. Greutatea, însă, ieste şi aci, că francezii, 
neavând prisos de populaţie, sunt siliţi a-şi populă CO- 
loniile cu străini. 

Franţa mai are încă 287%/o neştiutori de carte din 
populația sa totală. | 

“Din cauză că Franţa numără astăzi un număr foarte 

„mare de proletari, de liberi cugetători, de socialişti, de- 
anarchiști, etc., precum şi un număr foarte mare de femei. 

artiste de varieteuri; care: cutreeră' lumea şi de femei cu. | 

moravuri ușoare:), mulţi sociologi și scriitori, au spus: 
că poporul francez este în decadenţă. Dacă, însă, merge 

_cinevă să. observe bine la poporul francez, vieaţa eCo-. 

nomică, vieaţa agricolă, vieaţa. de familie, economia, tra-. 
diţiile, cultul -religios, activitatea zilnică, respectul copili-- 
lor către. părinţi, cultivarea sentimentelor estetice, res-- 

pectul către autoritate, cultul datoriei,. cultul oamenilor” 
„mari, idealul naţional, atunci observă că poporul francez. 
este în plină vitalitate morală, și că, sub. multe raporturi. 
e superior celui. german. - 

In toate timpurile, şi mai ales. în toate ri ăshoaiele,. 
poporul francez a dat proba superiorității şi energiei sale- 

„morale - -şi intelectuale. „Revoluţia franceză: și: răsboiul din 
"1870, sunt martore ale marei vitalităţi morale ale acestui. 
_popor; iar creaţiunile sale artistice şi ştiinţifice, arată. 
lumei că acesta e un popor creator, dela care ştiinţa, a- 
plicată, își trage tot materialul, căruia îi: dă formele ne-: 
cesare nevoilor. de toate zilele. 

Părţile rele, observate la poporul francez, şi men- . 
„ționate mai sus, nu sunt. Tondul poporului francez, ci. 

  

1) Numărul este foarte mare şi prin aceea că multora din această: 
categorie le place : să se dea drept francezi chiar când sunt de altă ua-- 

„ ționalitate.
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- sunt "rezidurile, fatal produse în “cantităţi, cu atât mai 

mari şi mai inferioare, cu cât extractele sunt mai mari 

şi mai bune în “cantitate, 

= 

* * 

Franţa are 51.431 klm. de cale ferată de inleres ge- 
neral şi 9.600 klm. de interes particular, ceeace dă, în 
totăl, 61.031 klm. lungime de cale ferată, adică 10 kim; 
la 100 klm. p. 

Franţa are şi o bogată reţea de căi de- comunicaţie 

ordinare. După date, din 1941, are: 

Şosele naţionale în 1911. PR „Km. 38,339 
Şosele. departamentale î În TOI a... ... „14,564 
Drumuri” vecină!e de mare comunicaţie ea 123,362 
Drumuri de iuleres comunal cc... 75,792 
Drumuri ordinate în. . .. eee op 289,999 

Ti total, 591.937 km. de căi ordinare, îni bune con- 
dițiuni, ceeace dă 100 klm. ide lungime de căi ordinare, 

la 100 kim. p. de suprafaţă. 
“Mulțumită şesului, care înconjoară ăproape di toate 

„părțile podişul. central al „Franţei, diferitele regiuni au 
putut fi unite foarte uşor piih canale. Astfel, sunt: Canal 
du Midi, Canal du Centre, Canal de Bon; Egognc, Canalul 
ce irece dizi Valca Rinuliii prin Valea Ronului, prin poarta 
Belfort; canalul ce leagă. Marna și Oise cu Mosela, etc. 
Nevoia. de aceste carialiiri, sa siniţit: încă. de timpuriu, 
când căile ferate nu luase aşă mare desvoltare. 

iei . 
. . 

Preparaţiunea militară şi educaţiunea zică, sunt a- 

sigurate: 

a) In. stabiliineniele' publice de învățământ, prin so: 

cietă;-1e şcolare şi cari se. ocupă. esclusiv de cducaţiunea 

elevilor. din ăcele stabilimente; 

| b) Prin societăţile agreate de guvern, cari nu pot 

cuprinde, decât menibrii de naționalitate franceză; | 

c) Prin societăţile: libere, însă, „cari nu se bucură de 

avantagiile oficială, acordate societăţilor agreate „de mi- 

nister.
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„tului franceza): 
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“ Menibrii aderenţi ai societăților agreate, sunt dintre 
tinerii neîncorporaţi, dintre tinerii cari au satisfăcut legea 
militară, precum şi dintre militari activi, de rezervă sau 
teritoriali. | a 

| Societăţile acestea sunt supuse controlului generalului 

comandant al regiunii teritoriale în care se găsesc. Pe. 

lângă fiecare societate este acreditat un ofiţer cu lillul. 
„de consilier tehnic. Se dă acestor societăţi instructori şi 
oameni de trupă în măsura posibilului; iar societăţile 
sunt obligate a dă acestora o alocaţie oarecare. Se împru- 

“mută, de asemenea, arme și se pune la dispoziţie loca- 
urile şi terenurile militare, în măsura posibilului; în 1913, 
existau 8.500 societăţi, de -preparaţiune miliiară şi educa- 

„-ţiune fizică, având aproape 700.000 de aderențţi. 
Aceste societăţi liberează elevilor săi. un brevet d6 

aptitudine militâră, având după urma lui oarecare bene- : 
ficii, între cari. dreptul de a-şi alege corpul unde voiește 
a fi însumat, şi gradul de caporal cu o vechime redusă. 

Există un: mare număr, de „Societăţi ale vechilor mi- 
lițieni”.: Aceste societăţi nu sunt controlate de niinister, 
sunt în totdeauna „prezidate de generali sau ofiţeri su- 
periori în retragere. Ele contribuie la desvoltarea şi con- 
servarea spiritului militar.. a 

- In fine, există societăţile veteranilor de uscat şi 
de apă. Ei i a 

„Tată aci şi câtevă păreri asupra psihologiei solda- 

- Generalul Maud'huy, zice: Da 
„Soldatul francez, descinde din Gaulois, lui îi sea- 

mănă; el este acelaş în tot cursul istoriei sale. Inteligent, 
dar cu judecată, plin de amor : propriu, cerând să fie 
văzut pentru a face bine, brav şi entuziast, repede a se 
descurajă, dar repede, asemenea, să-şi recapete încrederea. 

Consecințele acestui caracter pentru valoarea soldă- 
ţească, sunt următoarele: Trupa franceză, teribilă la prima 
ciocnire, îi lipseşte adesea tenacitatea, când ea a pierdut 
încrederea. Mai mult ca oricare alta, .ca are o tendinţă: 
să scape şefilor săi şi 'să redevie” massă _ 

Lupta în ordine împrăştiată, în - tiraliori,- în “bande 
mari, pare a Îi ordinea ei naţională. :
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Soldatul fiind inteligent, vreă să se servească de in- 
“teligenţa sa; el tinde să lupte şi să se distingă pe comptul 
propriu, sustrăgându-se - adesea . superiorilor. o 

Nici o trupă nu are fapte aşă de glorioase în istoria 

"-ei; nici una n'a suferit așă de mari înfrângeri ca armata 

franceză. . 
Trupa franceză, bine condusă, este superioară tuturor 

„altora, pentru că ea are calitățile trupei, fără să fi pierdut 
:pe cele ale massei, entusiasm. şi devotament. Rău condusă, 
ca nu este decât o massă fără valoare. a 

"Trupa îvânceză este mult mai greu de: comandat, decât 
-oricare alta. Soldatul, mult inteligent, judecă şeiii săi; el 

“mu le dă crezare, numai pentru căj ei au titluri şi galoane, 
-ci 'pentru că ei îi judecă cu adevărat superiori. In alte 
-armale, este de ajuns ca 'ofiţerul, să fie ofițer; în Franţa, 
«trebuie -ca el să fie şeful”. . | 

La-21 Septemvrie 1905, la un banchet oterit de mi- 
-siunea americană trimisă în Franţa pentru a urmări ma- 
evrele, generalul Bell, şeful misiunii, se exprimă. astiel 
“pe comptul soldatului. „francez: 

| „ln această frumoasă ară, noi am adinirat. atâtea lu- 
-cruri, că este greu «le, n spune „ce trebuia admirat mai) 
mult. Sentimentul respectuos, dar cordial şi amical, ce . 
.are către superiorul său, soldatul francez, m'a impresionat 
mult. - 

In termeni alectuoşi, plini de admirațiune şi. le res- 
pect, el se adresează generalilor săi şi celorlalţi şeli. ai 
săi. Niciodată nu am remarcat la el cel mai mic semn 
«de nemulțumire; din contră, el manifestă dorinţa de a 
:plăceă ofițerilor săi. Cele mai mari sforțări se obţine 
«dela soldatul francez, fără a fi nevoie a. se recurge. la 
severitate. .. . - 

i Xinergia sa “neobosită. şi rezistenţa sa, m au umplut 

de o asifel de admiraţie, că eu. le judec demne de un 
-omagiu special, pentru atâtea calităţi frumoase. 

Esle deci, pentru mine o foarte mare onoare de a 

“bea în sănătatea unui om, care poartă, fără a se plânge, 

'Sareîna unui cal. Un om care -cântă când îi este foame, 
totdeauna bine dispus, totdeauna mul pumit. Ridic paharul 
în onoarea simplului: soldat Îr ancez”
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împiedică înaintarea Austriacilor 
Astiel--Rusia contrabalansează prin r 

“a a Austriei în Peninsula Balcânică... 
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Muntenegrul 

Muntenegrenii sunt de rassă. slavă, urmaşi ai popu- 

laţiunilor sârbeşti care au venit în secolul al Vil-lea în. 
partea: Nord-Vestică: a Peninsulei: Balcanice: 

Sârbii au considerat în totdeauna Muntenegrul ca o: 

citadelă. a rassei lor, în care sau conservat intacţi 'ger- 
nicnii: reconsiituirii: naţionale şi memoria independenţii lor.. 

După bătălia dela Cossovo, Muntenegrenii, cari, în- 
târziaseră pentru a luptă alături cu Sârbii, adună resturile: 
armatei sârbești: şi se închid în nepătrunșşii lor munţi,. 

unde: îşi' apără; limp de secole independenţa. 
Indată -ce: Rușii au' fost. împinși de Petru cel. Mare, 

pe scena Europei, Muntenegrenii se aliară cu aceștia, ȘI - 
aceste legături de amiciţie între Principii Muntenegreii 
şi familia imperială a Rusici, sau conserval în otdeauna 
“solide. de atunci: 

Inimicul' serios al! Muntenegrului este Austro- Ungaria. 
D:1 General: lannescu ziceă, încă: din: 1902: 
„Statul major austriac are amintirea ocupării Bos- 

nici: şi Hertzegovinei, din 1878, când a trebuit 80.000: 
“Oameni, pentru a: domoli 6 mână. de insurgenți. In câz- 
de răsboiu între Austro- Ungaria şi Rusia, Muntenegrul 
va intră, de sigur, în luptă. Se socotește la 2 corpuii 
de armată. trupele. ce va trebui să imobilizeze Austro- 
Ungaria. pentru. menţinerea . slavilor în supunere, cari, în 

"altfel: ar găsi în: Muntenegrul un refugiu! şi un pune 
de sprijin, pentru scuturarea jugului străin. 

Atitudinea ostilă: a Muntenegrului, ajunge pentru. a 
către "Vardar şi Salonic,- 

elaţiile ce ştie să 
întreţină cu acest mie popor, slav, politica de expanziune: 

* 

- 

„Faptele se petrec azi, aşă „cum au fost spuse acunr 
13! arii, 

EI $: 
ii “4 

Muntenegrul arc o populaţie de 400; :000 locuitori. pen: tru o suprafaţă de: 9.000: kim. p., ceeace dă 40 locuitori pentru klm. pătrat. Are 18 kim! de cale ferată, i
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Până la pacea dela Bucureşti, terenul nu-i. ajungeă 
;pentru cultura cerealelor necesare populaţiei, aşă că, mai. 
cumpără din alte ţări. Acum, prin mărirea terenului în-; 
„spre Novibazar, desigur, că va ajunge să producă cerca-. 
„Jdele -de care va aveă nevoie. 

"Xite are destule şi vinde încă în Italia. Comerţul cel. 
mai marc îl face cu Austro-Ungaria, de unde îi vine po-; 
„rumb, zahăr, cafea şi. orez. | 

*, - 

* * 

Tot cetăţeanul muntenegrean este soldat şi işi face, 
-0. cinste de a rămâne în cadrele armatei peste etatea- 
prevăzulă.. | 

„Apărarea Muntenegrului Sa bazat în lotdeauna „pe 
bravura populaţiei și pe terenul său impracticabil, care, 

„a favorizat şi întreţinut această bravură. Cântecile, po- 
veștile şi legendele muntenegrene, sunt caracterizate prin 

„descrierea acestor bravuri. - : 
Fiecare muntenegrean şi muntenegreancă, preţuiesc, 

:şi. între ețin la copiii lor curajul” şi spiritul răsboinic. Ei 

“sunt singurul popor care wa recunoscut nici odată au- 
țoritatea turcească şi care şi-a păstrat în totdeauna in- 
„dependenţa. Aci Sau retras sfărămălurile viteze ale ar-. 

matei sârbești, după înfrângerea dela . Cossovo şi aci sa 
plămădit spiritul de independenţă şi idealul naţional sâr- 

'besc, care își face proba în răsboiul actual. 

Suntenegrenii au respect pentru instituţia militară şi 
| pentru . obligaţiunile militare. Nimeni nu este scutit .de 

-obligaţiunile militare. După 7 ani de serviciu, se pot scuti 
-de o manevră din trei, dacă însă, plăteşte o taxă. Rezer- 
viştii au echipamentul, muniţia şi armele acasă, pe care | 

le îngrijesc foarte bine. Ei se: prezintă. la viză şi ins-. 

pecţie, odată pe an. - 
Toţi valizii “supuși serviciului militar, i6au parte la 

“trageri, cari se fac la diferite centre, Duiminzca, şi săr- 

'bătoare ea. | | | - 
4 a... 

Rusia 

| Relativ: la aspiraţiile poporului rus, născule din is- 

toriă lui, iată ce zice, d-l Colonel. "Teodorescu, în “cursul . 

său de _geog grafie:
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„Evenimentele istorice cari au condus la actuala des- 
voltare a imperiului rus, sunt cu atât mai. importante,. 
din punctul de vedere militar, cu cât ele ne pot face- 
să cunoaştem, nu numai caracterul particular al poporului: | 

rus, dar, mai ales năzuinţele şi aspiraţiunile lui în viitor, 

şi să ştim la ce ne putem așteptă dela dânsul, fie ca. 
aliat, fie ca vrăjmaş. 

Primele popoare cari locuiră ţinutul ocupat azi de: 
Rusia în Europa, fură Sarmaţii, de unde şi numele de: 
Câmpia Sarmatică, care se mai dă încă de unii geografi 
acestor ținuturi. Sciţii locuiau partea meridională a îm- 
periului- actual. | | 

Urmă apoi, năvălirile barbarilor, cari au pustii toată: 
Europa, timp de câtevă secole; iar ruşii fură _cea din. 
urmă ramură slavă care emigrară în Europa, fiind la în- 

„ceput un popor nomad. Această stare nomadă i-a făcut 
să suporte mai uşor jugul dominaţiunei mongolice şi tă- 
tare, care a urmat mai târziu şi de care.ma scăpat decât 
din secolul al XV-lea. | 

Ruric, şelul unui trib slav, (Vareghii), puse baza îm- 
periului rus, în secolul al XI-lea, alegând de Capitală Nov- 
gorodul și apoi, Kiew-ul, şi, cuprinzând aproape tot teri- 
toriul ocupat azi de imperiul rus, până la Nistru şi 
Polonia. : Ii , - 
___După aceasta, a urmat apoi o perioadă, lungă, de de- 
cădere, din cauza vrajbei şi neunirii, împărțindu-se în 
mai multe principate independente, astfel că, năvălirea. 
Mongolilor şi Tătarilor, îi găsiră slabi şi îi supuseră, fă- 
cându-i tributari, totuş, le lăsă Principii domnitori şi. 
religia. a | o 

La 1328, Marii Principi de Vladimir, reuşesc să' cons- 
tituie imperiul, și strămută. capitala la Moscova, care de- 
vine sâmburele puterii rusești; abiă la 1477, reuşesc să: 
se libereze de sub jugul 'Tătaril lor,. Vestul, însă, cade în: A.__. - . a af % A . . Vw _... mâinile Polonilor, şi cu toată întinderea mare a ţării, 
spre Est şi Sud-Est, statul nou format lâncezește din 

„cauza izolării sale de Vestul cult al Europei şi depăr-: tării de Mare. a - 
Către finele secolului al XV-le 

dinastia Rom 
le a, suindu-se pe tron: 

anoif, Rusia intră într'o eră de cuceriri şi
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prosperitate, care o: scoate repede din stare ea în care se 

găseă. | 

Peiru cel Mare, care a domnit între 1682-1725, se 
hotărise a scoate imperiul rus din conlinentalitalea lui, şi 
împinge puternic la cuceriri spre Vest şi Mare. El mută - 

capitala la Mare, punând temelia Petersburg-ului, se în- 

tinse pe o mare parte pe coastele Mării Baltice și avi 

multe răsboaie cu Turcii, în: scopul de a-şi deschide o 
ieșire la Sud, spre Marea Neagră. 

Urmașii lui, până în zilele noastre, rămaseră credin- 
cioşi. acestei: misiuni, căutând să împingă necontenit gra- 
niţele imperiului spre Vest şi Sud, cu intenţia, bine do- 
vedită, de a transformă Marea.Neagră întrun lac rusesc. 

Astfel, Rusia a devenit astăzi statul cel mai întins, 
de pe: lame. 

Polonia, care eră o piedică pentru întindere ea spre 

„Nest a imperiului rus,. cră predestinată sau să supuie 
ea pe ruşi, sau să fie desființată. La început, când rușii 
erau divizați în mai multe state mici, polonii reuşesc 

uşor să se impuie, și chiar să cucerească Kiew-ul. Această 

slare prosperă, însă, nu dură mult, căci atacați la Vest 

de germani, care împing pe polonezi la Oder, spre Vis- 
“ tula, şi la Est de ruşi, care-i împing spre Vest, polonii 
sunt nevoiţi a cedă, pas cu pas. 

Intro lungă serie de răsboaie, polonii reușesc, sub 
dinastia Jagelonilor, (1440), să :respingă pe germani şi 
să ţie. pe loc curentul slav. După sfârșitul dinastiei Ja- 
gelonilor, însă, începe decăderea polonilor, prin ridicarea .. 
pretenţiunilor clasei aristocratice, care reduse cu totul 
puterea regelui, aşă că, la 1572, Polonia nu mai eră, 
decât un fel de Republică sub regi aleşi:de boeri. 
In urma înfrângerilor succesive, ce au suferit - dela 

Suedezi, (1656), şi 'dela Turci, cari, la' 1672 'iau Came- 
niţa, cetate tare pe vremuri, Polonia scade mereu, ca in- 
fluienţă, şi cu toate sforțările lui Sobieski, care, la 1683, 
despreşură Viena,. totuş, decăderea ţării făceă progrese 
repezi, din cauza neînțelegerilor: interioare, şi a răsboaie- 
lor civile. Rusia, Prusia şi Austria, începură să se'a- 
mestece în afacerile interioare ale: Regatului: polou, și, la 
1772, se făci prima împărţire a Poloniei. După încercă-
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rile patriotice ale lui Kosciusko, care fură înăbușite în 
sânge, (1794), urmă a doua împărţire a Poloniei, în 1795, 

în urma căreia, dispări de pe harta Europei. La 1846, 
Cracovia, care până atunci rămăsese un oraş liber sub 

„protecţia celor 3 mari puteri, în urma _unci încercări 
nereuşite de revoluţie, a fost încorporată la Austria. | 

Din desele răsboaie ce avură cu Turcii, Ruşii ocupară 
succesiv, Crimeea,. Basarabia şi Caucazia, ajungând până 
la gurile Dunării. 

Așă dar,. poporul rus nu a ajuis prin cullură să 

“aibă năzuinţi şi aspiraţiuni precise, precum are astăzi 
poporul german, Îrancez, belgian, englez, etc.; ci are mai 

mult o înclinare vagă, însoțită de o dragoste oarecare 
pentru emigrare şi expanziune. Așă se explică cum s'au 
întins şi au colonizat continuu ţinuturi şi ţări vecine, 

desi ar fi avut destul loc să trăiască în ţinuturile lor. 
Conducătorii poporului rus, dându-și scamă de lipsa 

unui acces la Mare, căci Marea Baltică şi Marea Neagră 
sunt închise prin strâmtori, aflate în mâinile altor puteri, 
„au luptat în totdeauna spre a se aruncă către Peninsula 
Balcanică, chemându-şi poporul la această luptă, pe mo- 
tivul moral al liberării popoarelor - vecine. : 

Rusia europeană are aproape 50%, analfabeți. 

Starea de sclavie în care a trăit poporul rus, până 
„la 1861, a influienţat. asupra stării culturale, care, se re- 
simte şi astăzi. a E a | 

Iniţiativa şi libertatea individuală, este 'străină țăra= 
nului rus, el vreă să fie condus. : N 

Religia și fatalismul contribuie mult la unirea po- 
porului rus, şi, acestea compensează lipsa de cultură. Bi- 
serica înlocuieşte şi lipsa de alte sentimente, necesare peu-. 
tru a aveă un popor potrivit: şi desvoltat în senzul 1i0- 

- dern. al. cuvântului. Populaţia rusă fiind de 730/, din 
întreaga populaţie -a.- Rusiei, aceasta constituiă încă un 
avantaj, în “ceeace priveşte unirea. a Dia 

Cazacii au o fire întreprinzătoare și sunt curagioşi... 
Ei sunt un produs al .stepelor, unde pirateria de uscat
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şi apă, eră ocupaţia principală. Cazacilor li se. datorește 
cucerirea Siberiei ajungând până la Oceanul Pacific, 

Poporul rus, obişnuit cu impresiunile în ţinuturile 

vecine, a contractat obiceiul pradei şi al furtului; de care 

încă nu sau desvăţat. - 

Istoricii explică menţinerea de valuri de pământ. în 
Sudul acestui imperiu, tocmai pentru ca popoarele dela | 
Sud să scape de incursurile bandelor din stepe.: | 

La 1861, desființându-se sclavia, nu Sa îndrăsnit a 
trece direct la sistemul de libertate şi proprietate indivi- 
duală din Europa, de teamă de a nu aruncă pe ţăranul 

„rus, ignorant şi .neștiutor a se conduce singur la o stare 
:şi mai rea. Asitel, sa luat calea de mijloc, adică. s'a inau- 
gurat adminislraţia şi cultivarea pământului pe comune, 

Sa predat comunei tot pământul 'cuvenit oamenilor din 
comună, şi aceştia sunt îndatoraţi a-l îngriji şi. cultivă. 
Această stare dăinuieşte şi astăzi, și ca nu pare a fi dat 

xoadele aşteptate, ci din contră, pare a menţine pe ţăran 

ot în starea de semisclavie, care este o piedică, pentru 

progresul lor cultural. 

_ * 

Si a. 

Rusia are 138.000.000 locuitori, pe o.-suprataţă de 
5.900.000 klm. p., în Europa, şi 30.000.000 locuitori, pen- 
tru o suprafață de 16.496.000 klm. p. în Asia. 

Natalitatea celor născuţi vii, este de 5.124, 000, ceeace 
“dă 4.39 pentru 100 locuitori. 

Rusia, e a doua țară din lume, dintre ţările care 
vând cereale: 

Pământul se lucrează ca la noi. "Țăranii au o“ treime 
din pământ; iar Țarul şi marii proprietari, au restul 
pământului, bun de arat. Se cullivă multă secară, ovăz, 

— grâu şi orz. Se exportă mult grâu. Poporul. se hrăneşte 

cu secară şi orz. Porumb se cultivă numai în Basarabia. 
In ţinuturile de pe lângă “Baltica, se cultivă cartofi. Le: 

gumele se cultivă pe o scară foarte întinsă, ele constituind . : 

alimentul cel mai “căutat vara, şi în „posturi, mai ales 

fasolea, și ceapa.: a 
Industria mare a luât, în, “ultimile decenii, o mare 

_desvoltare, aşă că, de unde, până acum '100 de:'ani, ruşii,
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importau din străinătate obiecte de tot felul, necesare lor, 
astăzi, Rusia a. început un însemnat export industrial. 

Caracteristic este că, cele mai multe fabrici sunt la ţară 
şi nu lucrează vara, căci ţăranii muncesc câmpul, ele 

lucrează numai iarna, dând: de lucru la ţărani, Cu modul 

acesta, starea economică a [ăranului rus, a început a se 
îmbunătăți, şi dacă acest popor mar fi atât de ignorant, 
dacă în ţara lui ar fi liniştea trebuincioasă și mar Îi 
atâtea sbuciumări pentru câştigarea de libertăţi, prosresul 

Rusiei ar fi mai mare. 
Starea. economică a Românilor basarabeni, ca și cea 

culturală, din Rusia, este înapoiată, ei fac numai agri- 

cultură.. Pr oprietarii mari sunt mai toţi rusilicaţi şi dis- 
preţuiesc limba și neamul. Imdustria şi comerţul, în Ba- - 
sarabia, „este pe mâna evreilor şi armenilor, în 'mare parte. 

In ceeace” priveşte vitele, ultimile statistici dau 341 
milioane cai, 51 milioane boi, 78 milioane oi şi capre, 
14 milioane porci. Caii ruseşti sunt vestiți pentru frumu- 
seţea şi puterea lor. Caii de Don şi Dnipru, sunt foarte 
iuți. 

In rezumat, starea economică a Rusiei merge cres- 
„când, în mod foarte simţitor. 

* 

o > e Ă 

Rusia -are 75.000 klm. lungime de cale. ferată, cecace 
dă 0.3 kim: de cale ferată pentru 100 kim. p:, de supra- 
faţă ; iar numai pentru Rusia europeană: aproape 1 Kim. 
la 100 klm. p. Din acestea, 57.906 sunt în Europa, şi 
17.000, în Asia. Abiă după răsboiul : din Crimeea, au în- 
ceput a-şi construi căi ferate. Comparativ cu: Germania, 
Rusia europeană are de 12 ori mai puţine căi ferate; daci 
se socoteşte şi Asia apuseană, are de 40 de ori mai puţin. 

| Material rulant şi de. tracțiune, 'are suficient şi de: 
bună calitate. Staţiunile sunt” mari. şi încăpătoare , avi ând 
linii şi rezerve de gâraj suficiente. 

„ Liniile care ; rezintă interes: strategic, au fost dublate. 
Depărtarea între raiuri este de 1.523 m., pe când toate . 

celelalte linii curopene au 1. 434 m. Se crede că: sa făcut 
„aceasta în .scopul'-ca, ţările inamice ce ar atacă, să nu 

- poată întrebuințiă, materialul lor.
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Şoselele din Rusia sunt de patru categorii: naţionale; 

judeţene, drumuri de poștă, (nu sunt împietrite, dar sunt 
trasate şi au şanţuri), ordinare. In general, este țara cea 

mai săracă în şosele împietrite. 'Transportuiile militare 

nu pot comptă decât pe drumurile de a 3-a şi a 1-a ca- 
tegorie. 

Sunt numai tei șosele mari importante în Rusia, 

din care două pornesc respectiv. din Petrograd și din 

Mosco:a către Polonia, Mai sunt şosele şi drumuri pe care 

le vom studiă la teatrele de operaţiuni. 
Rusia dispune, însă, mai mult ca celelalte ţări, de 

un mare număr de căi de comunicaţie fluviale, dar care 

în timpul iernii, din cauza îngheţului, nu pot fi între- 
buinţate; s'au făcut lucrări pentru a uni Nistrul cu Duna, 
prin canalul Bereziuk, cu Niemenul, prin canalul Pripet 

şi cu Vistula, prin canalul Regal şi Bugul. Niemeiiul .Co- 
munică cu Vistula prin canalul Augustowo. 

e 8 

Teritoriul din Rusia de Europa, este împărţit în 
$ circumscripţii militare şi un guvernământ militar; iar 
iar cel din Rusia asiatică, în 4 circumscripţii, având fie-. 
care circumscripție câte un comandament militar, 

Pentru recrutare, circumscripțiile se împart în bri- 

gade locale, care, la rândul lor, se împart în districte 
de recrutare. : 

Comunicaţiile rare .şi distanţele mari dintre” locali- 
tăţi, face ca mobilizarea să se facă cu întârziere. 

“Tineretul se prepară pentru educaţia militară, prin 
batalioane: şcolare, unde se înscriu linerii delă 15 ani în 
sus. Aceste batalioane nu pot fi organizate decât de către 
anume societăţi sportive, de către: pompieri şi de către 

generalii, amiralii şi ofiţerii în. activitate, sau : de rezervă! 
după o aprobare specială. 

Jubirea pentru "Țar şi credinţa religioasă au, la Ruși, 
mai multă putere, decât iubirea de patrie şi sentimentul. 
național. Aşă se şi explică, cum Ruşii, în. unele împre- 

jurări, au întrebuințat alcoolul, avantajele materiale sau 

credinţa. religioasă, pentru a-şi duce -massele de soldaţi
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în răsboiu şi la lupte, în loc de-a întrebuinţă cuvântul 

şi toate argumentele ce pot mişcă pe un patriot conștient. 

In răsboiul actual, însă, au suprimat vânzarea alcoo- 
lului, ceeace se pare că a dat rezultate foarte bune. 

Serbia 

Sârbii sunt veniţi din părţile nordice ale Carpaţilor, 
pe la anul 640, stabilindu-se în Valea Mariţei și în pro= 
vinciiile de pe malul Mării Ionice şi Adriatice. Către 1165, 
ci deveniră independenţi; iar la 1346, Serbia stăpâncă o 
mare parte din Peninsula Balcanică, iar regele cei, Petre 
Duşan, îşi luă titlul de Țar. ii 

La 1367, sârbii începi să se desbine, iar la 1389, 
în urma bătăliei dela Cossovo, fă subjugaţi de turci, afară 
de .o parte din vitejii cari sau relugiat în ținuturile de 
azi ale Muntenegrului. - a | 

Intre 1815—1830, în. urma unor răscoale şi lupte 
obţin dela Turci o autonomie oarecare: | 

De atunci, Serbia a fost necontenit hărţuilă de cer- 
turile din interior, peniru pretenţiile la Domnie, tronul 

trecând, dela. o “familie la alta, de, multe. ori, prin asa- 

sinate. La, 1876, Serbia fă sdrobită de Turci, iar după 
răsboiul din 1877, „deşi se mări ca teritoriu, totuş, i se - 
puse mulie piedici în drepturile de mărire şi desvoltare. 

La 1882, a fost declarat ca Regat monarchie consti- 
tuțional, iar la 15 Iulie 1903, în urma unei revoluţii, se 
puse capăt dinastici Obrenovici, aducându-se pe _tron, 
Regele. de azi, Petru Liu. 

„ Sârbo-Cro oaţii formează, în re calitate, un singur popor, 
care, atară ag locuitorii Serbiei Şi ai Cro oaţiei, mai cu- 
prinde pe muntenegreni, bosniaci, hertzegovineni, dalmaţi, 
sloveni, și pe 'sârbii din: Ungaria de Sud, numiţi de un- 
suri, Raţi. Deosebirea -între sârbi! şi croaţi, constă în re 
ligie, cei dintâiu fiind aproape Cu toţii. ortodoxi, iar cei 
din urmă catolici; în. scris, aceia tolosese .literile. slavone, 
iar aceștia, pe cele. latine, : 

Poporul sârbilor. „ocupă în. masse,- compacte partea 
de. Nord-Vest. a, Peninsulei Balcanice. 

In Regatul. “Serbiei, ci erau în număr de 2.300. 000,
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după numărătoarea din 1901; în Muntenegrul vreo 250.000; 
în Bosnia și Herizegovina, (1895), 1.600. 000; în Dalmația, | 
600.000; în Istria, 150.000; în Croaţia, şi Slavonia, 2.050.000 
(250%/, sârbi, restul croaţi); în Ungaria, 650.000; în Sand- 
geacul Novibazar, sâu numărat vreo 200.000: de sârbi; 
o stătistică, măcar aproximativă, peritru Macedonia, nu 

“există. Ii toată sfâşier ca aceasta, se poate socoti poporul 

sârbilor, la vreo 10 milioane, printre cari, :/. milion ma- 
homedani. | 

Populaţia Regatului Serbiei, în nouile ci graniţe, 
(1914), sa prețuit la vreo 4:/ milioane locuitori, adică 

aproape. îndoit de ce 'eră înainte. . 

Tipul sârbesc sa păstrat riiai curat în Herlzegovina. 

Sârbul e de statură înaltă, lat în umeri, câpul bine pro- 
porţionat, părul mai mult blond, ochii albaştrii saii verzi. 

Sunt şi numeroase tipuri mai brune. 

£ 

- * 

Simţul familiar, iubirea de patrie şi: demnitatea per- 

sonală, sunt calități comune tuturor claselor poporului. 

Cu putere neclintită, ţine sârbul la nioravurile şi obi- 
ceiurile lui vechi, fiind, în acelaș timp; faţă de alții, lo- 
leranit şi ospitalier. E destul. de sobru, dar alttel, când 

e vorba de bunurile lui; nu se lasă, şi irece uşor la acte 
de violenţă. | 

Simţul religios, formează, şi la el, o trăsură a carac- 
terului sârbesc. Deosebiri de clase sociale, nu se cunosc; 
sârbul dela, sate, în portul lui naţional, sau cel dela o- 
raşe, în haine curopeneşti, se siint şi se consideră uria. 

De remarcat, este. dispoziţia sârbilor pentru poezie, rhu- 
zică: şi dans. Pentru: artele plastice, simt mai puțină a- 

tracţie, ca: şi pentru industrie. | 
Iubirea de părinţi, , slinia celor tineri, faţă de bă- 

trâni i, Sunt virtuţi: practicate de sârbi: mai: mult decât de 

oricaie alt: popor; acolo, autoritatea părintească, exer- 

citată, de altfel, cu dreptate şi înțelepciune nu se dis- 

cută. se consideră ca cevă: firesc şi. sfinţit. Tot aşă se 

respectă sfinţenia legăturii dintre fraţi şi surori, şi nu 

numai dintre „aceia de: sânge, ci și dintre: „făţii: de cruce” ,
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un obicciu iarăş specific sârbesc,. adică dintre aceia cari 

se. leagă solemn şi cu. slujbă religioasă, ca să-şi fie ca 

fraţi. Astfel de legături nu se desfac loată vicaţa; ptrații” 
îşi păstrează credinţă şi nu se părăsesc la nici o nevoie, 

“Popor cu. mari calităţi, şi cu. deosebire, capabil de. 
desvoltare culturală, desigur, că sârbii sunt vrednici de 

o' soartă cu totul alta, decât aceia pe care au avut-o până 

acum, sau pe care le- -ar pregăti-o o nouă înfrângere şi 
subjugare străină. 

7 * 

. * > | 

Creşterea populaţiei e foarte pronuuţată şi atingcă 
45.000 (80/0), sutlete, înainte. de 1913, adică cel mai mare 
spor de naşteri din. Europa. Mergând , tot asttel, "Serbia 
îşi îndoieşte populaţia în 40.de ani. 

Solul, producând abiă cât este nevoia locală, armatele - 
- numeroase nu pot trăi, decât prin aprovizionări aduse. 

Este o ţară bogată în vite de hrană şi de jug. Pă- 
şunele şi iurajele se. găsesc în abundență, astiel că, sub 
acest raport, armata „găseşte înlesniri. 

Satele fiind rare, iar casele mici şi neîncăpătoare, 
face ca trupele să nu steă în condițiuni bune în can- 
tonament. Grajduri puţine şi abiă pentru 2—3 cai. Curți 
și proprietăţi boiereşti sunt foarte rare, afară de Valea 
Moravei şi Timok-ului, unde se prezintă mai bine. 

Serbia este o fară agricolă. Din cele 4 milioane lo- 
euitori, 90%, sunt plugari. 

Numărul cailor, după statistica din 1912, erau de, 
160.000, ceeace. este insuficient pentru .o bună vemontă, 

.de aceea, Serbia îşi procură cei mai mulţi cai prin cum- 
părare. din alte ţări.. Faptul că noi, Românii, nu cumpă- 

„răm pentru armată cai-.suri, şi albi, a fost în avantajul 

“Serbiei şi Bulgariei, care a putut cumpără” acești: cai, în 
-condiţiuni foarte avantajioase. 

| Oamenii mobilizabili din 1-iul bân, sunt obligaţi să 
întreţină un număr oarecare de cai. Rechiziţiiie sunt pr re- 
gătite, din timp € de pace. : 

- 

L » 

Reţeaua totală de căi ferate atinge 1572 km. lungime, 
- adică 18 klm. „pentru 100 klin. pătraţi de suprafaţă.
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0 parte din liniile laterale sârbești, sunt cu..cale în- 
“gustă, ceeace produce piedici şi întârzieri transporturilor. . 

“Artera principâlă de cale ferată, este aceea care leagă... 

Belgrad-ul de luropa centrală, pe la Semlin, Peterwar- 
dein şi cu Sofia, Constantinopol, prin Valea Moravei. | 

Din cauza: terenului muntos şi a greutăților de cons-. 

trucţie, Serbia nu este.o ţară bogată în şosele împietrite. 

Cu deosebire este lipsită de :asemenea şosele în, partea 

de N.-E.'a Regatului, vecină cu frontiera noastră, şi în 
partea de S.-V. Mai ales spre S.-V,, între cele două Mo- 
rave, nu există nici o şosea. Există numai câtevă. drumuri 
naturale, foarle greu de străbătut. 

Căi navigabile sunt, Dunărea şi: Sava. Serbia dispune 
de o companie de navigaţiune comercială pe acest flu- 
“viu, cu un pare relativ bogat de vase şi mici vaporâșe 
de comerţ. 

*.., 
.. . 

Afară de diferitele societăţi « “secrete sau publice, „cari 
au -luptaţ pentru întărirea - şi desvoltarea sentimentului 
naţional și al idealurilor naţionale, afară de curentul na- 

“ţional, creat de presă, de poiezii şi- de literatură, afară 
de opresiunile austro-ungare din Bosnia şi Herizegovina, 
cari reamintiau continuu sârbilor că, într'acolo au reven- 
«dicări de făcut, şi în afară de diferitele societăţi de gim- 
nastică, au mai venit şi răsboaiele din 1912—13, cari au 
călit cu totul aptitudinile fizice ale acestui popor, au în- 
tărit, prin experienţă, calităţile militare, au 'obicinuit po- 

pulaţia sârbă cu sacrificiul material şi moral,  peniru 
cauza răsboiului; iar tinerelor: vlăstare,. le-a inoculat în 
sânge, dorul de reîntregire şi de mărire a Serbiei, atât 
cât m'ar ti putut-o,face niciodată cea mai înţeleaptă şi cea 

mai intensă educaţiune pedagogică de catedră. Cu alte 
«cuvinte, răsboiul a pregătit complet pentru răsboiu : pe 
poporul sârbesc. 

Austro-Ungaria 

Nici. un stat din Europa nu are istoria. atât de fe- 
lurită ca Austro-Ungaria. Peste Romanii, cari: se: întinsese
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până la Viena şi Budapesta, au venit Avarii, iar peste 

aceştia, au venit Slavii, câri au supus mai lot teritoriul 

de azi, contopind pe Avari şi rămânând eleniânlul pre- 

curpănitor. Ei ar fi trupul cel mai mare al Austro-Un- 

gariei de azi, dacă Maghiarii, Germanii şi. Roimânii, întinşi 
din podişul Tr ansilvaniei, până în Alpi, şi-ar face o sta- 

vilă: întie Slavii d6 Nord: și Slavii de Sud. - Ducatul Aus- 

triei: a format miezul istoric al nionârchiei. Acest Ducat a 

fost forinat de Carol cel Mare. Mărirea acestui Ducat sa 

făcut de& Casa de Habsburg. In cursul secolilor, a atăugat 
ireptat, Carintia; Carniolia, Tirolul, Bohemia; Ungaria; 
Transilvania, Bucovina. 

Astiel, din bucăţi. neomogene, sa riăscut, îni' mijlocul 
Europei, acest stat, câie a pro: dus 'şi produce lurburări în . 
liniştea Europei, dir: caiiză' că e clădit pe cânsideraţiuni 
politice falşe şi pe interese de castă; iar nu principii cterne 
istorice. Precum o minciună spusă odată de cinevă, îl 
antrenează apoi, la alta, pentru a ascunde pe.cea dintâiu, 

iot-aşă, toate combinaţiile polilice alc Austro-Ungariei, 
şi toate măririle ei de teritoriu, au pornii dela conside- 
raţiuni ialşe, pentr ua ascunde prima a consideraţiune falşe, 
din-care sa creiat: - i 

Austro- Ungaria fiind ţara cea mai puţin omogenă din. 

Europa, şi neputându-se baza pe unitatea de simțire şi. 

de gândire a poporului său, a recurs în totdeauna la 

artificii -politice şi administrative, pentru a-şi menţine 

unitatea: | | 
“ Naţionalităţile ce compun Austro-Ungaria, sunt: 
SlaviL), 23.000.000; Germani, 12.000.000: Unguri. $: 

milioane; Români, 3. 600.000; (după statislicele ungurești) ; 

Italieni,: 1.000. 000; Israeliţi, 1. 800. 000; Diverse naţiona- 
lităţi, 500.000. - e 

Deş islavii sunt: mai nustieroşi, însă, fiind risipiţi. pe: 
teritoriu; având aspiraţiuni deosebite şi voibind alte limbi, . 
nu pot formă o unitate tehnică. 

Germanii fiind grupaţi mai strâns, fiind mai. mulţi, 
mai conştienţi de situaţia lor şi mâi energici, preponde-- 
rează, în Austro- Ungaria. 

1) Cai, ; Motavi, Slovarii „ Rute ni, Polânezi, Croaţi, Sârbi. 
2) Op. citat. -
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Ungurii caută să se libereze de jugul Austriei, impu-: 
nând limba și. dominaţiunea : lor „Românilor, Cro oaţilor. și 
Sârbilor. 

Deci, nu se poate vorbi, în Austro- „Ungaria, despre 

o singură aspiraţiune şi năzuință a poporului. Aci naţio- 
nalităţile au caracterul şi aspiraţiunile- lor,proprii, care . 
mai adesea, sunt contrare unităţii interne. | 

In privinţa aspirațiunilor şi năzuințelor | Ungurilor, 

iată „ce spuneă d-l Colonel Teodoresciuil), în 1912 
„Primul factor dizolvant al unităţii monarehiei. îl for- 

mează ungurii, cari, deşi într'o proporţie infimă - ca nu- 
măr, (8.000.000, la o populaţiune totală de 50.000.000), 
toluş, mulțumită caracierului lor trufaş şi răsboinic, au. 
reuşit- nu numai să se despartă ă apro ape cu totul de Aus- 

tria, dar chiar să-şi însuşească şi să subjuge teritorii. şi 

"popoare întregi, în care ci abiă sunt reprezentaţi, ca 

număr. Descendenţi ai unci rasse răsboinice şi: îndrăs- 
meaţă, ungurii. şi-au păstrat caracterul semi-barbar și te- 

nacilatea, caracteristică 'rassci lor, care i-a făcut ca, deşi 

subjug aţi de mai bine de 300 ani, ci se răsculară în 
1848, şi se luptară mai bine de un an, cu mari sorți 

"de isbândă, în contra armatei austriace, pe care aproape 

o învinse, tr ebuind intervenirea armatei ruse spre a-i su- 

pune din nou. 

Astăzi chiar, ungurii, deşi uniţi numai de formă, cu 
Austria, şi bucuri ându-se de cea mai mare influiență și. 

autânoniie în monarchia vecină, suni, totuș, departe de'a 

fi mulțumiți şi, cu riscul chiar de a deveni o putere de . 

al doilea ordin în Europa, caută să se scuture cu totul 
de ultimile legături -ce o mai unesc cu Austria. | 

Se: poate .chiar.că, orbiţi.de un şovinisn exagerat, 
şi de o dorinţă fără margini de mărire şi de independenţă, 
ungurii. uită că, în ziua în care se vor despărți de Aus- 

tria, se va ivi pentru dânşii o problemă mult mai re: ca: 

aceea de a înjghebă şi imenţine nedesfăcut un. stat, 

care ei nu formează, ca naţionalităte, decât o ireime. _- 

„Dim această despărţire, din punctul de vedere al o0- 
mogenităţii einice, Austria va câștigă, căci în Austria, ele- 

1) Cursul de Gecezehe. Op. citat. a 

| 1:
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mentul german este în mare majoritate. Nu tot astiel se. 

poale zice de Ungaria, care va “deveni un stat cu o a- 

meslecătură de rasse' şi naţionalităţi, cu totul diferite. 

Deşi ungurii au avantajul că sunt mai bine grupaţi, 

formând un bloc compact în partea de Nord-Vest a Re- 

gatului, iar celelalte naţionalităţi ocupă mai mult părțile 

extreme, (Transilvania, Slavonia şi Croaţia), totuş, această 

nu micșorează decât în parie inconvenientul de a îi în 

_minoritate”. : 
+. 

In lotăl, Austria are o populaţie. de 28.571.931 lo- 

cuitori, pentru o suprafaţă de 300.000 lklm. p., ceeace - 

dă 95%/, locuitori pentru 100 klm. p.; iar Ungaria are o 

"populaţie de 20.886.487 locuitori pentru o supralață de 

394.857 klm. p., ceeace dă 64,3 locuitori pentru 100 klm. p. 

„Suprafaţa lotală a Austro-Ungariei cu Bosnia şi Hertze- 

govina, este de 621.857 kim. pl). a i 

Austro-Ungaria are 9.303.954 analfabeți, ceeace dă, 

“aproximativ, 18%, neştiutori de carte. - E 

| Natalitatea celor născuţi vii, în Austria, este de 897 

mii, ceeace dă 3.22 pentru 100 locuitori; iar -în Ungaria, 

este de 2, pentru 100 locuitori. 
Deşi Austro-Ungaria are multe vile cornute, totuş, ne- 

ajungându-i pentru hrana locuitorilor, cumpără din Ser- 

pia şi Ungaria. Caii Austro-Ungariei sunt de o rassă foarle 
bună. Ultima slalistică arală 3.600.000 cai. 

| Clasarea ariimalelor pentru rechiziţiuni, este făculă 

din timp, de către comisii civile... | 
Pentru a se asigură stocul de cai necesari, instruiți 

şi dresați, sau dat aproape 25.000 cai dela stat, în în- 
srijirea unor anume. proprietari, cari,. din 5—6 ani de 

îngrijire, deveniau stăpânii cailor. In fiecare au; aceşti 

proprietari erau chemaţi la o inspecţie a cailor. Se pu- 
Lea Iu caii şi la concentrări anuale, pentru patru săp- 
ămâni.. e 

Industria textilă şi metalurgică a Austro-Ungarici, este 

tab D Intre suprafața şi populaţiunea dată. aci şi între cea dată în 
abloul următor exis'ă oarecari nepotriviri, din cauză că nu se patrivese 
datele date de geografii cu cele date d i ă csts facut tahlos g e de almanachul Gotha după care 

.
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ioarte desvoltată şi capabilă de a face faţă tuturor ne- 

oilor armatei sale... 
Austro-Ungaria dispune de o reţea completă de căi 

-:Serate, care corespunde bine condițiunilor economice şi 

- militare. Până mai anii trecuţi, traseurile liniilor ferate 

«convergeau către Viena şi Budapesta. Cum, însă, transpor- 
„urile militare, spre anume direcțiuni de fruntarii, nu erau 
bine servite, în ultimul timp, Sau construit numeroase . 
Ainii paralele cu frontiera, arătate” în majoritate la de- 

“scrierea teatrelor de operaţiuni de Est. | 
„Im regiunea muntoasă a Ungariei, sunt bune căi d de 

-coriunicaţie şi bine întreţinute. Ungaria de jos, (câmpia 
sungară), este săracă în şosele. In general, pe drumurile 
- naturale, în Austro-Ungaria, lipsesc podurile, iar cele 

existente, sunt slabe, de lemn. In Austria, rețeaua de şo- 

-sele şi căi de comunicaţie, este mai bogată. - 

| Austria, graţie Dunării, care o străbate, dispune de 
„cea mai bogată cale navigabilă din Europa. - 

- Două societăți de navigaţiune funcționează la Viena 
şi Budapesta, având un bogat pare de vapoare și șle- 
” puri. Afară .de Dunăre, mai sunt navigabile, Tisa, Sava 

= Şi Drava. Si SE o 

In total, Austro-Ungaria are, 41.820 klm. de cale îe- 

:rală, ceeace dă: 6.5 klm. de cale ferată „pentru 100 kim! p. 

- de suprafaţă. | 3 i 
Starea oamenilor din Austro -Ungari ia, “din punct de 

- vedere economic, este deosebită dela o. țară la alta. In 

Ungaria, deşi li se pun multe piedici, Românii fac asri- 

„cultură frumoasă, cresc vite, exploatează minerale, fac 

industrie şi comerţ, au bănci puternice, astfel că, în toate 

sramurile de activitate, se găsesc, Românii, la locul de 

cinste, In Austria, Românii sunt mai răspândiţi și mai 

“slabi, în. starea economică. Românii din Istria, sunt a- 

„mestecaţi şi pierduţi între celelalte neamuri; Românii din 

* Bucovina se ocupă aproape numai cu agricultura, așă că, 

se: aseamănă, întru câtvă, cu starea Românilor din Ba- 

-sarabia. e RE 
Poporul are considerâţiune pentru armată, iar ostașii, 

“în general, se bucură de multă consideraţiune. Tinerii 

merg sub drapel fără groază de serviciul militar. Limba .
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germană este oficială în armată. In: timpul din urmă, 

" Ungurii au luptat să introducă limba lor în armata un-— 
„gurească. - 

S'a făcut pe teritoriu şi instrucţie militară, şi anume:= 

a) Uniunea societăților de educație fizică și prepara-: 

țiune 'militară, aveă 682 societăţi, în '1912, şi numără a-- 
proape 32. 000 membrii, „sub patronajul Archiducelui MOoş— 
tenitor; 

b) Invățământul militar în licee, cu program. facul-- 
tativ, conzistând. în: teorii de tragere, tragere redusă, n0-— | 
țiuni sumare despre chestiuni militare. 

Societatea austriacă „Crucea Roșie”, aveă, în “112, 
“un. fond de peste 10. 000. 000 şi un: material de aproape“ - - 
-4.000.000 lei. 

Socielaiea ungară Crucea Roşie” aveă, în” 1913; a 
proape 15.000.000 coroane. 

Cavalerii Teutoni, organizaţi ca să -poată furniză fie= | 
cărei divizii, o ambulanță, un spital şi un spital de re-- 
zervă. 

Cavalerul de Malila, orgainizaţi ca să poată cvacuăa+ 
bolmavii şi răniții pe căile ferate. Au trenuri sanitare, per-- 
sonal, material, ucr ători, etc. 

II „Germania a E 

Din totalul :de 67. 000. 000 locuitori, numai-vreo up ani- 
lioane sunt străini, și anume: 600. 000 polonezi, 230.000 
evrei. 23.000 francezi, 140.000 danezi. - 

Ca confesiune, sunt 630/ protestanți şi 360, /0 catolici. 
Totuş, deşi în Germania populaţia este compusă, în: 

„cea mai mare parle, de germani, ca nu este destul de- 
unită prin unitatea de simţire, născută din aceeaş istorie- 
naţională a poporului. Dacă asistăm azi la o solidaritate: 
atât de. măreaţă, a poporului german, este că: şcoalele, 
pedagogii, filozofii, pocţii: literaţii Şi 'conducătorii.. po-- 

“ litici, au ştiut să lege acest popor prin idei. şi interese: 
„comune, compensând astfel, „ceeace lipscă din creațiunea : 
istoriei naționale. 

„Alară de Prusia, al cărui Rege: este şi Imnpăratul $ în- 
Lregei Germanii, - mai sunt încă trei Regate, - şase marit
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IDucate, cari au capii lor, şi anume: Saxonia, Wiirtem- 
iberg, şi Bavaria, (Regate); Baden, 'Hessa,. Oldemburg; 
„Saxa, Weimar, Mecklemburg-Schwerin şi Mecklemburg- 
Strelitz. Mai sunt încă şi şapte principate. 

“ După înfrângerile suferite de germani, pe timpul ri: as 

boaielor napoleoniene, filozofii, poeţii, literaţii, ete.; au 
“început .să-şi prepare poporul "pentru ridicare şi unire, 
ziar după răsboiul din 1870, Bismark, a unit pe toate 
aceste Regate, Ducate şi Principate, sub Regele Prusiei, 

_“Văsându-i, însă, pe. Principi, pe tronurile lor. De atunci, 
„ tâncoace, Sa continuat opera educativă: a poporului şi opera 
„conducerii politice, după acelaş “plan, început încă dela 
„Frederic Wilhelm, şi astfel se explică cum azistăm astăzi 
la această măreaţă unitate. de -simţire şi de gândire. 

“Pentru întărirea celor zise până aci, precum şi pen- 
tiru a înţelege. forţa morală gerniană, reproducem întocmai 

„cele spuse de d- $. Mehedinţi!):.. 
„Pe vremea Romanilor, Germanii se ' întindeau cam 

Aîntre Rin şi Elba. Cu timpul, însă, a 'crescut atât de. 
“mult, încât sau întins şi la Apus, peste Rin, şi spre Ră-- 
-sărit de Elba, împingând aci, -pas cu pas, pe Slavi și 
germanizându-i. Dar, pământul țării lor fiind  îmbucă? 
„tăţit, neamurile germanice, (Saxonii, Thuringii, Svabii; Ba- 
“xarezii, etc.), mau putut face un. singur stat tare ci s'au 
“Ampărţit sub o mulţime de stăpâni şi. ajunseseră să fie. 

;umiliți de toţi vecinii lor. In deosebi, au fost îngenunchiaţi 
„de Napoleon, care a sdrobit Prusia, a întins graniţa Fran- 
iţei până 'la Rin şi. peste tot: țărmul de Nord al Mării, 

până la: Liibeck, ocupând astiel, „toate „urile fluviilor . 
germane. 

„Din umilire; gernianii Sau ridicat la. 1813, 1814, şi 
1815, apoi la 1866, bătând pe austriaci, şi la 1870, bătând! 
;pe francezi, „Şi unind toate. stătulețele lor, într” un “singuuţ 

imperiu, cu „capitala Berlin. E 

In deosebire de Italieni, Spanioli și Francezi, neamuri 
“iuți, Germanii sunt un “popor: domol. Răbdarea' e una 
din însuşirile lor de căpetenie, de. aceea, și lucrările ger- 

-manului 'sunt adeseaori migăloase. Astfel se explică şi 

  

1) Geografia. Op. citat. 

pa oo
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renumele şcoalelor şi marele număr al celor ce au daf 

regule şi au scris cărţi pentru învăţătura copiilor. 

"Alături de răbdare stă, însă, şi un fel de. punătate-— 

şi veselie deosebită, pentru care ei au o vorbă aparte: 

„Gemutlichkeit”. Din această însuşire 'deoscbită,. iese mi-- 

nunata lor vieaţă de familie, care strânge foarte aproape” 

pe copii de părinţi. Nicăieri petrecerile nu sunt mai simple” 

şi mai din inimă. 
„Ajută la aceasta, însă, şi marea lor dragoste pentr u- 

cântece și pentru natură. Fiecare ştie sute de cântece :mă-.- 

runţele, pe cari, de copii le învaţă să le cânte în cor 

cu alţii. Și cum l6agă cântarea pe oameni, de asemenea, 

îi leagă şi dragostea pentru natură. Dumineca: şi sărbăto- 

rile, lumea iese din' oraş în cele mari, ca iarmaroace;. 

pare că tot orașul şi-a pus de gând să emigreze. Iar- 

ţinta acestei excursiuni, e, de obiceiu, pădurea. Dela bradul. 
care, la Crăciun, intră:în orice colibă, cât de săracă,. 
până la tei, la fag şi stejar, copacii sunt iubiţi, ca şi. 

"cum poporul: şi-ar aduce. aminte de vremurile, pe, când- 
"trăiă în umbra pădurilor. Se păstrează încă şi azi, fagi- 

şi tei, priviţi odinioară ca sfinţiți. O bună parte din cân-: 

tecile lor, sunt cu privire. la” pădure. 
„Cu astfel de: însuşiri, poporul. acesta a putut naște” 

filozofii cei mari mari, mari poicţi, mari muzicanți și: 

mari înv ățați. In timpurile din urmă, între toate popoar ele-' 
lumii, el s'a arătat cel mai rodnic lă suflet; iar de câtăvă- 
vreme, a început a înflori şi în bogăţie.: După ce au: 
stat împărţiţi sub zeci şi zeci “de stăpâni mari şi mici, 
Germanii au făcut o mare împărăție, au. şters graniţele” 

care împiedicau comerţul şi au ajuns la un spor de în-: 
dustric şi negoţ, cum nimeni mar fi putut să bănuiască”.. 

* 

* . 

Nu găsim date asupra analfabelismului, dar credem: 
că în Germania nu vor fi existând mulţi „neştiutori, de: 
carte. - - 

Germania este ţara clasică a ştiinţei aplicate. Graţie- 
spiritului aplicativ, a întrecut pe Franţa, în industrie șE 
comerț. 

Spiritul de disciplină al germanilor, întărit printr o»
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“serioasă cultură, a contribuit și. contribuie mult la armo- 

nizarea tuturor aclivităţilor. şi a tuturor. eforturilor ger- 

mane, pentru scopul comun: menţinerea în capul tuturor; 

popoarelor. 
Școalele tehnice germane nu prepară leoreticiani, ci, 

oameni pricepuţi și hotăriţi; gala să pună în aplicare 

toate. cunoştinţele lor de-fizică, chimie, mecanică şi altele. 

Cecace Franţa crciază cu puterea ci de simţire și d€ 

inteligenţă, Germania. aplică cu: puterea ci de metodă și, 

de judecată rece şi calculată. 

Germanul încălzeşte sufletul. prin lumina ideii; pe 

când Francezul încălzeşte ideia prin căldura sufletului. 

Germanul se mişcă şi se entuziasmează la poiezic, şi '- 

la cântece; pe când Francezul, transformă poezia și cân- 

tecul, “născute în el, în mișcări şi în entuziasm, _ 

Germanul produce în cl ceeace e determinat “din 

„afară; pe când Francezul produce afară ceeace este născut 

în el. - 

Cineva va uni la un singur popor calităţile acestor: 
două popoare, acela va dă legea pentru binele omenirii. 

. 
- 

Germania are 67.812.000 populaţie pe o suprafaţă -. 

de 540.858 klm. pa ceeace dă 123 locuitori pe klm! p. 

Natalitatea celor vii este de 1.870.000, ceeace dă 250 

pentru 100 de locuitori. 

Locuitorii, atât cei dela. țară, cât şi cei dela: oraşe, 

se hrănesc bine şi abondent, au locuințe comode şi o. 

gospodărie casnică bine întemeiată. | 

i - Cu privire la starea economică în general, d-l S. Me- 

hedinţi, zice: 
„Pe când - comerţul Franţei cu ţările străine, e de 

abia 's miliard6; al Germaniei ce. de 17 miliarde, şi stă 

să ajungă pe al Angliei, (22 miliarde). 

Inflorirea aceasta e ajutată și de sporul neasemănat 

“al populaţiei. In zece ani, pe pământul german se a- 

daogă aproape 8 milioane de suflete. Orașele au crescut 

Şi sau înfrumusețat aşă | de repede, încât . clădirile de 

“acum 30.—40 ani, au rămas vechi. Fiecare oraş şi-a a- 

doptat o parte nouă cu case şi grădini frumoase: Ţara 

toată pare înnoită de sărbătoare
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Cu privire la Colonii, d-l-S. Mehedinţi, zice: . 
„După creiarea Imperiului, ochii germanilor s'au în-. 

tors din nou către comerţul: pe..Mare. Bismark a luat. 

_din. celelalte continente tot ce mai rămăsese .neluat de 

alții, şi astfel, lumea . sa trezit că, de azi-pe mâine, Ger- 
mania are şi ca un "imperiu colonial. In Africa: "Togo, 

Cameruin.: Africa de Sud, şi Airica de Est; în Oceanul 
Pacific: O parte din Noua Guinee, Archipeleagul Bismark, 

Solomon, Marschal; iar de cur And, Carolinele şi Marianele, . 
(cumpărate dela Spania). In Asia, Sau amestecat în tre- 
burile Chinei, şi a luat cu chirie Kiao- -Ciau, cu gând ca 
să” stăpâneâscă bogata Peninsulă, Santung”. ! 

... | , - 

După datele statistice, Germania are: 4.500.000 cai, 
din cari își poate remontă caii necesari pentru armată. 
Recensământul -cailor se face la fiecare zece ani, iar cla- 

sarea lor se face-anual. Caii buni de călărie, sunt, mai 
“ales în Prusia de Est; iar câii peniru toate trebuinţele, 
sunt în toată Germania, şi mai ales în Mecklemburg. 

Cele mai multe vite le arc Prusia, și Bavaria. Stalis- 

tica din 1912, arată: 6.000.000 oi; :20. 000, 000. vite cornute; 
3.500.000 capre. şi 22.000. 000 porci. 

Vitele, în general, sunt mari, şi. foarte bine îngrijite. 
Producţia cere calelor este foarte marc, mai ales secara: 

“şi ovăzul, apoi grâul şi 'orzul. Intre legume, carlofii se 
cultivă pe o. întindere foarte mare, De asemeni, 'se cul- 
tivă cantităţi mari de fructe. . a 

* 

i i * 

| Gerinania este ţara care înaintează continuu și repede, 
în toate ramurile de activitate omenească. Invinsă sau în- 
vingătoare, ea va trebui să serve ca îndemn şi încurajare 
pentru. celelalte popoare. 

- 
e - a 

Căile ferate ale Germaniei s sunt de 63, G21 ela. ceeace 
dă' 12 (de 12 ori mai mult ca Rusia curopeaniăi) 11 mile - 
„cale ferată pentru 100 klm. p. "de suprafaţă. 'Are foarta: 
multe linii duble şi triple. Toate fluviile sunt navigabile
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până la Mare; iar spre. Sud, are Dunărea navigabilă. 
Elba şi Rinul sunt străbătute zilnic de sute de vapoare. 

Afară de râurile navigabile, Germania are şi nume- | 

«roase canale, cari înlesnesc mult transporturile. Cele mai 
însemnate, sunt: Canalul Ludovic, dela Rin spre Ron, prin. 
poarta Bcltort; Canalul Ludovic, între Main şi Dunăre; - 
Canalul dela Oder, spre Elba, prin Sprea şi. Hevel; Ca-. 
malul „Impăratul Wilhelm”, care ajută flotele de răsboii 
pentru a trece din Marea. Baltică în Marea Nordului, şi 
„despre care am vorbit la descrierea tcatrelor de operaţie 

„maritime. . - 
O atenţie mare a dat Germ ania Şi trenurilor auto- 

- mobile, subvenţionând pe proprietari şi fabrici; în 1913, 
«erau înscrise în controalele armatei, 7.700 automobile; 
precum şi un număr destul de mare de trenuriautomobile, 
:compuse din trăsura motrică şi o remorcă. Primele erau, 
“în mijlociu, de .5.000 mărci, pentru- camioanele ce aveau 
-run motor de '35 cai şi o capacitate de 6.3 m.. 

E Pentru pregătirea militară a. poporului și pentru în- 

„reţinere a. spiritului militar, există în Germania foarte 
:multe societăţi, între cari cităm: a 

Societatea vechilor militari. Aceste societăţi sunt foarte 
mult încurajate de stat, fiind socotite ca organe de pro- 

pagandă politică pentru servirea intereselor statului. 

“Scopul lor este: Azistenţa militară a membrilor lor, di- - 
“verse opere de binefacere, menţinerea şi propagarea cre- 
“dinţei către Impărat, către Imperiu şi către patrie. 

Mai toate societăţile acestea sunt grupate în “tedera- 
“iuni, şi anume: 

E a) Kyf/fhausen- Bund, care, în 1911, cuprindeă 30, 071 

“societăţi, cu 2.618.000 membrii. Această societate este. în- 
*Sărcinată să administreze şi să. întreţie măreţul monu- 
"ment ce s'a-ridicat în 1906, în memoria lui Wilhelm I-iu; 

b) Deutscher Kriegerburid.. -Cuprindeă, în: -1909;- a- a 
proape. 20.000 societăţi, cu 1.700.000 membrii ; , 
” ec) Veteran und-Kriegerbund. Compusă de "Bavarezi, 
Şi cuprinzând 3,466 societăți cu 304.350 membrii; 

d) Militarvereinsbund. Compusă de Saxoni şi cuprin- 
Zând 1.780 societăţi: cu 218.000 membrii. - 
W ehrverein, liga de apărare, fondată în 1912, cu scopul
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de a creiă o mişcare a. opiniei publice, în favorul. proiec- 
telor de mărire a armamentului și întărire a armatei. 
Numeroase conferinţe şi "broşuri a răspândit această so- 
cietate, în scopul de a demonsiră pericolul care ame-: 
nință Germania, prin creșterea armatelor celorlalte ţări 
şi în special în Franţa. | ai | 

„In 1912, această societate aveă 124.142 membrii. 
Bund Jung Deuischland. Gruparea societăţilor «de: 

gimnastică şi de sport, sub patronagiul mareșalului “Von: 
der Goltz. Inainte de a se-grupă aceste socielăţi, sub ma-, 
reşalul: Von der Goliz, erau suspectate de tendinţe poli-, 
tcie, contrare intereselor statului, însă, după gruparea lor, 
li Sa arătat toată solicitudinea din partea statului. In 1909; 
existau '8.607 socielăţi, cu aproape 1.000.000 membrii. 

* 

* * 

Despre psihologia soldatului german, comparat cu . 
cel francez, generalul IKessler, serie: - 

„Soldatul german, disciplinat şi ascultător, are nevoie 
de a îi condus. e i | Ă | 

Pătruns de respectul pentru superiorul său, el urmă- 
rește, fără să devieze, direcțiunea care îi este indicată, fără . 
să piardă din. vedere po. şelul- care îl comandă, fără să: 
părăsească. contactul cu vecinii săi şi fără să se crează! 
autorizat să schimbe drumul ordonat. e. 

“In armata franceză, ofiţerul este, de asemenea, veri- 
tabilul conducător al irupei sale; dar cel nu impune res- 

“pectul și supunerea până a tontramandă. iniţiativa sub- 
ordonaţilor săi, a căror cutezanţă şi nervozitate îi împinge 
des să caute icontactul inimicului, înainte de.a fi primit. 
ordine precise în această privinţă. - 

Ce imporlă, dacă un soldat de a doua clasă, prin: 
abilitatea sa, a parvenit, în idrumul său, a servi. de punct: 
de legălură companiei sale. Disciplina franceză nu are a 
suferi. Tactica nouă, Ssupunându-se, ca. ondulaţiune, te-: 
renului, dă mijlocul de a nutiliză :aceastăj "mândrie inde- 
pendentă, a caracterului francez, Această: ardoare la luptă, 
Sa tradus adesea prin mișcări spontanee de masse, arun- 
cându-se: asupra inamicului, fără a fi primit ordine. Epi- 
soadele de răsboiu din Crimeea şi Italia, oferă mumeroase 
exemple”. ÎI IE II E E IC ai 

-. m ti
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Turcia 

Rassa, şi mai ales religia, au fost puterile. cari au 

legat strâns poporul turcesc din .cele două Continenie. 

Slăbiciunea popoarelor cur opene în secolul al XIV-ea, şi, 

în special, decadenţa bizantinului, atrag „pe Turci, din: 

'Asia în Kuropa. Succesele ce obţin aci T urcii şi “mijloacele 

materiale ce-i atrag în Europa, le socoteşte poporul MU-.. 

sulman ca un dar ceresc, şi astiel, ajunge 'a se crede 

„chemat de Dumnezeu, pentru stăpânirea Europei. 

lată aci, pe scurt, istoria poporului Lurcesc, dată de . 

d-l General lannescul): . 

Ultimii năvălitori turei, pătrund pentru prima dată 

în 1346, în Europa, chemaţi de. Împăratul. Cantacuzino, 

contra unui rival al său la tron. Din aliaţi, ei devin ina- 

mici ai imperiului. In 1357, ci ocupă Galipoli; în 1361, 

Adrianopoli şi Filipopoli; în 1389, (în urma bătăliei dela 

__ Cossovo), subjugă pe Sârbi. Aceste cuceriri înspăimântă 

- Europa creştină: două cruciade sunt una după alta ni- 

micite de Turci, la Nicopoli, (1390) şi la Varna, (1444). 

In 1453, se sfârşeşte Imperiul grec, cu căderea Constan- 

tinopolului. Puterea turcească contopeşte, astfel, loată Pe- 

ninsula Balcanică, sub un acelaș sceptru, — otoman,— 

precur se găseă altădată sub scepirul Romei. De aci, 

istoria Peninsulei Balcanice se confundă cu istoria pu-. 

terei Turcilor în Europa. Ea alinge apogeul sub Soliman: 

cel Mare, (1520—1566), care bate pe Unguri, la Mohaci, 

(1526); şi înaintează până la Viena, .pe când escadrele 

turceşti stăpâneau toată Mediterana, Alger ul şi Tunisul. So- 

liman intervine în politica Europei Occidentale, semnând. 

cu Francisc Liu, aşă numitele Capilulaţiuni, în putere a 

cărora, Franţa beneficiă de preţioase. avantaje în Orient. 

După Soliman, puterea Turecilor intră în declinul ei. 

Principalele faze ale declinului sunt: 

1. Alianţa creştinităţii, provocată de ocuparea Cypru- 

lui dela Vencţieni, de către Selim al III-lea, (1570): flotele 

combinate ale Veneţiei, Genuei şi Ispaniei, comandate de 

Don Juan de. Austria, nimiceşte flota otomană la Le- 

pante, (1571); 

  

1). Vezi „Geografia Militară « Anul I stulii şcoala superioară de 

răsboiu, de Colonel “anescu Gheor ghe. 

,
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2. Sub Mahomed al IV-lea, (1648—1687), prudenţa şi 

geniul politic al vizirilor, opresc momentan decâdenţa im- 
periului;. armatele Sultanului înaintează din nouă până la 
sViena, însă, ele sunt învinse ide 'Montecuculli, (1664) ; iar 
în. 1683, reunite din nou asupra Vienei, ele sunt gonite de' 
loan Sobieski şi de Ducele de Lorena; 

3. Din 'acest timp, scăderea puterii tarceșii se: pre- 
-cipită. Tratatul dela Carlovitz, (1699), ieă Sultanului Un- 
garia, Transilvania, Podolia şi Ucrania; Turcii sunt astfel, 
aruncaţi. către Peninsula” Balcanică. Rusia, cu Petru cel 

Mare, apare pe scena Europei. | 
Desmembrarea Turciei urmează. Pacea dela Passa- 

ravitz, ică Sultanului Belgradul și Banatul, parle din Ser- 
bia şi Oltenia; tratatul dela 'C.-Cainargi, a 774), dă hu-: 
şilor t teritoriul dintre Dnipru şi Bug, dreptul protecţiu- 
nei asupra creştinilor din Imperiul Otoman, dreptul de 
liberă plutire în Mările otomane, pentru vâsele de răs- 
boiv şi de- comerţ ale Rusiei. 
„Im deșert, Mahomed al II-lea, (1808— 1829), încercă 

ă intră cu curaj în calea reformelor administrative Şi mi- 
ditare: reformele avortează.. Scăderea puterii imperiului 
continuă: Rușii ieau . Basarabia, (1812), puterile “intervin 
în chestiunea elenică, distrug Hota musulmană, /(1827),. 

„Şi impun recunoașterea independenţii Greciei; în -răs- 
Doiul cu Rusia, îi impune: tratatul dela Adriaiopoli, în 
urma căruia, Turcia. pierde Delta Dunării şi nişte. teri- 
torii în Asia. ? 

Abdul Megid, (1835—1861), proiectează, “a urcarea 
pe tron, un vast program de reforme: proieclul rămâne 
numai pe hârtie, | 

Chestiunea pusă de Franţa, relativ. la - drepiul - de 
pr otecţiune al locurilor siinte „aduce: un nou conflict între 
Rusia şi Turcia, a cărei parte o ieâ Franţa şi Englitera. 
Armatele aliate înving pe Ruşi la Sevastopol şi impuna Ru- 
Sici tratatul dela Paris, (1856), care desființează protec- 
toratul Rusiei asupra Principatelor Române, redă Basar: 
bia de jos Moldovei, iar gurile Dunării, le pun sub su- 
pravegherea unci comisiuni europene, odată cu recunoaş- 
“terea liberei plutiri pe Dunăre; în fine, închide strâm-= 
torile Mării Negre. vaselor de răsboiu ale tuturor „puterilor 
şi garantează integrilalea imperiului oloman. E
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"Domnia lui Abdul Azis, (1861—1876), ce turburată . 
“-prin insurecţiunile Muntenegrului, Serbiei şi Cretei; risipa 
Sultanului aduce falitul statului. Abdul Hamid al II-lea, 
ieă frânele guvernului, în mijlocul insurecțiunii provin--: 

ciilor slave, care provoacă intervenţiunea armată a Ru-- 
siei, 'întervenţiune care are ca consecinţă tratatul. dela St 
Stefano, rectificat prin tractatul dela Berlin. 

Tratatul dela St.-Stefano, impune Turciei: Indepen- . 
denţa Serbiei şi Muntenegrului şi cesiunea de teritorii a-- 
cestor state; independența Românici;. constituirea .: unui; 
Principat al Bulgariei pe cele două cline ale Balcanilor, 
-până la Adrianopoli, cu Salonicul şi parte din -coastele- 
Archipelagului; cesiunea către! Rusia a unei părți, din, Ar-- 
menia. 

Congresul dela Berlin: reduce pretențiunile formulate: 

de Rusia, căreia îi. impune tratatul din. 17. lulie 1878: 
1. Bulgaria constituită în Principat autonom, sub su-- 

„ veranitatea Sultanului, cu un guvernor. creştin şi .o miliţie: - 

“naţională. La Sudul Balcanului se formează o nouă pro- : 
„„vincie,—Rumelia Orientală, —sub autoritatea directă a Sul-. 
tanului, având autonomia administrativă 5. un guvernator” 

creştin; - ” - 

2. A se acordă. Greciei o rectificare de frontieră; 
3. Ocuparea Bosniei şi Hertzegovinei, de Austria; 
4. Independenţa şi cesiuni . teritoriale Muntenegrului: 5 

şi Serbiei; independența României; cesiunea' Basarabiei de- 

„Jos Rusiei şi alipirea Dobrogei la. _România; | 
5. Principiul liberii. navigaţiuni pe Dunăre, din NOU 

consacrat şi menţinerea: comisiunii ciropene a Puii; 
6. Cesiune de teritorii în Asia. | 
Tratatul dela Berlin încearcă numeroase modificări, i, 

din. cauză că Europa nu ţinuse şi nu puteă ţine seamă . 
de. dispoziţiunile de spirit foarte diverse ale populaţiu-- 
nilor: Greci, Albanezi, Sârbi, Bulgari, 'Muntenegreni, - -Bos--. 
niaci şi Hertzegovineni, Austria a trebuit să imobilizeze - 

_60.000 oameni, pentru a pune ordine în Hertzegovina. şi 

Bosnia; teritoriile Plavei, concedate. Muntenegrului, nu pot 

Îi ocupate de acest mic stat, din cauza rezistenţei, cu. 

mâna armată, a Albanezilor; - Grecii intră. în. Epir, însă,.. 

nu găsesc nici un ecou în populaţiunile albaneze de aci, ..
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icari-rămân credincioase Turcilor; Rumelioţii declară a- 
nexiunea țăiii lor la Bulgaria; Sârbii, Bulgarii, și Grecii, 
rivalizează pentru preponderența în Macedonia, fiecare. 
în- numele populațiunilor de aceeaş rassă cu ei,.pe când. 
"Românii macedoneni -preferă a-rămâne sub Turci, în care 
situaţiune ei suni mai siguri a-și conservă individualitatea 

-elnică. ME o 
| „Chestiunea Orientului”, pare astiel, a intră -înlr”o 
Îază -cu atât mai delicată, cu cât domeniul otoman în 
“Europa se micşorează. a 

*» 

: „Ceeace spuneă d-l General Ianescu, în 1902, s'a rea- 
lizat -în 1913, când, în adevăr, chestiunea Orientului, ne- 
rezolvită complet în congresul dela -Berlin, a primit o 
nouă soluțiune, prin pacea dela București, unde, princi- 
piul naționalităților a. triumfăt şi unde Turcia a continuat 

“a-și plăti polița către popoarele Europei, pe cari le: cre- 
zuse că le poate supune cu forța, călcând peste dreptu- 
rile lor eterne. . 

Sa e 

„Despre o pregătire militară a poporului turcesc, nu 
-“se poate vorbi. Nu a lucrat nimeni în acest sens. Afară 
de fanatismul religios, ce nu mai poate servi ca sprijin 
„avântului răsboinic turcesc, nu s'a creiat nici .o altă ideie 
sau simţire nouă despre idealul național, despre patrie, 
“despre datoria sacrificiului: suprem al vieţii, pentru cauza 
patriei, concepută în sensul modern al cuvântului. | 

Iată ce spune, Lt-Colonel Dabija, despre armata lur- 
„ceascăl); 

Până în anul 1908, armata turcă eră mai mult o ar- 
„mată poliţienească, destinală a ține ordinea internă, a ur-. 
mări bandele şi a înăbuşi răscoalele. | 

Șefii superiori nu ieşiau din cancelarii, unde îşi con- 
sumau toată activitătea, rezolvând 'la hârtii; la exerciţii ei 
nu se vedeau niciodală, astfel că soldăţii -nici nu-i cu- noșteau. 

Soldaţii erau în contact numai cu ofiţerii inferiori, - 
Inspecţii, nici nu se pomencă în armată turcă. 

  

1) Vezi „Răsboiul Bulgaro-Turc din anul 7972-1913.
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Prin “acest mod, orice progres al instrucției, educa- 

“iunii şi pr egătirii de răsboiu, cră anihilat. - - 

Sc știe că- fostul: Sultan, Abdul Hamid, nu permiteă 

“ca infanteria să facă exerciţii de tragere, acelaşi -lucru 

nu-l toleră nici artileriei, iar de manevre nici nu voiă 

să audă. Aşă că, ofiţerii erau foarte slabi, iar contingen- 

tele ce serviseră sub drapel până la 1908, crau neins- 

truite. 

Din anul 1908, odată cu răsturnarea lui Abăul Hamid 

şi restabilirea constituției, partidul june ture dădu ar- 

matei o mare alenţiune, iar instruirea începi a se face 

cu o mare activitate. 

In primăvara aniului 1909, instrucţia armatei s'a oprit 

din nou, din cauza revoltelor din Macedonia şi Albania, 

“deabiă către sfârşilul verei sa reînceput lucrul în ar- 

mată; de atunci sa continuat. cu cea mai mare activitate 

instrucţia armatei, până -la declararea - răsboiului. | 

Statul major lure eră slab, în afară de câţivă ofițeri 

“culţi, majoritatea erau mediocri; în schimb, însă, aceștia. 

“din “urmă, aveau mari pretenţii, morgoșşi, plini de acre 

şi de insulicienţă, lipsiţi de caracter şi: de educaţie, gata 

“să lovească și să intrigheze contra oricui ar fi. incercat 

:să aibă o altă ideie decât aceia a lor. 
In anul 1908, avi loc la Constantinopole, O revo- 

luţie, făcută de intelectuali şi de tinerii oliţeri, “cari au în- 

“irodus imediat Constituţia, ce ar fi putut să aducă numai 

1 

bine Turciei, dacă acei ce o stabilise, îmbuibaţi de ideile 

socialiste ale accidentului, de: libertate, egalitate, şi îra- 

ernitale, nu ar fi introdus în armată şi elementul creştin, 

“adică tocmai acel clement, care de cinci secole suferea 

jugul otoman, acel elemeni, care, sub influienţa naţiona- 

listă din aiară, (Bulgaria, - Serbia, Muntenegrul, şi: Gre- 

«cia), se revoltă din tată în fiu contra asupritorilor. 

Utopișlii lurci şi evreii franemasoni, voiau regenerarea: 

armatei, prin acest element dizolvant, “tă ă a ţine seamă 

„că: acest lucru cră imposibil în Turcia. Fapt este că 'Tur- 

-cia, care aveă o populaţie de 23 milioane de. locuitori, 

-din care 7 milioane creştini, învolă în armată. 15—20. 000 

creștini, cari deși aveau dreptul să se scutească cu plală, 

- mu au făcut-o, după. cum credeau unii, Acum (dar prea -
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„târziu), sc știe că soldaţii creştini, şi mai cu seamă bul- 
garii, au avut 'un rol bine definit în-timp de pace, şi 
anume: să provoace indiscipline, insubordonanţe, dezer- 

“tări individuale şi în massă, şi în fine, să facă spionaj. 
După revoluţia din 1908, rolurile în armată incepură - 

-a se schimbă, ofiţerii tineri, visători şi idealişti, începură. 
a dictă celor bătrâni şi mai mari în grad, cari, în ma- 
joritate, fiind inculţi, și neștiind -nimic,. primeau o si- 

tuaţie cu totul. anormală; nici. unii nici: alții, nu-şi dă- 
deau seama că autoritatea, bazată pe dreptate şi adevăr, 

„este singura care poate insulă încrederea, ce se transmite 
la toate treptele ierarchiei şi că fără ea, oarmareouauit 
la toate treptele ierarhiei -şi că, fără ea, o armată nici 
n uipoate există, nici nu poăte dobândi victoria. 
„O altă cauză de slăbiciune a spiritului armatei tur- 

cești, a fost amestecul ofițerilor în chestiunile polilice. 
Dela revoluţia din 1908, armata devenise un sistem de 

"guvernământ în mâinile politicianilor venali, iar ofiţerii . 
făceau politică activă, cu un partid “sau altul, lucru ce: 

„ amărise: vieaţa şi omorîse -camaraderia dintre ofiţeri. ]s-- 
toria omenirii probează că o armată 'ce a ajuns întrun 

„aşă hal, este pierdută pentru apărarea patriei sale. 
Este-drept că Mahmud Şefket Paşa, făcuse și trecuse 

prin Parlament o lege, prin care se opreau ofițerii de: 
„a face politică, din nenorocire, Mahmud Șefket fă nevoit 
„să demisioneze, iar legea trebuind să fie aplicată de ux 
alt cabinet,: şi deci de un alt ministru, rămase. literă. 
moartă. Acum Turcia vine de face -6 tristă. experienţă, 
pe care ar îi putut-o evită, dacă politicianii, şi mai cu 
seamă ofiţerii, şi-ar îi adus aminte că aceleași cauze pro- 
duc fotdeauna aceleaşi efecte”. . | 

Populaţiunea T urciei de Europa, este de - pentru 
kim. p. de suprafaţăi; iar în: Asia, populaţiunea este de: 

pentru o supraiață de. klm. p. | 
, | 

| Clima şi pământul bun de cultură, şi mineralele, 
sunt foarte mult favorabile pentru .0o stare economică în-- 
îloritoare a Turciei, cu toate acestea, Turcia este o ţară] 
înapoiată, din cauza conducătorilor, cari. nu numai că
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răspândi cultura în poporul lor, dar au 

profitat de starea lor înapoiată, exploatându-i și asuprin- 
du-i. 

foarte slabă! 
Starea materială a massci poporului burcesc, este 

5, DIFERITE COMPARAȚIUNI INTRE STATELE 
- BELIGERANTE 

TABLOUL No.1 | 
“Suprafaţă, Populaţie, Natalitate 
  

  

  

                  
  

      

  

  

    

  

    

  

      

  

    
  

| a „Fl doza = | e lzzEelssa5|zss3 
& | E lose |ssCEelszsg 
£.-| 2 ISsss|ssszlssze 

2 S «2 FISSES io o - “a E. | =s Z _ = a 5-a 

Anglia ..... || 314377] 45370550] 144 449449 105 
Belgia . . . . .... 29451 7571387) „237 „58809 gs 
Franţa . . .. .... 536164 39602258 74 || 41901 1.60 
Rusia cu Finlanda, Po- ||. - ! 

lonia şi Caucaz. . 58592091150755000 24 1749561 11: 
Serbia . . .... 87300, 4700000, „60 50899 38 
Germania . .. ... _ 540857) 67812000 123 839887 13? 
Austro Ungaria . . . « 676616 51390233 76 - 595201 gi 
Turcia. de Europa 26100]. 1891000; 88 — — 

„. Asiatică, ... 501400 10940765; 21 — — 
Armenia şi Kurdistan. 186500 2357436 13 — — 
Arabia . . . . .... 441109 1050000, 3 — — 
Siria şi Vesopotania . 637800 5161203, 8 — — 
Japonia . ... . .... 382415 52985442 139 618623 — 
Muntenegru. . .. 14180 435000| _ 31 . — — 

| i 
- 'PABLOUE No. 2 

Bugetul general şi militar pe 1914 

Contribuţia fie- z= 
. | cărui locuitor |iz 

Duget Buget  |___ Pentru _ le &a.£| Datoria 
general militar || pugei | Buget zei publică 

| î genera militar 235 - - 
mm -t0 ea 

Rusia. 9607307406] 210s653zc0i 151 | 42 || 3.05] 2357340400 
Germunia. 4620041508; 1213977035 in | 20 G 6352242000 

Franţa]. ... 4730603534 1472754383; 126 32 4* || 82557899787- 

Austro-Ungaria 532300C00V 7880837800. 10 16 qi 1999300000 

Anglia... 6072283950 18109000]; 130 | 45 3 16555500000 

Belgia | .. .]| 7708317437] 1180147 101 | 14 || 9. || 3739183738 
Serbia. . . „|; 1307647138 SO 16314] 27 | 6 || 4 ||. 654050500 

Tureia Europa! 1314702350) 6358091419] 60 | 39 |. —]| 2082319494 
Japonia. .: 1533595266]  234118420] 29 | .49]| 6 6134441942 
Muntenegru., 4130953 275000, 10 0.63! 16. „100     

  

  

              
14.
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TABLOUL No. 3 
Căi ferate 

    
    

  

     
  

  Muntenegru. : ... 18. — | 

  

                  

= Sa] 3 Le 2 SE e |saEE| 5. | SSse | 22 ai = > 5 E ... 29585 E 

Zi an ZE 5 = o2£ a Sos | Sue 52 || pe = 
sea |ESaS| SF | 235E 2 
3 —_— 3 ea ? 8 || £ alia E 

Anglia . . . . . . . || 41980 [|] 13,360 [| Da Da 
Belgia ... .-. 9119 ||] 31 Da Da 
Franţa . . . .... || 5431 9,600 - Da Da 
Rusia de Europa. . .|| 57906 1 = Nu a pe toate liniile 
Rusia Asiatică . . . .|| 17036 0,100 |: o Nu. Nu 
Serbia .. 1572 1,500 | . Da „Da 
Germania. ..... || 63621 11 800 | o Da Da 
Austro-Ungaria . . . .|| 46962 6,900 | = “Da Da . 
Turcia de Europa .. 1684 |. 8 ai Nu Nu 
Turcia asiatică cu Si- | . = - 
_ria şi Arabia, ... 5179 0210 a Nu. Nu - 
Japonia ,.... . „|| 11225 3 Da - Da 

— Lo 

Schița. D. Ţările beligerante din Europa şi i Asia, „grupate 

  

  

„pe. alianţe 

  

Tripla înțelegere 

Anglia. (M etropola) . 

A. Populația 

„* 46.000.000 
- Dubla alianță 

“ Austro- Ungaria 
Belgia . . . . . . . . 7.300.0 :0 . Ger mania - 

Franţa . .. . . . e-. 89.600.U0u - 
Japonia. ....... 63.020.L00 
“Muntenegru .. 435.001 
Rusia „...... 

[. .  . .. 4.709.000 
PE IL Aid sti 

Serbia , , 
„.150.000.000 

Total. . . 311.235.000 

  

  
«+ 51.000.000 

. . 

“turcia (coprinzând 
toate teritoriile din 
Europa şi Asia). .. 

Total. . 

+ 68.000.000 

„20.000.000 
- 139.009,009 
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B. Efectivul de pace, - 

. Tripla înțelegere -- Dubla alianță 

Anglia . . . . . e . e 245.000 Austro-Ungaria . . . „.. 380.009 
Belgia . cc... - 45.000 Germania... . , 850.000 
Franţa . .-. . . . . . „720.000 Turcia . . .. . . . . „ 220.000 - 
Japonia ...... „„ 22000) . 
Rusia. .... cc... 1.420 00) . 

Serbia, „o... . ... 70.000 . , , , 
Muntenegru. 4.500 . , 

  

Total. . „2761500 |. Total. . . + 1450000 

c Efectivul de răsboi conform organizației din timp de pace. 

    

Tripla ințelegere să E „ Dubla alianță 

Anglia... 2... 730.001) Austro-Ungarie . ... . . 1.500.000 
Belgia . ., . -. . . „ 330.000) |: Germania, -,.. ... . ..3000.000 
Franţa e e 2090.09 Turcia . 400.000 

Rusia. e 8.5100 o Sa NE 
„Japonia. . e. î . . „ 1.230U(0 - Pi - 
Serbia... _e 250.00) . ” 
Muntenegen, „40.070 Da: a 

* “Total. .. . 8.100.000 -. Tolal, . +" 4.900.000 

"D. Efectivul probabil mobilizat. 

Tripla înțelegere pi Dubla alianţă 

Anglia ee ete e ae 2.000.000 -) | Austro-Ungaria -.. 4.500. 090 
Belgia . ... 250-0' Germania 5), ..... "8.500.000 
Franța . . î 4.57U 000 9 -Pureia si e 7. . 600.000 
Japonia (numai pentru 
"operaţia contra for- , 
tăreței Hiao-Tceeau) . 50000 E - - 

aa
a 

ca
ai
ne
 

“Rusia, .. . . . e e + 9.000.009 E 3 
Serbia . 400.000 . 
Muntenegru. . .. . „___20000 . 

"Total. . 16.250.000 . |. „Total „+ + 18.600.000 

7 

1) Coprinzând toate tr -upele honrai engleze: ce sunt în Metr opolă si 
„colonii. 

1) Coprinzând armata de operaţie, armata de cetate şi miliții. 
3) La care se adaogă contingentele mobilizate ale coloniilor: India, 

“Canada, Australia, Noua- “/elanda, “Uniunea Africană de Sud cel puţin 
1.000.600 oameni. 

4) La care se poate adăoga contiugentele mobilizate ale coloniilor: 
“Tunisia, Algeria, Mar oco, Senegalia, Indo: China cv: cel puţin 1.500 000 
“oameni. . 

5) Pentru Germania sa sacolit 12 din. populoțe; iar pentru 
Rusia numai  5*/o- . 

 



 GĂPITOLUL WU _ 

DESCRIEREA TEATRELOR DE OPERAȚIUNI 
  

Generalităţi: — 'Teatrul de răsboiu se întinde pe cu- 
prinsul celor îrei Continente vechi: Europa, Asia şi Africa, 
precum şi pe Mările şi Oceanele care leagă aceste Conli- 
nente. (A se vedeă harta generală No. 5). Insă, luptele 
având loc pe. anume regiuni din acest imens teatru de 
răsboiu, s'a dat naştere la şease teatre. de. operaţiuni: 

a) “Teatrul de operațiuni din Est. (Austro-Ruso-German).  -- 
b) Teatru de operaţiuni de Sud (Austro:Sârb-Muntenegrean);;. . 
c) Teatrul de operaţiuni din Vest, (Franco-A nglo-Relgo Ge-man). 
d) Teatrul de operaţiuni din Caucaz (Ruso-Turc); 
e) Lentrul de operatiuni din Egipt tAnglo Ture) î); 
Î) Teatrul de operaţiuni maritime, şi coloniale. Impărţit.la rândul lor 

„în mai mu'te teatre, cum vom vedea Ja capi'olul respectiv. 

Teatrul de operaţiuni din Est2). 
- (Austro-huso-German) ” 

"- Teatrul de operaţie Austro-Ruso-German, se întinde 
dela Marea Baltică la Marea Neagră, Şi, aproximativ, dela 
linia ce ar uni Petrograd cu Odesa și Berlinul cu Dresda- 

- Viena şi: Orşova. - 
„ Luând axul Marea Baltică, Marea Neasgră, în lungul 

frontierei Germano-Austro-Româno-Ruse, observăm, că, a- 
cest teatru este format din 3 regiuni distincte, şi anume: 

_ a) Regiunea de Nord, care cuprinde Prusia Orientală, 
Lituania, Silezia, Possen, Nordul Poloniei, Rusia, Polezia, 
pecum şi o pate din Galiţia de. Vest; 

  

- - 1) Teatrele de operaţiuni dela punctele e şi / r se vedea descrise la partea 2-a a lucrării o-lată cu des Ă crierea operațiunilor. 2) Vezi harta No. 3 şi 3 bis, op al RE
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b) Regiunea cenirală, care cuprinde mlaştinele Miusk, 

Yolinia, Sudul Poloniei ruse, Galiţia de Est, Tr ansilvania 

de Nord-Vest şi Polonia; 

c) Regiunea de Sud, care e cuprinde Basar abia, Birco- 

“vina şi Ardealul; 

“Regiunea 'de Nord.—La Nord de linia Niemen, (Li- 

tuania), regiunea esle păduroasă, băltoasă, întretăiată de 

„Tâuleţe și smârcuri, clima aspră şi nesănătoasă, ceeace! 

face ca 0per aţiunile de aci să nu aibă mare importanță. 

La Sud de această linie, şi până la mlaştinele Minsk, 

regiunca se prezintă asttel: între. Bug și Narew, există. 

o creastă de înălțimi, favorabilă apărării, iar regiunea 

în general, este viabilă, însă, între Narew şi Niemen, se 

întinde o regiune păduroasă şi inundabilă, care închide 

direcţiunile de mişcare către Moscova. : 

In Prusia Orientală, până la Vistula, regiuica este 

grea pentru operaţiunile militare, din cauza îmlaştinelor | 

Mazuriene. 

Restul regiunii din Prusia, din Possen şi din Silezia, 

este foarte accesibilă operaţiunilor militare, dispunându- 

se aci de numeroase căi ferate şi de căi de comunicaţiune. 

Regiunea lacurilor Mazuriene, cupr inde terenuri smâr- 

coase, acoperite aproape în întregime cu păduri şi 6ste 

străbătută peste tot locul. de. mici pârâiaşe, cari leagă 

diferitele lacuri. (A se vedeă schiţa). - 

Această regiune mlăștinoasă își scurge apele lacurilor 

sale, atât spre Nord, în Pregel, cât şi spre Sud, în Narew; 

toate râurile ce o stri ăbat sunt tributarele acestor fluvii. 

In. afară de-numeroasele lacuri, întreaga regiune este: 

presărată” de mici lacuri, cari se lcagă între: ele, astfel 

că se poate spune că Bobr-ul şi Narew-ul, sunt în co- 

municaţie cu Pregel-ul prin aceste legături. 

Deși foarte dificilă, din cauza “caracterului -topogr atic 

al său, această regiune este brăzdată de o mulțime de. _ 

comunicaţiuni, atât şosele, cât şi căi ferate, pe cari Ger- 

manii le-au construit pentru înlesnirea populaţiunii, dar 

mai ales - pentru apărare, „în prevedere a. unei invazii ru- 

seşti. i 

Prin dispoziţia lor, lacurile Mazuriene închid, pe o | 

întindere da vreo 110 km. (N. S. », spaţiul dintre Pregel
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şi fronliera sudică a: Prusiei. Orientale, rezumând căile de 
invazie despre Est, numai la câtevă: direcțiuni, şi acestea 
fiind adevărate defileuri. Aceste comunicațiuni, care vin 
am Rusia în Prusia Orientală, sunt cele de mai jos, (pe 
crochiu):. - o i 

a) Spre Koenigsberg, şosea şi linie ferată dublă, le- 
gălura cu c. î. rusească, care, dela Kowo trece prin Vir-. 

„Dalen, “unind localităţile Stalluponen,. Gumbinen, Inster- 
burg, Vehlan şi Koenigsberg; ae „ 
_b) Stâlluponen, Goldap, o - şosea şi linie ferată. De 

la această localitate -se duce la Angerburg, — extremilatea! 
nordică a lacurilor: mazuriene, — ramificându-se, fie spre 
Gerdauen, prin Nordenburg, fie spre Rastenburg. 

O şosea dela Marggrabova se continuă dimpreună 
cu o cale ferată, la Angerburg. . Da 
„_Goldap este legat cu Marggrabova prin şosea şi ci, 

care continuă spre: Lyck, astfel că paralel cu frontiera, 
Germanii au şosea şi linie ferată, câre unește Tilsit-Pil- 
kalen-Stalluponen-Goldap-Marggrabova-Lyck, Biala-Joha- 
nisburg-Ortelsburg, '(extremitatea sudică a lacurilor AMa- 
zuriene); a | | 

c) Dela Lyck, şoseaua și calea ferală dublă duce spre 
Liizen. - o _ . A 
„Tot dela Lyck, .o 'şosea duce prin IKlausen. la Arys, 

_iar o şosea și cale ferată: duce spre Biala, la Johanisburg, 
" (extremitatea sudică -a lacurilor), pentru ca -de acolo să 
meargă spre: Ortelsburg, adică dealungul frontierei; 

„+ - d) La -Johanisburg - converg comunicațiile ce vin! 
„ dinspre Narew, adică şoselele dela Lomza și Osowielk. 

In afară de linia ferată şi şoseaua dealungul frontie- 
rei, cari s'au .descris mai sus, paralel cu aceste comuni- 
cațiuni, sunt o: a :doua serie de comunicațiuni, şosea și cale ferată, care uneşte Insterburg, Nordenburg, Anger- 
burg, Lotzen,. Arys şi “Johanisburg, excelentă linie de ma- - nevră, înapoia primelor lacuri şi înaintea regiunei marilor lacuri Mazuriene. ... . --..: Ia ii >. Imapoia lacurilor, de asemenea, se găsește o altă linie 
„paralelă cu celelalte două arătate şi care uneşte Allen- burg-Gerdauen-Rastenburg-Sensburg-Johanisbieg. 

E 
“In fine, înapoia acestei “a 3-a linie, se găseşte o: a:
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d-a, către care abundă din toate direcțiunile şosele şi căi 
ferate. 

| Linia lacurilor mazuriene. este tortiticatit permanent, 
închizând defileurile dinspre Est. 

„ Regiunea de centru.—Afară de regiunea Polezici, cu 
mlaştinele Minsk, care formează o regiune săracă, nesănă- 

toasă și impracticabilă, restul regiunii Wolhynia de Sud, 
în Podolia, în Galiţia şi “Transilvania de N. V., se pre- 
zintă în condițiuni bune pentru operaţiunile militare. 

Polonia rusă, numită şi câmpia masoviană, are ca- 
racter muntos, pe stânga Vistulei, caracterizat prin înăl- 
țimile Sandomirului până la Kiolce. 

La Nord de înălțimile Sandomirului, (Lyssagor a), pe 
stânga Vistulei, terenul este ondulat, acoperit cu păduri 
mici şi br izdat de numeroase pârac, — câteodată mlăști- 
noase, — ce se varsă în Vistula. 

“ Tnălţimile Sandomirului, - până- la Kielce, constituiese 
o primă linie de apărare, ce ar veni din Galiţi ia. 

Intre Bug şi Vistula, terenul este ondulat şi mame- 
lonat, iar la Nord de Varşovia sunt numeroase dune ni- 
sipoase. 

A 

„cipale. 
' 

Ofensiva din Rusia în “Silezia, în Galiţia şi în Tran- 
silvania, întâlneşte în cale liniile de apărare, formate de 
latura “Hatzen Gebirge, Oder, de 'Munţii Beschizii şi de 
Carpaţi, apoi de munţii Bohemiei. 

Deși toţi aceşti munţi au altitudini mari şi sunt aco- 
periți cu păduri, totuş, căile de comunicaţiune nu. lipsesc - 
din ei. - 

Regiunea din centru cuprinzând. o bună parte din 
Polonia rusă, Volhynia, Podolia şi Galiţia, şi având pe 

ea comunicațiile principale, ce leagă capitalele beligeran- 
ților, eră destinată să poarte pe ea operaţiunile prin- 

i 
Regiunea dintre Piliţa şi Bug, întâineşte, pedeoparle mişcările fie către Rusia, fie din Rusia către Austro- Un- garia, iar. pedealtăparte, înlesnește unirea armatelor austriace, cu cele germane, ce ar veni dela Nord, fie la Est de cetăţile Varşovia, Ivangorod, Brest-Litowski, fie “la Vest de ele. 

i 
Grupare ca căilor ferate Şi, a şoselelor, ce duc din
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Austro-Ungaria către Rusia, în regiunea de mai sus, înles- 

neşte mult aceste oper aţiuni. Această regiune are acecâş 

importanţă, şi îm cazul când România ar luptă alături 

de unul din beligeranți. 

Regiunea de Sud. —Orogratia în Basarabia are as- 

pectul dealurilor. din Moldova, nu împiedică viabilitatea 

şi oferă numeroase poziţiuni și regiuni favorabile opera- 

țiunilor. In Nordul Basarabiei, în regiunea platoului. Ho- 

tinului, se găsesc, ici, colea, lacuri închise între dealuri 

înalte, cari pot deveni piedici serioase penlru operaţiunile: 

militare. Tot aci în partea de Nord, sunt și numeroase 

păduri. In. partea, de . mijloc, şi Sud, pădurile se împu- 

ținoază: 

Podolia îor mând, la un loc cu Volnynia, platoul v ol-.. 

hyno- -Podolian, are aspectul granitic. Cursurile de apă 

au maluri înalte şi stâncoase; i iar. „patul lor este. adesea 

umed și mlaștinos. 
Partea de Sud a Podolici şi în n guvernământul Kiew, 

terenul devine în general șes şi arc caraclerul stepelor: 

Regiunea aceasta va aveă importanţă militară numai 

atunci când România :va trece alături de una din părți, 

de oarece drumurile directe dim Rusia la Sudul Galiției, 

duc prin „Bucovina şi prin Nordul Moldovei. 

Hidrogr ajia 

Dunărea între -Prut şi Gura .Chilici, din cauza bă 
ilor şi a diferitelor pârac, nu poate îi trecută, decât pela 

Reni, Cartal, Ismail, Kilia. 
Malul Mării Negre, dela Kilia la Gura Nistrului, din 

aceleaşi cauze, este aproape inabordabil. 
Nistrul, are fundul stâncos sau nisipos. In Decemvrie 

şi până în Fevruaric, îngheaţă. Dela Bender în jos, Nis- 

trul constituie un obstacol serios de trecut. De aci în - 

sus prezintă, însă, bune locuri de lrecerc, chiar. prin . 

vaduri, când apele unu sunt mari. . - 

Prutul, nu formează un obstacol serios “de, trecut., 

Nu are poduri j fixe decât cele dela. Ungheni, pentru. calea . 

„ferată. 
“Bugul de Est, prin situaţiunea sa paralelă şi con-



a „218 

centrică cu Nistrul, formează un obstacol serios pentru 
ofensiva .dela Sud-Vest.- Dela Olviopol nu mai poate îi 
trecut prin vaduri, nici în fimpurile secetoase. Pe Bug 
circulă vaporaşe pânăla Wosnosenk.. 

Dniprul, este al treilea fluviu mare al Europei: Are 
albia pictroasă' sau nisipoasă cu dese praguri, ceeace face 

navigația periculoasă. Din Decemvrie până în Martie, în- 
gheață mai în totdeauna. În porţiunea dintre Ecaterino- 
slav-Alexandrovsk, aruncarea unui pod militar este cu 
nepulinţă, terenul fiind mlăștinos. Poduri fixe afară de 
ale căilor ferate, nu are, până la Riew. Dela: Orscha “în 

jos, sc face navigaţie. | . 

Pripetul, are numero oase braţe cari acoperă mai toată . 
regiunea  Polezici, formând-o serie de lacuri şi smârcuri 

de nepătruns, chiar de unităţile mici: Afluienţii Pripe- 
tului: Siyr, Jkwa, Gorojnşi, Slucz, sunt mlăștinoase, în 
cursul. lor inferior, şi măresc. regiunea nepracticabilă a 
Polezici. “ 

„. Vistula, isvorăşte din munţii Jablunla, (Vestul Ga- 
iţiea) formează. frontiera între Austro- Ungari ia şi Rusia, 
până la Savischort, de aci intră în Polonia rusă și după 
ce o străbate dela S. E. către N. V,, intră în Prusia, 
la S.-E. de Thorn şi se varsă în Marea. Baltică la Danzig, 

Lărgimile şi adâncimile apei se arată în schița de aci: 

L: 80—400 m... [.. 160—500m.: L. 3501800 in. (cu braţele sale) 

  

Ad. 0.60—31/; m. Ad. 4—6 m. Ad. 4-8.n 
8 —0 — o 

Cracovia. - | R.San Ivangorod “ Danzig 

“Albia neregulată. Fundul nisipos. Malurile, parle _ni- 
sipoase, parte stâncoase, şi înalte ide 4 m., până la Du- 
nayeţ. Dela Dunayeţ la «Narew, malul drept mai. jos și 
mai întins; iar de aci în jos, malul Slâng este mai jos. 
In Decemvrie îngheață şi ţine până la finele lui Ianuarie. 

Lărgimea văii Vistulei, atinge și 11 klm, până la 
sura Skavei; iar de aci, până la Cracovia, se reduce la 
4 km. de unde iar se lărgeşte. Vistula nu poate fi tre-- 
cută decât pe poduri. “Navigaţia | cu vapoare se face nu-
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“mai pentru vase mici, până la Cracovia, iar de “aci în 
„jos, şi cu vase mari. . a | 

Vistula a fost aleasă ca front strategic al ar- 

matei .ruse şi. ca primă linie de apărare, :în cazul unui 
atac dela Vest. Pe Vistula suul trei cetăţi ale cadrilaterului 

rus, şi anume: Varşovia, Novogeorgiewsk (Moldin) și 

Ivan gorod. | 

| Wyepretz. Prin situaţiunea sa par alelă cu frontiera 
galițiană şi la Nordul înălțimilor dintre Bug şi Vistula, 

are :un 'important rol ca linie de. rocadă sau -ca linie de 

apărare între Ivangorod-Brest-Litowsky. 
Lărgimea, între -15—20 m., şi adâncimea între 1—4 

m. Se poate rece prin vaduri: în cursul său superior. Are 
poduri, însă, slabe, de lemn. 

Buqul de Vest. Are lăţimea între 30—60 m. la în- 
ceput, şi atinge 200 m. către cursul interior. Adâncimea 
între 50 c.m.—5 m. Se trece prin vad, până la Brock. 

Poate servi ca o perfectă.linie de apărare între Nowo 
Georgiewsk şi Brest Litowsky. 

Narew. Are importanţă militară, formând prima linie 

de apărare, faţă de ofensiva din Prusia Orientală. Lăţimea 

apei variază între 80—250. m.; iar după ce. primește 
Bug-ul, atinge: 100 ma. Având multe revărsăluri, nu poale 
fi trecut, decât în anume puncte. 

Piliţa. Prin situațiunea sa, servă ca. linie de apărare 
contra atacului germânic, şi ca Minie de. invazie, pentru 
armatele austriace. Adâncimea, între 0,50— -2 m.,.. spre 

“cursul inferior.  ,. 
Warla. -Lărgimea apti, în. jos. de Kola, atinge 190 

m.; iar adâncimea, între L—8, Se poate „trece prin 
numeroase vaduri. Se 

“Poate servi ca o primă linie de apărare contra unui 

atac dela Vest, iar cursul său mijlociu, legându- -se. cu 
valea. Brzenei, poate: servi ca o linie. de invazie. 

Oderul.. Adună apele 'sudeţilor şi curge aproape pa 

alel cu Elba, până în dreptul Berlinului. Afluentul mai 

însemnat-al: Oderului, este Wartha, care are astăzi, multă. 
importanţă în operaţiunile din Polonia.. . 

Tisa. Lărgimea variază între 150—200 mi iar adân- 

cimea între 4—9 m, Tisa “este plutitoare. „pentru vase
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mici, dela Szigel în jos; iar dela Solne în jos, devine 
navigabilă pentru vapoare mari. 

- Orografia 

„Cercelând" de aproape formele terenului, găsim 'ur- 
"mătoarele creste şi platouri, care formează schelelul oro- 
grafic -al întregei regiuni. | 
"a La Nord găsim. o primă serie de înălţimi, “pe 

«care o 'vom numi culmea Uralo-Baltică, şi care,.cu mici 
întreruperi, se întinde din. Urali până în Baltica, cu di; 
recţiunea generală Nord-Est spre Sud-Vest, continuându- 
“se în Prusia de Vest; 

„Această culme poartă diferite numiri, între cari .este 
şi „Culmea Rusească de Vest”, care se întinde și în Prusia - 
'Orientală de Est, până în Vistula, 

Caracteristica acestor înălțimi este că suni acoperite 
în cea.mai mare parte, de păduri, cu mici părți des- 
'coperite, presărate în unele părţi cu lacuri și mlaștine, 
care formează obstacole grele pentru mișcările de trupe; 

b) La-centru, a doua culme, cam paralelă cu cea 
precedentă, numiiă „Culmea Uralo-Carpatină”, pleacă dela 
Sudul munţilor Urali, de Oremburg, şi cu diferite numiri, 
şi ajunge pe lângă frontiera -Galiţiei, unde se unește cu 
munţii Carpaţi, printre sorginţile Sanului şi cele ale Nis- 
“tului. Platoul Sandomirului, care 'se întinde. pe stângă 
„_Vistulei, este o continuare a acestei culmi, care atinge 
în vârtul Lyssa-Gora, 611 m., înălțime. 

Intre toate acesle culmi de. dealuri se desvoltă bazi- 
murile superioare ale Volgei și Niprului. In bazinul” su- 
perior al Niprului, găsim mlaștinele Poleziei, formate din -- 
afluienţii Pripetului. 

Pe. culmea Uralo-Carpatină, şi în mare parle la Sudul 
său, în regiunea -stepelor, până la țărmurile: Mării Negr6 
şi Caspice, cu mici excepțiuni, se găseşte un strat de pă- 
mânt negru, numit Cernozium, care, în partea nordică, 
“atinge 1,20 mm. grosime, iar în regiunea stepelor se sup- 
Ţiază uneori numai la câţiva centimetri. 

Acest strat de pământ negru, este de'o mare ferti-. 
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“litate, şi constituie partea cea mai productivă, nu. numai: 

din Rusia, ci din întreaga Europă. a 

Din punct de vedere militar, :acest teren ofer: ă bo- 

gate resurse în cereale şi mijloace de trai, în schimb, 

însă, din cauza lipsei aproape complete de şosele îm- 

pietrite, constituie un obstacol serios pentru mişcările de 

trupe, întru cât drumurile naturale, din cauza ploilor, 

se moaic foarte mult, devin făgaşe de noroiu şi fac mersul 

foarte greu. Pe timpul căldurilor de vară, praful ce: iese 

din acest teren, împiedică foarte mult trupele în mers, 

şi produc boale de ochi; 
c) In Pomerania, Posen, şi Silezia, găsim următorul, 

aspect .orograiic: 

Intre Oder şi Vistula este. platoul Pomeraniei, cu al- 

titudini până la 350 metrii. 
Intre Warta şi. Oder, este Catena, “Halzen, Gebirge, 

“care se leagă. spre Sud :cu culmea Uralo-Carpatică; iar: 

la Nord se prelungește, cu platoul Pomerânieci, descris. 

mai sus.. Intre Oder şi. Spzeca este latura. de Nord- Est. 

a Bohemiei, cunoscută sub numele de Riesen- Gebirge, 

Sudeţii şi Gesenkenland; 

d) La Sud, linia de despărțire între Galiţia, Bucovina. 

şi Ungaria, este formată de. cre easta nordică a munților: 

Carpaţi, Beschizi şi Carpaţii mari, sau păduroși, iar la-" 

tura de Est, e formată din două laturi paralele, care iea 

diferite numiri, cum vom vedeă mai jos. 

| Munţii Beschizi şi Carpaţii mari şi păduroşi, for- 

mează uri îmens arc de cerc, cu concavitatea spre Un- 

garia, care se sprijină cu un capăt pe .pasul Jablunka, 

“la Vest, și cu celălalt capăt pe pasul Tihuţci, sau pe: 

munţii Călimani, la Est. Grosimea acestui masiv, mMăsu-- 

„rată între cele două versante, variază între 60—120 Kim. 

cu înălţimi. între 600—1. 700 m., atfar ă de vârturi, cari. 

întrec aceste înălțimi. 

La Estul despicăturii Dunajeţului, pân ă, la pasul Lup- 

„Row, înălțimea este mult mai mică, formele mari regulate: 

şi descoperite, ceeace face. ca ci să fie relativ cei mai 

practicabili, fiind trecuţi de mai multe şosele, cari converg 

toate la Eperieș, un centru import tant de. comunicaţie în 

Ungaria de Nord.
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La Est de: pasul Lupkow, cea mai mare parte a 
munților sunt acoperiţi cu păduri, iar o mică parte sunt 
stâncoşi și greu de trecut. Da 

O zonă a dealurilor, cari, dela linia de mai! sus, 
Sar mărgini la linia care ar trece la Sud de Brody, Lem- 
berg,  Przemisl, Jaroslau, Tarnov,: Wieliezka, Cracovia, 
Bielitz, este formată din dealuri ondulate, rareori stân- 
coase. și este străbătută de numeroase drumuri şi şosele, 
deși înălțimile lor se meiiţin între 400—600 m. 

Regiunea dela Nordul acestei linii, în. Galiţia, 'tor- 
„mează o zonă de șesuri, întrerupte prin dese cursuri de 
apă şi prin rev ărsături ale Nistrului. şi ale Bugului, în 
cursul lor superior, ceeace împiedică mișcarea în afară de 
drumuri. 

Numeroase păduri i acoperă o bună parte din zona şc- 
sului. Galiției. - . 

In Bucovina nu se! găsesc șesuri, decât numai pe 
albia râurilor ce o udă, având, îii unele părţi, 10—15 
kln lărgime, forniând foarte bune: puncte de adunare,. 
chiar pentru trupe cu efectiv mare. Astfel de șesuri sunt 

“pe văile Prutului, Siretului, Sucevei, și Moldovei şi Je 
“vom menţionă cu ocazia studiului acestoi râuri; . 

e) Lalura de Est e compusă din două coame aproape 
paralele: una la Est, tormând. linia de despărțire. înlre 
apele cari udă Moldova şi acele cari se scurg în cursul 

„superior al Oltului şi Mureşului, şi o alla cam la 50 Im. 
“mai la Vest.de cea precedentă, care închide bazinul su- 
perior al acestor două: râuri, trăgându-le! asupra mun- 
ților de Nord şi Sud ai patrulaterului Transilvan şi for- 
mând, asliel, o galerie naturală de comunicațiile dealungul 
şi înapoia imediată a laturei de Est. - 

Platoul Transilvan, format de o seric de dealuri, cari 
coboară din munţii încunjurători, cu direcțiunea 'gene- 
ală dela Nord-Est spre Sud- Vest, cu înălțime mijlocie, 
100—600 m., despărțiți "prin văi largi și puţin adânci. 

„Mureşul este. colectorul celor mai multe din apele cari se 
scurg din păreţii platoului, așă că, cele mai multe ăi, 
care brăzdează această regiune, converg în valea mijlocie 
a Mureșului și o mică parte din ele, în aceea a Oltului 
mijlociu. - .
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Fundul mai tuturor văilor platoului transilvan, este 

„umed, acoperit de pământ argilos, parte de pământ ne- 
gru, (loes;, ioarte fetil şi bine cultivat. . - 

In lungul şi paralel cu cele două creşte muntoase 
dela Est-ul și Sud-ul, platoului, găsim o serie de şesuri, 

ari au o mare însemnălate militară, ca pieţi. naturale 
de adunare, faţă cu frontiera noastră. Acestea sunt: 

Șesul Mureşului superior sau al Miclăuşului, (Gyergyo- 
St. Mikloş); 

Şesul Cikului, compus din două expanziuni, legale . 
între ele prin o şosea și cale ferată, în -care debușează 

şi şoseaua cu calea ferată, ce vine din Moldova, -pela pasul 
Palanka, (Ghimeș); 

Șesul Secuilor, -sau Haromsek, (Trei oameni), lung 

de 55 klm. şi larg de 15 khm., unit prin pasul Oituzcu 
Moldova; regiune bogată şi slrăbătută de mai multe dru- 

“muri şi: șosele; . | - a 
- Şesul Bârsei, (Burzenland), în care se găseşte şi o- 

raşul Braşov, formează o piaţă de arme naturală, „faţă 
cu frontiera României, şi este legat prin numeroasc şo- 

sele și căi ferate, cu tot restul regiunii. 

Căile ferate și căile de comunicație 

Linii longitudinale, cu orientarea. generală Est-Vest, 
sau IEst-Sud-Vest, cari pot servi pentru transporturile de 
concentrăre din interiorul spre frontiera occidentală, sâu 
pentru retragerea spre interiorul păr, “acestea sunt în 

„număr de şapte: 

a) -Moscova-Riga- Libau; ; 
b)  Petrograd- Nilna-Insterburg-Kocnigsberg-Mecklem- 

burg-Landsberg-Berlin; - 
c) Petrograd- Dunaburg-Vilna-Grodno- Biclstock- vV arşo- 

- via-Petrikow-Censtokovo- Bendzin-Oderberg- Prerau-Viena. 

Dela Varşovia se destace o ramură prin “Thorn- Possen, la 

Berlin. . 

d) Moscova-Smolensk-Minsk-Brest-Litowsky- Ivangorod 

Kielee-Andreew-Mislowitz-Biala-Teschen: Rremsier-Viena, 

cu ramificaţiuni spre Budapesta:); 

  

1). Liniile dela d, e, î, g au ramuri cari due toate - la Varşovia, 

Aşa. că Rusia poate dispune pentru concentrarea de aci de cinci: 

linii ferate. In ultimii ani Rusia începuse înmulțirea liniilor pentru a 

grăbi concentrarea în această regiune. -
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e) Moscova- Orel-Briansk- Gomel- Lumnetz- Rowno - 
Dubno-Brody-Lemberg-Przemysl-Cracovia;  - 

1) Vorony,, (pe Volga) Kursk, Kiew, "Kozantin, Zme- 
_rinka, Wolocinsk, spre Lemberg, sau Zmerinka, Mohilew, 
Noua-Suliţă, Hotin, Kolomea,, Debrețin, Budapesta ; 
_g) Pensa, Karkov, Kremenciog, Balta, Razdelaia, Odesa, 
cu ramifieaţiuni dela Razdelaia la Bender, Reni, la Chi- 
şinău, Ungheni, Iaşi, Bucureşti, sau Iaşi, Cernăuţi. 

Linii transvers ale, în număr de pairu, cu orientarea 
generală Nord-Sud, sau Sud-Vest, care leagă pe cele pre- 
cedente, şi cari pot servi pentru mișcările de rocadă ale 
armatei. însă, dealungul frontierei occidentale: 

a) Libau, Vilna, de unde se despart două ramuri spre 
Sud: una spre Minsk, Gomel, 'Kremenciog, Nicolaef, şi alta 
“spre Lummnetz, Rovno, (prin bălțile Pripetutui), pre Dubno, 
Lemberg; 

D) Konigsberg „ Lick, Bielostock,. Brestlitowsky, Ko- 
wel, Rovno, Berdicel, Casatin, Olviopol; 

c) Danzis, Varşovia, Ivangorod, Lublin, Rowel, Riew, 
Poltawa; 

d) Lemberg, Tarnopol, Proskurow,. Smerinka, Raz- 
delnaia, Odessa. 

Mai sunt în Rusia de Vest și alte linii transversale, 
- însă, nu în tot lungul frontierei. Mai sunt și câtevă linii 
secundare, cari duc în apropiere de frontieră. 

Insă, peniru o regiune de aproape 800 kim. „ măsuraţi 
în linie dre captă, dela Marea Baltică, la Kamenetz- P'odolsk, 
sunt foarte puţine linii ferate, ce vin din Rusia către fron- 
tierele vecine, şi sunt absolut insuficiente! liniile trans- 

„Versale. + 
| Din Germania, la frontiera rusă, sunt mai multe linii 
ferate, şi anume: 

A. — Din Prusia - Orientală, sunt următoarele ca- 
pete de linii ferate, în apropiere de frontieră: | 

a) Memel, Stalluponen ; 
b) 'Lilsit, Tnsterburg, Margrabova, Lyck; 
c)! Mecklemburg, Allenşiein, Orstelbiirg, Johanisburg, 

Lyclk; - 
d) Allenştein, Soldau; 
e) Mecklemburg, Thorn;
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B.—Din regiuica _Posen şi Silezia germană, sunt ur 
mătoarele capele de linii, ce: duc la frontiera rusă: 

a) Stettin, Krentz, Possen, Jaroschin, Ostrowo; 
b) Lissa, Ostrowo “ 

„c) Breslau, Kempen; | 
- 4) Oppeln, Rreusburg; 
„€) Leipzig, Liegnilz, Breslau, Kânigshiătte. 

- Toate aceste linii ferate sunt legate transversal dela 
Nord la Sud, cu numeroase linii, .în tot lungul frontierei 
ruse, la distanţe foarte apropiate unele .de altele. Cele 

„mai multc din ele sunt linii duble. 
Di Galiţia mai sunt următoarele capele de linii fe- 

rate la frontiera rusă: 
„aj Epern, Neu-Sandek, Tarnow, Szucin; 
b) Drebica, Sandomir; - 
c) Przemysl, Sandomir; | | 
d), Lemberg » Tomașşov; 
e) Stanislau, Husyatin. 
Din Bucovina trece numai calea ferată Cernăuţi- Mo-. 

hilew. ! . - 
Liniile cari i conduc din Viena prin valea Moraviei în 

Galiţia, prin Hullein, Teschen, Bielitz. şi alta prin Briinn, 
Oderberg,. Oswicin. 

Linia Presburg, Sillein, (prin valea. Vaagului), de unde . - 
"0 ramură “trece în Galiţia prin pasul Iablunka, iar. alta. 
merge în Ungaria-de Nord, prin Kaschau spre “Sziget. 

„Celelalte căi ferate ar trebui să lreacă prin România, 
„ca să meargă la Ungheni şi la Reni. ” 

„ Consideraţiuni generale 

Privind întregul teatru de operațiuni de Est, observăm 
ă, pentru. Rusia; frontul Bielosiock-Brest- Litows ky, cons- 
CL centrul arcului de cerc, format de fronticra gerniană - 
şi austriacă, aflându- -sc, aproximativ, la egală distanţă de. 
Thorn şi Przemysl, puncte: principale pe teritoriul german 
Şi austriac. Către acest front, convergează şi cele mai, 
multe linii ferate: 

Pentru compensare a întârzierii mobilizării. și consen- 
trării armatei ruseşti, (din cauza vastului său teritoriu şi 

, 
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a  puţinelor căi ferate), s'au pregăti obstacole naturale, 

pentru a întârzia. pe -adversăr, şi înapoia cărora să se - 
tacă concentrarea, întărind unele puncte şi mărind -gar- 

nizoanele din limp de pace. 
“Obstacolele naturale pregătite, sunt: "Niemenul, între 

Rovno şi Grodno. Cursul mlaștinos al: râului Bobr şi 
Narew, cursul Vislulei dela Novo-Georjiewsky, la Ivan- 
gorod,. câmpul retranşat dela Brest-Litlowsky,, . regiunea 
dintre cursurile superioare ale râurilor Styr şi Gosny, a- 
îluienţi ai Prypetului, Nistrul, regiunea Chotin, Kamenelz, 
Podolski, Gurile Dunării şi A Mare ca Neagră. 

Aceste obstacole naturale sau întărit prin iorlilica- 
ție, în “punctele următoare: - 

l. In Rusia. 

Kovno. Are o forțăreaţă de clasa. a 2-a. Are o cen-, 
tură de lucrări noui. (Garnizoana 12 batalioane); 

Olitia. Uvraj permanent; | 
_Grodno. Are o centură -de lucrări noui.. Are o îor- 

lăreață de clasa a 2-a. (Garnizoana 1 batalion); 
Ossovielz. Fortăreaţă de clasa a 2-a. (Garnizoana 4 

batalioane); 
Lomska- Ostrolenka, Roshan, Pultusk, (Uvraje iorti- 

ficale); 
Zegrje. Fortăre cață de clasa a 2-a. (Garnizoana $ ba- 

talioane); 
Novo-Georgiewsky, (sau Moldin). Are 8: “forturi Mo- 

derne, care înconjoară şi. cuprind ambele maluri ale Vis- 
lulei. (Garnizoana 16 batalioane); 

"Varșovia. Arc 15 forluri moderne.. Formează un dublu 
cap de pod peste Vistula. Constituie centrul strategic al 
Polonici, unde converg toate comunicațiile şi căile ferate, 
ce vin de peste frontieră sau din cenlrul imperiului rusesc. 
(Garnizoana 16 batalioane); | 

: (Aceste trei din urmă formează sistem şi. constiluic un 
"fel de bastion ofensiv, care permite * trupelor de aci ac- 
ţiuni-pe flancurile alacalorilor); - | 

Ivangorod. Are 3 forturi moderne. (Garnizoana. 8 
batalioane); : pi Se
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Cetățile Novro-Georgiewsk, Varşovia şi Ivangorod, le- 
gate prin Vistula, constituiesc o iprotecțiune de mare va- 
“oare pentru armata rusă, concentrată înapoi, între. Vis. : 
«tula şi Bug. 

„Din cauză că este prea mare depărtarea între. punc 
«tele fortificate ale cadrilaterului. din Polonia, astiel că ele 
„nu pot formă sistem, având intervalele descoperite şi ex- 
„puse, ruşii au întărit încă numeroase puncte de sprijin, 
„aflate “între aceste intervale. 

In partea de Sud, găsim întărite următoarele puncte 
--de sprijin: Annapol, 'Zamosk, Kielce, Censtokow şi Pe- 
sdricov,; iar în partea de Nord, afară de cele indicate mai. 
= SUS, găsim: Grajevo, Wieţ, Goniund şi Bialostok. 

Brest-Liloivsky. Are 12 forturi moderne. (Garnizoana 
'3 batalioane). In partea de. Est se sprijină pe bălți, pe 
unde nu poate îi întors şi pe-unde este legat cu o linie 
ferată, care străbate în „lung regiunea mlăștinoasă a Pri- 
j petului. 

Luzk, Rowno, şi, :Dubno. Cetăți bine armate, însă, nu 
” moderne. Aceste. 3 puncte fac sistem împreună, pentru 
: acoperirea concentrărilor ruseşti şi pentru a se opune 
” înaintării advers arului către Kiew, îie pela Nord, fie pela 
Sud de acest sistem. 

In regiunea de Sud suit lucrările dela Kamenetz, 
“ Podolsk și Hotin. In restul Basarabiei sunt; Bender, Ţi. 
sFaspol, (centru cu bastioane! şi redute); iar mai înapoi, 
“Nikolaiew şi Kiew. (Kiew-ul, cetate modernă, cu 20 or- 
tari). 

“In fine, luc rările de fortificaţie dela Reni, Ismail şi 
7 Bilia. ” 

2. In Prusia. Dă a, 

a) Fortificațiile din Prusia Orientală, sunt compus6 
“din cetăţile depe Vistula: Thorn, Graudentz şi. Danzig, 
- din fortificațiile regiunii mlăștinoase, numită Mazurenland 
"Şi din cetatea Kânigsberg: 

Danzig, o cenlură cu. câtevă, forturi, face sistem cu 
“ucrările de coastă dela Pillau; a a 

Graudeniz, cetate mare şi modernă, formează un cap 
.
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de pod dublu. In special, are mari „lucrări de forlificaţie:: 
la Marienburg; | . 

“Thorn, o centură de forturi, formând un cap de pod. 
dublu, sprijină flancul drept al Vistulei. : 

Regiunea! Mazurenland şi fortificațiile depe râul De-- 
_veniz, formează un. sistem de forturi - de. oprire şi ba-- 

răje de sârmă, între numeroasele strâmtori ale acestei. 

regiuni; 
hA6nigsberg. In flancul comunicaţiilor dela Vilna spre” 

Vistula. Are numeroase -forturi moderne. 
b) Fortificațiile din regiunea Possen şi Silezia: 
Possen. Centură de forturi moderne. Leagă sistemul . 

de fortificaţie de mai. sus cu restul celor ce descriem. 
mai. jos; : | 

Breslau. Gentur ă de forturi. Formează: un .mare cap> 
de pod. Acoperă comunicaţiunile ce duc din Germania. 
în. regiunea Vistulei, sau din Bohemia în Moravi ia; 

Glogau. Luce ări vechi, ce formează un cap de pod... 
dublu; 

Rustrin. Centură de torturi moderne; | 
. Slellin: Impreună cu-lucrările de coastă dela Swiene-. 

„munde, stăpâneşte, gura. Oddrului.: a - 

3. In ? Austro-Ungaria 

Teatrul de operaţiuni din Galiţi ia este: stăpânit de ce-: 
tăţile Cracovia, Przemysl, și Lemberg, care toate aude: 
scop a acoperi «desfăşurarea stralegică la Nordul. Car- 
paţilor. : = 

Cetatea :Olmiitz. din Moravia închide, împreună cu: 
Kracovia, drumul direct Varşovia-Viena: | 

"Lemberg, are câtevă forturi moderne; 
Przemysl și Iaroslav, formează un sistem. Primul! 

are 17, al. doilea numai câtevă forturi moderne; | 
 Kracovia, stăpâneşte comunicațiile cari trec printre ” 

Carpaţi şi munţii Bohemiei, are o centură de forturi 
moderne; .. aa 

Olmăt=, are o. ceniură de 19 forturi. Prin siluaţia sa, | 
poate aveă, pus în legătură cu sistemul Oderului de sus, 
0 thare importanţă pentru. operaţiunile de mai: târziu, 
ale armateior austro- -germane, . SI 

'
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„Dăm aci, în întregime, consideraţiunile militare făcute. 

“de d-l Colonel: Teodorescu, în. cursul său .:de Geogratice, 
în anul 1912, .cu privire. la această . din urmă regiune: 

Iată ce spune d-l Colonel Teodorescu, cu privire la. 
„Consideraţiunile militare asupra, regiunci de Sud a a-: 

'cestui teatru de operaţiune”: 

| Linia de frontieră. a Rusiei spre Austri a şi România, 

„are forma unui imens arc:de cerc, care înconjoară Galiţia 

pe o lungime de peste 800. klm., începând dela: Mislovilz, 
până la gura Podorcei, pe Nistru, de aci mărginește Bu- 

„„covina, până la Noua Suliţă, pe-o -distanță de 60 „kIm., 
şi apoi România, până la gura Dunării, pe.0 distanţă 
“de 570. klm. . 

„Atât prin dispozițiunea acogralică a frontierei, care 

:se prezintă. cu parica concavă. spre Austria, cât şi prin 

“lipsa unui obstacol mai înseimnat pe dânsa, se pare că . 

este mai înlesnilă o ofensivă .rusă, în Austri ia, decât una 

austriacă, în Rusia. 
Punctele Cracovia, Lemberg, “Cernăuţi, par a formă. 

frontul slralegic al armatei * ruse, pe teritoriul Galiției, 
înainte de a „pătrunde poste Carpaţi, în interiorul Impe- 
iului Austriei. 

O ofensivă austriacă în Rusia se > giisoşte, îndată ce 

trece fruntaria, în faţa. regiunii mlăștinoase” a 'Poleziei 
(Pripetului), şi este silită, sau. să se desfacă în două, sau. 

să. aleagă una din cele două direcțiuni care înconjoară 

| această regiune, una pe la Vestul ci, prin Polonia. spre. | 
Ivangorod, Brest-Litoxwski şi alta: pe la Sud- ul. ei, prin 

-. Dubno şi PE oskurov, spre Kiew. 
Este adevărat că ruşii au construit “ouă căi ferate - 

care taie prin centru această. regiune mlăștinoasă: una pe 
direcţiunea Dubno, .Rowno, Dombrovitza, Luminetz, „Spre 
Vina, şi alta: din Brest-Litowski, prin Pinsk, la Gomel, 
"însă, aceste căi ferate, dacă pot servi ruşilor -peniru 1e- 
gătura cu partea de Nord și Est a imperiului, sau în 
retragerea lor spre această parte, 'nu vor servi, însă, și 

„pentru ofensiva austriacă, căci pot îi uşor interzise unor 

-- xoloane -inimce, atât. prin! distrugerile. ce sar organiză 
pe dânsele, “cat şi prin prezenţa cetăților cadrilaterului - 
polon şi aL triunghiului. fortificat, Dubno, Luizk, Rovno.
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De asemenea, este greu de admis:că coloanele, chiar 
victorioase, ale unei armate austriace în ofensivă, “Sar-: 
expune a urmă o asemenea. direcțiune, unde ar aveă de- 
luptat nu numai cu coloanele ruse, care s'ar folosi de orice- 
prilej pentru a hărţui trupele austriace, dar mai 'cu o- 
sebire cu un teren inospitalier 'acoperit de smârcuri 'şi 
obstacole). ae a 

Va irebui dar, ca austriacii să urmeze una sau cea- 
laltă direcţiune, prin Polonia, spre Nord, sau prin Podolia. 
şi Volhynia, spre Kiew. . | 

» Negreşit, că nu se poate deduce cu siguranță modul, 
“de operaţiune al armatelor austriace, căci aceasta atârnă. 
în prima linie, de atitudinea Germaniei, şi apoi qe va- 
loarea. elementelor geografice, aflate în drumul lor. E 

“In cazul că ar există o alianță Austro-Germană, este-: 
„multă probabilitate că obiectivul principal al armatelor” 

aliate, va îi, la început, Polonia. Direcţiunea indicată pen- 
„tru ofensiva armatei austriace, ar fi, în acest caz, spre- 
inima cadrilaterului polonez, (Varşovia, Ivangorod, Brest-- 
Litowsk, Moldin), unde sar uni cu armatele germane,. 
care ar veni dinspre Nord: : : 

„Pentru a evită atacul de front al unui obstacol 'atât.. 
“de serios, cum este Vistula cu cetăţile Varşovia şi Ivan- 

 gorod, coloanele principale austriace vor. aveă tot interesul! 
să se îndrepteze prin regiunea dintre Vistula şi Viepretz, 
urmând cam direcțiunile: Cracovia, (sau Tarnov), spre- 
Lublin și din Lemberg prin Zamosc, Cholm, pe linia - 
Bugului, spre Brest-Litowsk, direcţiuni pe care ruşii, după: 
cum -văzurăm, au organizat și. vor. găsi încă. la nevoie, 
“bune poziţiuni defensive. Sa _ 

După trecerea Viepretzului şi: întoarcerea poziţiunilor” 
fortiiicate de pe Vistula, (Ivangorod şi Varşovia), aus- 
triacii vor aveă să forțeze trecerea: Bugului, apărat de ce-. 
tăţile Brest-Litowsk şi Moldin, şi numai. după .căderear 
acestor două linii de rezistență, armatele. aliate, dându-și: 

  

1) În ultimul timp ruşii au intreprins mari. lucr secare a bălților din regiunea Polezizi; totuş aceste lucrări, ori cât ar fi de bine făcute, nu vor putea schimba caracterul general al regiunei: „care este cu' totul improprie operaţiunilor. armatelor mari. > 

ări de asanare şi" 

i , , . , . Ă 
... Î... . , . - aa ..... i
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mâna, se vor puteă decide pentru o! ofensivă spre peters- 

burg sau Moscova. 
Având, însă, în vedere obiectivele mari ce vor aveă 

aceste două armate, şi greutatea de a se mişcă pe o 

singură direcţiune, se pare că armata austriacă ar alege . 
probabil, ca linie. de opera țiune, direcțiunea. prin  Vol-: 

hynia: şi Podolia, către IRiew-Moscovă,! iar direcţiunea de 
mișcare la Nordul bălților, ar fi urmată numai de ar- 
mata germană, pentru a se uni cu armata austriacă: la 
Estul bălților Polezici. 

Frontul de apărare al armatei rusești din Volnynia 
- şi Podolia, destinată a se opune armatelor austriace, în 
“cazul unei asemenea ipoteze, pare a fi indicat prin punc- . 

tele Dubno,. Proscurov, Camenița, iar prima rezistență va 
fi organizală, probabil, chiar pe linia Dubno-lremeniţi- : 
Proscurov- -Cameniţa, puncte parte fortificate, parte tari 

“prin poziţiunea lor tactică, cari interceptează . comunica- 

țiile Lemberg-liew şi Tarnopol- -Staro Konstantinow-Ber- 
dicew-liew,. 

Prima direcţiune, adică aceea care ar trece prin Dubno 
spre Kiew, ar îi, de sigur, cea mai bună pentru cuvântul 
că este cea mai scurtă, (460 km: pe C F. şi 420 klm,, 
pe şoseaua Brody, Dubno, Rovno, "Jitomir, Kiew), şi este -- 

urmată de o cale ferată şi de o şosea bună. | 
- Pe această. direcţiune cetăţile Dubno şi Luizk, (ALi- 
hailograd), oferă o primă linie de apărare; în a. doua linie. 

punctele, Rovno, Berdicew, Nowograd, Voliuisk şi Jitomir, 
oferă poziţiuni succesive de rezistență. Intre Valea Bu- 

"gului și Row, se întinde platoul păduros al Litinului, 
foarte propriu unci defensive hotărite. 

"Rezistenţa principală, însă, va aveă loc pe. linia Ni- 
prului, cu centru pe cetatea Riew, dreapta pe extremitatea 

„Sud-Estică a bălților, iar stânga spre Kremenciog. | 
Odată ofensiva ajunsă pe această linie, sar puteă 

pune întrebarea dacă, faţă cu imensitatea imperiului și 

pericolele la cari sar expune o armată în centrul Ru- 

siei, atât din cauza climei aspre, cât şi din cauza lipsei 
mijloacelor de aprovizionare, nu ar fi poate mai prudent 
ca. linia -Niprului- să formeze obiectivul final al campa- 
niei şi să indice limita până 1 unde. se poale împinge o ofen-
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sivă raţională. (Ix.: Carol XII, în 1708— 1709 şi Napoleon 
cel Mare în 1812). . 

Atacatorul odată stăpân pe linia Niprului, arc dejă 
o bază solidă de rezistenţă şi un ascendent moral suti- 
cient, pentru a se menţine pe. această linie întro- deten-. 

"sivă activă, capabilă a impune destul pentru încheiere a 
păcei, în. condițiuni avantagioase. 

Cu privire la Basarabia. Este uşor de: înţeles. că , în 
cazul unui răsboiu Austro-Rus, România poale îi chemată 
de împrejurări să parlicipe ca aliată, fiec cu Austri ia, lic. 
cu Rusia. In primul caz, o alianță cu Austria, Basarabia 
va li negreşit un te alru de operaţiune obligat. 

Fronlul strategic al armatei ruse în acest caz, vali . 
reprezentat, îață de noi, prin linia Prutului, care, dela 
Mamorniţa până la Reni, are o lungime de 430 kim. 

Două moduri de a operă se poate prezentă alegeri 
- noastre, în cazul acesta:: 

a) Sau luptăm la aripa dre caplă a armatei austri iace, 
având. un tealru de operaţiune comun cu dânsa, spre 
partea de Nord a Moldovei şi Basarabici;. i 

-b) Sau operăm -ca un corp izolat, pe un teatru de 
operaţiune deosebit, în Basarabia de Sud. 

In primul caz, oper ațiunile noastre fiind legale de 
acele ale Austriei, va lrebui să ne îndreptăm prin Nordul - 
Moldovei, tic pc: linia Sculeni-Bălţi-Mohiliew, fie pe direc- 
țiunca Lipeani- Camenița; fie chiar prin Bucovina, spre 
Holtin-Cameniţa: | 

In toate aceste cazuri, trecerea Prutului se va pultcă . 
face cu ușurință, întrucât: în această zonă, el nu fîor- .. 
mează un obstacol serios, „şi poale îi trecut pretutindeni. 
Obstacolul mâi de seamă, ar îi format de dealurile care 

„se interpun între Prut și Nistru, care au'o înălțime destul 
“de mare, (300-—100 m.), şi pot fi apărate „cu uşărință, 
de truple ruseşti; iar Nistrul * ar formă a. doua linie de 
apărare - înapoi, sprijinită pe punctele “Hotin-Cameniţa, 
Mohilew şi Rybnica. 

„In cazul al doilea, însă, cârd noi am: operă izolat, 
“în Basarabia de Sud,. acțiunea noastră ar aveă de scop,. 
pedeoparle, să alragă în Basarabia o. parte “din iorţele
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ruseşti, ca, astfel, să “slăbească grupul principal, are ar 

luptă în “Galiţia, pede altă parte, să se opuie și să îm- - 

piedice o acţiune de ilanc a armaălei ruse, care ar pultcă 
încercă o întoarcere a flancului armatelor austriace din 

Galiţia, lie prin Bucovina, fie prin Nordul Moldovei. 
In ambele cazuri, acţiunea noaslră va lrebul. să lie 

-oiersivă. a 

Pentru a sili pe ruși să slâheascii forţele lor în Ga- 

“liţia, trimițând cât mai multe twupe în Basarabia, va 
trebui să pronunțăm o acţiune ofensivă puternică, prin. - 

direcţiunea Reni-Bender, care ar îi primul nostru obiecliv 
'slrategic şi geografic, întrucât; stăpânind podul de peste 
Nistru, dela Bender, .ni se deschide drumul spre.i Nord). 
în flancul şi spatele „armatei ruseşti. Această ofensivă ar 
“puteă fi încă secundată de alte coloane paralele, care 

ar trece Prutul pe la :Drânceni sau Ungheni-Sculeni şi 
Sar îndreplă spre trecerile de peste Nistru dela Rybnicy. 

„şi Mohiliew. - 

In toate aceste cazuri, am avcă. de învins rezistența 

„pe care trupele: ruseşti ar “putea-o organiză cu "ușurință. 

pe dealurile aproape perpendiculare direcţiuhi de marş, 
ce se găsesc înlre pâraiele Gogălnicul- Botna-Răutul, ete. 

„Pentru a întoarce poziţiunile defensive, pe care rușii 
le-ar puteă organiză pe Prut, sau pe dealurile, "paralele 
cu acest râu, ar fi încă posibilă o ofensivă a ârmatei 
române, pe.la Cartal sau Ismail, în 'direcţiunea Căuşani- 

Bender. In acest caz, însă, va ircbui să ne asigurăm mai 

întâiu posesiunea - Dunării prin executarea de barâje de 

“torpile; care să. „imobilizeze ilota rusească „de pe acest. 

luviu. 
Este ncîndoios că, ofensiva. noastră nu ar - puteă să 

“treacă de linia Nistrului, până ce nu se va fi dal. o bă- 
“tălie- mare pe frontul din Galiţia. şi numai după ce ar- 

“matele ruse ar îi fost respinse de pe acel teairu: „principal 

"de operaţiune, am putcă: împinge operaţiunile noastre mai 
spre Nord şi Est în direcţiunile Bar-Winnica sau ..Balta- . 
"Uman sau chiar dela Bender-Tiraspol, spre linia Bugului 
şi al Niprului, după ce se va îi asigurat aripa dreaptă 
spre Odesa și Karcow, prin puternice detașămente de îlanc. 

, 

+ “ . Îi 4
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- Este încă cu putință, că România să aibă de luptat 
„singură în contra Rusiei, în cazul când aceasta, asigu- 
rată de neutralitatea Austriei, ar mai încercă să treacă 

prin ţara noastră, pentru a se îndreptă. spre Peninsula 

Balcanică, cum a făcut î în răsboaiele ce a avut cu Turcia, 
în - solul trecut. 

In o. asemenea “ipoteză, este . “sigur că Rusia. se va 
decide dela început pentru o ofensivă energică şi în acest 

caz, zona sa de concentrare în Basarabia, va fi cât mai 
- aproape de linia Prutului inferior. 
Liniile de comunicațiuni, existente, cun şi căile ferate: 

“din Basarabia, ne indică, în acest: caz, că, capetele de 
coloană ruse: se vor 'găsi chiar. pe, Prut în zona dela 
Ungheni în jos, până la Reni, iar grosul lor se va puteă 
concentră, la început, în zona Chişinău-Bender,Gurai 

"Galbenă. N | 

Teatrul de operaţiuni Austro- Sârb 

Teatrul de operațiuni Austro- Sârb, cuprinde: Banatul, | 
Sirmia, Bosnia, Herlzegovina, Dalmația, Muntenegru şi 
Albania, 
>” Sârbii au venit din Nordul Carpaţilor în secolul « al 
17-lea şi s'au stabilit în Bosnia, Hertzegovina, Muntenegru: 
şi Serbia de azi, cu autorizaţiunea Impăratului Bizanțului. 

La început, vasali ai Imperiului Bizantin, un moment 
ai Bulgarilor, şefii. sârbi idevin independenți către 1115; 
iar “către 1346, Regele Petru Duşan, întinde! stăpânirea: 
peste Bulgaria de azi până -la porțile Constantinopolului: 

” şi se încoronează Țar. 
La 1836, Sârbii încep a se desbină, Petru Duşane. 

moare: subit; iar la 1839, în urma bătăliei dela Kossovo, 
(câmpul Mirlei), tură subjugaţi de Turci, lăsându-li-se- 
însă, dreptul de Domni naţionali, până la 1859, când îură 
detinitiv încorporaţi Imperiului Turc. 

| Parte din resturile armatei sârbe se retrag în munţii. 
Cernagorei, (Muntenegru), ă nu au recunoscut” niciodată 
supremaţia Porţei. ” 

La 1804, Serbia se ridică înte o formidabilă insurecție: 
contra jugului turcesc, sub Carageorge, dar nefiind bine 

1 

N
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„susținuți de Ruşi, insurecţiunea nu reuşeşte. După 'alte 

lupte furioase, conduse 15 sub Miloș, la 1815 Serbia ob- 
ține recunoaşterea autonomiei sale, care i se. garantează 

prin pacea dela "1829. a - 
Insă, discordiile provenite din cauza diferitelor par- 

tide şi. familiile pretendente la domnie, împiedică -întă- 
rirea Serbiei. Tronul e trecut de mai multe ori dela o 
familie la alta, adesea prin asasinate. IN 

La 1876, în. urma răscoalelor din Bosnia şi Hertze- 
govina, Serbia declară răsboiu Turciei, însă, fii sdrobită.- 

“La 1877-—78, către finele răsboiului, Sârbii reiau: 
armele contra Turciei, iar prin tratatul dela Berlin, li s'a 
recunoscut independenţa şi li sa acordat'o mărire de te-: 
ritoriu la Suds), dându-se, însă, drept Austriei la ocupa- 
țiunea Bosniei şi Hertzegovinei şi de a ţine trupe în Sand- 
geacul Novi Bazar, care separă Serbia de Muntenegru. 
La 1909, Austria îşi anexează definitiv provinciile Bosnia 
şi Hertzegovina. | | Da 

Prin această stăpânire nu numai că Austria își accen- 
„tuiază tendinţele de acaparare economică la Sud, dar, 
devine .0o barieră puternică contra tendinţelor de unire. . 
între popoarele sârbe din Bosnia, Hertzegovina, Serbia - 
şi Muntenegru... | | a 

Austriacii sau opus în totdeauna la anexarea Sand- 
_geacului la Serbia, căci :aceasta -puneă o piedică tendin- 
țelor austriace de expanziune la Sud, însă, anul trecut, 
prin tratatul dela București, o parte din Sandgeac s'a 

„alipit Muntenegrului şi” altă parte Serbiei, contra dorinței “| 
Austriei. | | i 

Serbia, prin tratatul dela București, a schimbat forma: 
sa, dintr'un triunghiu cum eră, într'un dreptunghiu cu la- 

"turile de Vest şi Est' mai lungi şi întinse, cea de Vest 
dela coniluiența Donei' cu Sava, la lacul Orehrida; iar 
cea de Est, dela confluiența Timocului cu Dunărea, pe 

__ 1) Prin tratatul dela St. Stephano:'se dăduse Serbiei Novi Bazar, 
Mitroviţa şi Pristana, adică debușeurile Albaniei, însă Austria în con- 

- gresul dela Berlia reduce pretenţiunile Serbiei în această parte acordân- 
„_du-i compensațiuni pe teritoriul Vranjei. Lescovaţ şi. Pivotului date la 

început Bulgariei. Cu modul acesta pe lângă că a închis pe Sârbi din . - 
toate părţile dar le da şi un punct de continuă ceartă cu Bulgaria. . 

,
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Vardar, la 50-klm. de Salonic, adică un teritoriu apro ape 

îndoit decât aveă până la 1913. - 

Din cauza terenului muntos, Serbia nu are .căi de 

comunicaţie împietrite. | 

'Featrul de operaţie austro- Sârb se limitează, aproxi- 

maliv, la Nord cu Mureșul cu frontiera N.V. a Bos-: 

nici și a Dalmației la Vest cu coasta Mării Adrialice, 

până la Corfu; la Sud :cu frontiera albano- sârbă, şi la 

Răsăril, cu regiunea -din Transilvania, România şi Bul- 

săria, miurginită, aproximativ, de Olt: şi Vid. | 

Acest leatru de operaţiune este străbătut de urmăloa- 

" 4oarele văi principale, pornind dela Nord" la Sud: -Timok, 

Morava, Drina, Bosnia, Vrbas, Una, Nara, Zeta, Struma; 

“Vardar şi Drina; iar "dela Vest. la Est: “Mureş, Temeș, 

Sava, Morava sârbă, Nisava, Lun, -Tara. 

| Intre Mureș, Morava, “Timoc și, până la Nisava, se. 

întinde un şir de munţi, cari fac legătura între Balcani 

şi Carpaţi: Acest lanţ. muntos este 'depărt at. siinţitor prin 

strâmlul defileu al Porţilor de Fier. La Nord-de Dunăre, 

formează sistemul munţilor -Banatului;: iar la Sud, for- 

“mează Balcanii de Vest cu idiferitele ramuri, purtând nu- 

“mele general de Fri uka-Gora şi culmea. Croato- Slavonă. 

 Imălţimile. variază între 2.100—800, din care cauză este 

străbătut de puţine căi de comunicaţie, cum vom vedeă 

mai jos. 
Intre Dona, Morava sârbă, Nisavâă, la. Nord, şi Tara 

, prelungită de: Vardar spre Sud, se întinde un alt sistem . 

„muntos, tăiat de diferite. văi mai mici și: pătruns de pu- 

ține căi de comunicaţie. 

Muntenegrul arc o serie nesfârșit de. munţi stâncoși, 

despicaţi de nenumărate răi adânci, însă, despărțiți foarte 

vizibil în două, de Valea râului Zelta, care se.varsă în 

“lacul Scutari. Partea de V. a acestor munți, deşi nu are 
înălțimi, mai mari de - 900 m. însă, fiind goi şi stâncoşi,' 

sunt greu de sui ăbătut. Partea de N-E. de Valea Braci, 

SS mai acoperiţi şi. fer tili, însă, înălțimile, şi podurile 

“face greu 'de străbătut. | a 

In general, munţii Muntenegrului prezintă o dezor-
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dine fără scamăn de munţi, vai şi vâlcele de oale tor 

mele şi, dimensiunile, şi lde toate aspectele şi orientărilev). 

Râul Zetta constituie legătura naturală între Albania. 
şi Hertzegovina.. la Nord, -prin defileul Duga, lung de 40 

km. care se apără prin fortărețele Rostaci şi Nicsici. 
La Sud, legătura cu Albania se- poate apăr ă „prin 

fortărețele Spriz,: Podgoritas, Zabliac. : 
Munţii Albaniei formează frontiera între Albania şi .- 

Muntenegru.. - . . | 

Muntenegrenii sunt de -rasă slavă. Ei s'au relras aci | 
în secolul 14, "când mau voit să recunoască suzeranitatea . 
Turciei. Sârbii au considerat în totdeauna Muntenegrul . 

ca o citadelă a rasselor, în care,.sa conservat. germonul. 
reconstiluirii naționale Şi memoria independenţii. Mun- 

lenegrul s'a alipit în totdeauna la politica Rusiei..." ” 
DL General Ianescu ziccă, încă de acum 10—15 ani: 

„inamicul serios al Muntenegrului este Austro-Ungaria, 
însă, statul major austriac are aminlirea ocupaţiunei Bos-- 
nici și Hertzegovinci, când au trebuit 80.000. oameni, pen- 
tru a domoli o mână de insurgenți. In caz de răsboiu 
între Austro-Ungaria şi Rusia, Muntenegrul va „inără, de 
sigur, în luptă. 

Frontier a spre “Mare este foarte. redusă, din cauza. 
făşiei austriace, care se întinde până la portul Spiza,. 
în tot lungul frontierei Muntenegrului, dinspre Mare... 

| “Capitala. Celinge este legată cu un drum de Cataro 
şi cu un aliul de Trebinge. 

Teritoriul Muntenegrului esle acoperit « de tor lifica-: 
țiuni' vechi, cari, din cauza terenului, au „conserva oare=- - 
care valoare. - | 

Prin tratatul dela Berlin, Muntenegrul a “dobândit. 
dreptul de liberă navigaţie în: lacul Scutari şi Boiana, 
însă, nau dreptul a ţine o îlotă militară 

'Coastele sunt interzise baslimentelor. de răsboiu ale 
“tuturor - puterilor; i iar Austro-Ungaria este însărcinală cu 

. 
. 

  

. 1) Există următoarea legendă : Dumnezeu când a creiat lumea a: 
străbătut spaţiul ducând un mare sac unde: avea munți pe care-i aru ca 
ici colea. 

? tăând ajunse deasupra Muntenegrului î î-i crapă s. cul'și? mu ii cad - 
grămadă, 

ia. PR II CI :
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poliția sanitară şi vamală a coastelor Adriaticei. Aceste 

măsuri său luat cu scopul de a împiedică pe Rusia să- 

şi creieze, pe aceste coaste, un punct de sprijin pentru 

îlotele ei.. 

Albania,” se” întinde în tot lungul Adriăticei, între 

Grecia şi Muntenegrul. Este udată de râurile Kalanas, 

YVovusa, Semen, Scumbi, şi Drinul. Regiunea este mun- 

toasă. şi prezintă spintecături, când paralele, când nor- 

male coastelor. 
Albanezii sunt popor de viță Pelasgică. Se “deosebesc 

„după limbă, în două dialecte, şi după religie, în trei: ca- 

tolici, musulmani şi ortodosxi. " 

La Est, lanţul de munţi poartă diferite numiri: 
Munţii Pind, Gramosta şi Șai Dag. | 

| De obicciu, unde locuiesc Albanezii se găsesc şi Ro- 
“mâni. Apele Vovuse, Semen şi Scubi, curg prin sate şi 
provincii întregi locuite de Albano-Valahi. Deşi au foarte | 
desvoltat sentimentul de libertate şi patrie, totuş, difi- 
„cultăţile. terenului, i-au predispus la diviziuni „. politice. 

Clima e dulce; iarna ninge rar. Are câtevă văi îertile, 
păduri. 

„Căi ferate şi de comunicație. 

Din Banat şi Ungaria, pe teatrul de operaţie duce 
„capete de linii ferate până la Dunăre, din care 2 se pre- 
lungesc în tot lungul. teatrului de operaţie, ducând una la. 
Mare a Adriateiă şi alta la Golful Salonic. .. 2 

Karansebeş-Orşova, (de aci prin Vârciorova în Ro- 
mânia), 'Femesvar-Bazias. 

Hatztel- Rubin, legătura la Semendria, de aci la Niş, 
la Vranja, Skopie şi apoi pe Vardar la Golful Salonic. 

Boczkerek-Panciov. 

Segedin-Semlin trece la Belgrad şi de aci. intră în 
linia Semdlk şi Niş. 

Esseg-Mitroviţa. a 

Fsseg-Brody- “Serajevo d-Mostor- -Raguza, (Alarea Adria- - 
tică). i 

pela Vest la Est există: linia - ferată dela Nora “de . - 
Dunăre prin. Segedin la 'Temesvar şi Vârciorova.
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Linia ferată din lungul Dravei dela Marburg. prin. 
Neusatz la Semlin. 

Linia ferată din lungul Savei dela Vilach prin Agrani 
la Semlin şi la Swornik. 

Nu există încă linie ferată laterală, care, să lege Bos- 
nia cu Serbia. 

Mai există o 'linie în Serbia dela Negotin la Niş, 
și alta dela Mitrovitza (Sandgeac), la Uschiub. 

Serbia este legată de Bulgaria prin linia Sofia-Uskub. 
In Muntenegrul nu există nici o cale ferată. 

Căile de comunicaţie principale, urmează direcţiunile 

arătate pentru căile ferate. Afară de acestea, mai sunt: 

a) Şoselele construite de Austriaci, pentru a-şi asi- 

gură frontiera în Bosnia şi 'Hertzegovina: Raguza, Tre- 
binge,. Brlek, Rontze, Metodne, care leagă Mostar, (ca- 
pitala Hertzegovinci), cu Serajevo, (capitala Bosniei). 

Serajevo-Plevje-Novi-Bazar,  (Sandgead). Serajevo-- 
Foca-Serajevo-Mostar. 

b) Trebinge, Raguza, "Serajevo, Svornic, pe Drina, 
până la contluiența cu Sava. Serajevo- Uzice Kralievo-: 
Kruşevaţ. 

Consideraţiuni militare . 

"Dacă privim aspectul general al. teatrului de operaţie, | 
Tuând seamă de căile de comunicație şi de direcțiile ge- 
nerale ale râurilor principale, ce slrăbat acest teatru, 
putem observă că se: prezintă următoarele regiuni, unde 
pot aveâ loc lupte, şi anunic: a 

Regiunea dela Est de Morava; 
Regiunea de Vest de 1 Morava; 
Regiunea din Bosnia, Hertzegovina şi. Dalmația; 
Regiunea Macedoniei sârbești, Albania şi: Muntenegru. 

Regiunea dela Est de Morava 

Ea este acoperită în întregime de ultimele ramiiica- 
țiuni ale Balcanilor occidentali. | 

Aceasta face să fie greu de străbătut, drumurile sunt 
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puţine, în rele condițiuni, trecând prin pașuri înalte şi. 
nepracticabile. Pantele munţilor la Nord de Kneajevalz,. 

sunt, în gencral, repezi, 'populațiunea rară. 
Deci, se poale spune că Serbia este bine adăpostită. 

spre frontiera sa dinspre România şi pe aceia dinspre 
Bulgaria, apărarea putându-se exercită cu torţe slabe, în. 

pasurile grele ale munţilor. 

Expanziunea Negolinului, aflată în. faţa frontierei. 

dinspre România, formează o piaţă de arme naturală, care: 

înlesneşte concentrarea unei armate, de efectiv destul de 
mare, linia ferată, "(parte în construcţie), şi şoseaua Pa- 

„racin-Negolin-Radujevatz, formează arterele principale de: 
comunicaţie şi legătură între această expanziune Şi. Cen- 

trul. Regatului. | 
Punctele: Kiadova, Brza-Palanca şi Negotin, jaloneazit 

frontul de adunare, probabil, al armatei sârbe; iar orașul 

Zaicear, va Îi centrul de rezistență în această zonă. 

„Eneajevatz, de asemenea, va: servi ca punct de le-- 

gătură între zona dela Nord şi Valea Nişăvei. 
Punctele de apărare pe ? Nişava, Pirot, Bela Palanca,. 

Plocia şi. Niș, vor servi: pentru a împiedică o eventuală. 
invaziune dinspre Sofia, totuş, ele au: inconvenienlul că 

nu sunt puncte oblig gale, şi că atacul poate cu ușurință. 

să le întoarcă, tie pe la Nord, prin Kneajevatz- Alexinat, 
lie pe la Sud, spre Lescovalz. a 

„O. imvaziune peste Dunăre, din Banat, nu sar  puteă 

face, decât în partea -Vestică a defileului Porţilor de Fier,. 
adică. între Golubaci şi Semendria, unde malul drept al 
Dunării este mai puţin ridicat şi este urmat de mai multe: 

drumuri şi şosele, cari permit a -luă ofensiva, îie spre: 

Sud, în susul Moravici, spre. Kracujevatz, fie spre Vest, 
la Belgrad-Valjeio. 

Reţiuneu dela Vest de Morava 

Este despărțită prin cursul Moravei mici în două -. 
"părţi: Partea dela -N.-V., cuprinsă între Dunăre, Morava- 
Mare, Morava-Mică şi Drina,. şi partea dela Sa e cu-. 
prinsă între cele două! Morave. 

In pavlea de N.-V.. se deosebesc două. zone: aceea.
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dela N., vecină cu' Drina şi Sava, în care comunicațiile 
sunt. nunieroase, localităţile populate şi dese şi aceea dela 

Sudul ci, dealungul: Moravei mici, regiune lipsilă de co- | 

municaţiuni; unde, satele sunt rare. Poziţiunile militare 
favorabile apări ării, pe acest teatru de operaţiune, sunt . 

-toarle . numeroase, şi pe ele au avut loc mai toate lup- 

tele pentru independenţă ale: Serbici.. 

In ce priveşte partea dintre cele: două Morave, si- 

tuată “la Sud-Vest-ul regatului, din cauza naturii sale 

„muntoase și a lipsei mijloacelor de: comunicaţiune, nu 

“poate fi întrebuințată, decât pentru . operaţiuni cu efec-_ 
stive. mici, având caracterul micului răsboiu şi apărarea 

"găseşte aci numeroase .pozițiuni bune, pentru a opri și 
“respinge orice 'invaziune ar veni dinspre Sud sau Vest. 

Privită, dar, în general, Serbia este proprie pentru 

răsboaiele cu efective mici şi mijlocii. 
Cu excepțiune de regiunile vecine cu Sava şi cursul 

inferior al Moravei, tot restul teritoriului este accidentat 

şi acoperit de numeroase obstacole, cari îngreunează cu 
„totul mișcările şi. operaţiunile: armatelor mari. 

>» Regiunea Bosnia, Herlzegovina și Dalmația. 

Bosnia cuprinde tot bazinul Vrbei şi al râului Bosna, 
-. întinzându-se din Drina, frontiera sârbă, până în culmea 
“munților Dinarici şi râul Una: spre Vest. La. Nord, se 
limitează de. râul Sava, la Sud de Herizegovina şi San- 

geacul Novibazar. DL 
Hertzegovina, cuprinde bazinul râului Narenla şi. este 

vecină cu frontiera de Norda, Muntenegrului. - - 
„Dalmația, se întinde dealungiul coastelor Mărci Adri ia- 

tice, până în creasta Dinaricilor; - din frontiera Munte- 

“negrului prin Istria, până în Gollul Fiume, „cuprinzând 
“litoralul și numeroasele, insule care îl însoțesc. în tot a- 

cest parcurs. a ! 

| Austriacii sau ocupat continuu a-și. asigură frontic- 

“rele înspre Muntenegrul și Serbia, construind numeroase * 

căii de comunicaţie şi punele ! întărite, pentru paza lor. 

Astfel găsim, paralel. cu: frontiera Muntenegr ului,
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drumul: Ragusa, Trebinje, Bilek, Koritza, Metochia. Acest 

drum comunică, atât cu Mostarul, (capitala Hertzegovinei), 

cât şi cu Serajevo, (capitala Bosniei). Ş 

Din Serajevo sunt, de asemenea, numeroase şosele 

cari permit a. merge, fie spre Sud, spre frontiera Munle- 

negrului, sau spre Novibazar, lie spre Drina, cum sunt: 

Șoseaua Serajevo- -Plevlje; 
Şoseaua. Serajevo-Foca; 
Șoseaua Serajevo o-Mostar-Trebinje- -Ragusa; 
Şoscaua Serajevo-Svornic; 

"Şoseaua Serajevo-Uvaţ. 
De asemenea, o reţea de căi ferate, permite a de- 

buşă dela Brod, (pe Sava), fie la frontiera Muntenegrului 

prin Serajevo, Mostar, Trebinje, fie pe aceea a Serbici, 

fie spre Sandgeac, la Uvatz, de unde nu mai sunt decât 
110 klm., până la Mitrovitza, unde: este capul liniei fe- 
rate a Salonicului. 

Toate aceste considerațiuni, fac din provinciile ci- 
tate, o bază de operaţiuni de mare preţ, pentru armatele 
 Aust:o p-Ungare, îie în cazul unui răsboiu cu popoarele 
slave dela Sud, fie pentru o invaziune spre Sud, având - 
ca obiectiv platoul Moesei şi Salonicului. | 
“Astfel, față de Serbia, Austro-Ungaria, dispune, ca 

„bază de operațiuni în Bosnia, de linia râului Bosna, între 

Brod şi Serajevo, de unde ihumeroase şosele permit o 
ofensivă înspre frontiera Serbiei, care, în această parte, 

nu este acoperită decât de râul Drina. 

Punctele Bielina, Zvornic, Vișegrad, formează cape- 
tele de pod pe Drina. şi vor îi indicate pentru trecerea 
coloanelor austriace în Serbia. Dintre acestea, numai Svor- 
nic-ul este for tificat. Toate aceste treceri, deschid drumu- 
rile înspre. Valea Dunărei la Sabac Valjevo şi. Belgrad, 

sau în Valea Moravei mici, pela Uziţa- Kralievo spre Era 
kujevatz, sau spre Alexinalz, 

Faţă cu Muntenegrul, Valea Narentei şi țărmul Mărei 

Adriatice, formează baza de operaţiuni a Austro-Ungariei. 

Din cauza tăriei nalurale a frontierelor de: Nord-Vest: a 
Muntenegrului şi a numeroaselor poziţiuni. tactice, pe cari 

“apărarea. le poate opune unei invaziuni dim această di- 
recţiune, este mai probabil o invaziune pe. frontul Tre-
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" binje, Cataro, Anlivari, spre cursul inferior al Zettei, sin- 

gura zonă favorabilă pentru manevra oiensivă a unei ar- 

mate de invazie, zonă care conţine şi obiectivele prin- 

cipale în Muntenegru şi interceptează şi comunicațiile ar- 

„matei muntenegrene. . - 

Regiunea Macedoniei sârbești, Albania ; Și Macedonia. 

Macedonia sârbă de azi şi Albania, sunt regiuni mun- 

oase şi lipsite de comunicaţiuni bune, văile sale sunt 

destul de fertile, iotuș, nu au mijloace de subzistență! 

pentru armate mari, este proprie mai mult pentru lupte 

mici, parţiale, şi va formă teatrul- de răsboiu obligat, în 

cazul unui răsboiu sârbo-bulgar. 

Prişlina şi Mitrovitza, 'centre importante din San- 

geac, (vechea Serbie şi actuala - nouă Serbie),. vor aveă 

încă, importanță în cazul unui conflict sârbo-bulgar. - | 

Uskub, va luă o desvoltare mare sub stăpânirea 

Serbiei şi va fi un centru de atracţie, în caz de răsboiu. 

Văile: Nişava, Vlasina, Masurica, prelungită de Erna, 

Drina prelungilă de Struma, Bregalniţa, vor fi direcţii ur- 

* “mate de coloane inamice în caz de conflict, între Serbia, 

:şi + Bulgaria. 
Bitolia, ALonastir), oraş 'cu 50.000 locuitori, este 

capul căii ferate dela Salonic şi un centru comercial im 

portaut. 

ă In cazul alianţei | sârbo- -grece, aci va. fi concentrarea 

„armatei greceşti. | 
Albania, fiind în general acoperită de numeroși munţi 

stâncoși şi greu de pătruns, râurile cari o străbate, ur- 

mează văi adânci şi înguste.: Malul Mărei este nestinătos 

Și sălbatec. 

Apele cari o străbat, curg mai toate: spre Marea 

Adrialică, sau Marea Ionică, adeseaori dispar fără o scur-“ 

„gere aparente sau formează adevărate lacuri interioare. 

Oraşul Valona' şi Durazo, vor aveă' o importanţă ca- 

pitală în caz de noui conflicte: în Peninsula; Balcanică. 

Scutarii 'de asemenca, vor aveă importanță. Valea Drinul, 

cu ramificaţiile dela Drina şi Zrm! Drin, vor înlesni miș- 

cările din Serbia în Albania sau invers. i 

2
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Durazo, port. la Marea Adrialică, are însemnătate, 

mai ales faţă cu Muntenegrui. 

A untenegrul 

Muntenegrul prezintă aspectul general al 'unci Mări 

agilate pelrilicată;. o serie nestârşită de munţi stân- 

coşi, despicată de nenumărate văi adânci. Teritoriul 

“Muntenegrului se împarte în «ouă părți prin valea adâncă 
a Zellei, alluienl al Moravei, care se varsă în lacul Scu- 

tari. Partea de Vest, deşi.nu are înălţimi mari de 900m,, 

este, însă, acoperită de stânci grele şi goale, partea de: 

Nord-Est, Văile. Brdei, sunt mai uleschise, mai terlile şi 

acoperite, în parte, cu păduri, însă, înconjurate de munţi. 

înaiţi, greu de pătruns, care se termină la Nord în vâriul 
Dormitar -(2.606 -m.), la Sud,. în vârtul Kom, (2.436 m.) 

si: Vizitor, (2.079 m.). Singura trecere, destul de grea, care. 
ace -legălura între Sangeac-ul.. Novibazar şi Muntenegru, 

“este aceca, care uneşte. Valea Limului cu aceea a Tarei 

“şi Mariţei, apărată prin lortul Kolacin. 
„Râul Zelta, prin orientarea sa dela Nord, spre Sud, 

constituie: legătura naturală cea mai directă între” Albania. 

şi Hertzegovina. -La Nord, această linie conduce în Her- 
"zegovina, prin defileul Duga, lung de 40 kIm., care se. 

“poale apără, spre Nord, prin fortăre cața Krstaci, iar spre 

Sud, prin aceea dela Niesici. In partea dinspre Albania. 
de Sus, sunt iarăş fortărețele Spuz, (pe Zelta), Podgo- 

riţa, (la confluiența Zellei. cu: Marița), şi Zabliac, (a- 
proape. de gura Moravei). | 

Toate aceste puncte formau bazele de! operaţiune ale. 
Tureilor, în luptele ce le-au avut cu Muntenegrul, şi linia 
lor de legătură cea mai scurtă între Albania şi. Hertze- 

govina. Azi sunt toate în stăpânirea Muntenegrului. 
Din cauza terenului muntos şi -a lipsei de mijloace, 

- Munlenegrul 'este aproape cu totul lipsit de şosele îm-. 
pietrite; o singură şosea leagă  Cetinge cu portul Cataro, 

peste frontieră. Căi ieraie există” numai între Vrpazar şi 
Anlivari. 

n rezumat, apărarea “Muntenegrului: se bazează pe- 
„bravura populaţiei şi pe un teren impracticabil, care-l. . 

ocroteşie contra oricărei invaziuni. | N
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T eatrul de operaţiuni din Vest:). . 

“Teatrul de operaţie franco- anglo-german este „cu- 

prins, aproximativ, „între o linie ce.ar uni 'Cherbourg-Or- 
“leans-Besancon, şi o alta ce ar urmă cursul fluviului 

7 

Weser, prelungită prin Munţii Turingiei, Franconiei şi 
Jura, până în Elveţia. Sa 

Frontiera ce desparte: cele două state peliger aule, și 

care trece, aproximativ, prin imijlocul teatrului de operaţie, 

este formală dintro linie convenţională ce pleacă. dela 
N. de Dunkuerquc, până în masivul Blanc din Alpi, după 

„ce descrie două mari 'cotiluri: una în împrejurimile lui 

Longwy ; cealaltă la Donon, pe creasta Vosgilor. :Măsurată 
în linie dreaptă, dela Mare la Elveţia, această frontieră are 
o întindere de 530 km. 

Franţa, în această parte, nu are o frontieră naturală, 
şi chiar și în aceaslă cauză se poale găsi o sămânță a 

aclualului răsboiu, de oarece Germania a luat în stăpâ- 
nire, lu diterite epoce, o largă porțiune de teren "lin re- 
giunea: Franco- -Belgă, siluate :pe stânga Rinului, teritorii 

- numite adesea în scrieri: teritorii „conlesiaie, de. 0arece 

au . aparținut altor state. 
„Aspeelul general orografic şi.  nidrografie al acestui - 

catru de operaţie, se prezintă astfel: 

In Franţa, loată regiunea, face. parte. din  plâtoul 
tal al Franţei, cu “bazinul Parisului, constiluii din Sena 

-Şi loți alluenţii ci. 

In lungul frontierei, platoul Picardiei, Munţii Argo- 

nici, M. Bassigny şi Vo sgi, constiluiesc o barieră între 

acple Franţei, care se duc în basinul Parisului, între apele 

“Escautului, care trec prin Belgia, şi apele Rinului, care, se 

duc în Germania şi Olanda. 

Acesle sisleme de munţi, indicate mai sus, deoparte ia 

“împreună cu următorii munţi din Germania: munţii Ii ur 
. 

  

„_ 3) Vezi ha-ta No. 2 şi sehiţa “secțiuni orientale : a regiunei anure 
Rin şi Meusa. : .. , DEI i.
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Suabieni, munţii Jura Franconieni, munţii Turingiei şi. 
Teutoniei,. de altă parte, dau, în Germania, naștere ba- 

zinului Rinului, ai cărui alluienţi se întind ca rădăcinele- 

unui pom, pe tot restul teatrului de operaţie aflat în „Ger- 
mania Occidentală. 

Dacă privim frontiera “dintre cei i doi beliger: ani, ob- 
servăm că la ambele extremităţi, “allă câte o ţară 
neutră: -Belgia cu Luxemburgul, i un capăt, şi Elveţia, 

la celălalt, rămânând o poartă deschisă între Lusemburg 
şi Elveţia numai de 240 km. laproximaliv, din 550, km, 
total, măsuraţi în linie dreaptă. Așa dar, jumătate din în- 

tinderea totală a frontierei este închisă de Belgia, Luxem- 

burg, şi Elveţia, ţări neutre. 
Privind, în total, frontiera dela Mare la Elveţia, sc- 

poate împărți în două: 
a). Frontiera: de Nord; 

-b) Frontiera de Nord-Est. - 
Vom studiă, dar, teatrul de operaţie în regiunile Co-. 

respunzătoare acestor două îrontiete, atât la Francezi 

cât şi la Germani. - 

Frontiera de Nord 
. | N - ” 

Teatrul de operaţie, care corespunde Irontierei de 
Nord, se desparte «le cel dela Sud: prinlro linie ce ar 
trece aproximativ prin: Orleans- Chalons- -Longwy-AMosela 
inferioară-hNoblentz-Cassel. 

In aceasiă porţiune de Nord, nu există nici «un masiv: 
"muntos în Franţa, afară ile colinele Boulonnais la West. 

şi munţii Ardeni la Est; iar în Germania, pe stânga Ri- 

“-mului, există masivul muntos Eifel (continuare a Arde- 
“nilor), ale cărui dealuri se leagă pe nesimţite cu câmpiile 
Belgiei și munţii Hunstrut, între Mosela şi Nahe. Pe 
“dreapta Rinului, în acceaş porțiune, există creasta princi- 

-pală a munţilor Teutoni, cu ramurile Westice Haarstrung, 
Rothan şi nul, între e alluenții Rinului: Lippe, Ruhz, Siez, 
Lahn, precum şi Mein şi Ems,:care se-v: arsă în Mare e. 

Privind harta generală, “observăm :că în Franţa, teatrul 
„de operaţie de Nord prezintă cinci regiuni diterite : re- 

giunea coastelor, bazinul Escautului, regiunea Ardeni valea.
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Meusa şi valea Oise, iar restul teatrului de Nord, cuprinde 

teritoriul neutru al Belgiei, cu Luxemburg, Holanda, Ha- 

novra, Westfalia și Hinutul Oldemburg. 
Bazinul Escaut: ului. — Acest fluviu este canalizat â- 

proape dela origină. La 'Anvers atimge o: adâncime de 10 

m. şi lărgime de 600 m., ceeace a făcut ca 'Amersul să 

device unul din cele mai importante porturi ale Europei. 

Regiunea dintre Escaut și Sambre, în: Franţa, se numeşte 

Hainaut -şi are o mare importanţă militară din cauza 

liniei mari de comunicaţie a Sambrei şi a vi iabilităţi ii şi 
bogăţici regiunei. 

| Regiunea Ardeni primește numirea dela. Ardeni loată 

„regiunea dela Westul iMoselei până către Sambra. Ea-face 
„parte din platourile primare ale Franţei. Este o regiune 

aspră, neproductivă, şi cu populaţia răspândită. 
'Meusa împarte regiunea Ardenilor. în două şi trimite 

o parte din ape către Semoy-Lesse- Ourth şi Rohr, Rin, 
'Ahr şi Esft Şi alta către Mosela. (Sure îngroşaie de. Primm , 

şi 'Alzetta, Treves). . 
Valea Meusa -și 'Qise. — : Cursul interior. al Meusei 

„aparţine teatrului de Nord din Germania Occidentală și 

din Belgia. Dela confluiența cu Chiers, intră în platourile 
primare (Ardeni) şi iese din ele la Namur, „unde pri- 

mește pe Sambre. “ 
Oise ia naștere din Belgia şi se varsă la West . de 

Paris, în Sena. Prin direcţia ei, prelungeşte. comunicațiile 
Sambrei şi ? Meusei, “către Paris. Afluienţii mai „principalii IE 
sunt: 'Therain pe dreapta, şi Serze,, Lette şi Aisne, pe 

„stânga. 
Regiunea Hanobrei, Wiestfaliei şi Oldenburg tace parle 

din câmpia septentrională a Europei, în care nu sunt de 
semnalat înălțimi prea mari. La Sud această regiune seste 
închisă de crestele munţilor “Teutoni; însă, trecerile prin 

„crestele muntoase şi păduroase Teutone sunt numeroase, 
„între care cele mai principale suni Minden şi Bielejeld 

"(porţile Westfaliei). E 

Râuri principale sunt: Ems şi Weser, care se varsă 

în Mare,.şi Lieppe, Ruhr, Siez, „Lahn si-i Nieta,. cari se 

varsă în Rin. a. 

Prin câmpiile Westtaliei şi Hanovrei trec liniile de
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operăţic cele mai scurte dela: Berlin la Paris:); iar ar- | 

matele ce vor urmă acestei linii vor aveă de trecut cele 

mai, puţine obstacole naturale, în alară, bine. înțeles, «le 

neutralitatea Belgiei şi Holandei, cu cetățile lor, cari con- 

. sliluiesc singurile obstacole -mai serioase. 

Gcografii militari ziceau în această privință: dacă ncu- 
tralilatea Belgiei şi Olandei. War interzice Germaniei şi 
Franţei trecerea către partea de mijloc a Meuzei,: Sar 
pulcă prezice, cu siguranță, că aceste câmpii ar li teatrul: | 

luptelor 'viiloare între aceste două ţări. 

„Germania, cu toată meutralitatea Belgiei, şi-a pregălit, 

încă de mult timp, jacest teritoriu, pentru a pute luă 

ofensiva în această direcţie sau. pentru a-l apără. Aşă, 

» numai între Wessel şi Colonia, sunt 5 linii ferate princi- 

pale, care vin din inima Germaniei către acest fluviu. 
Numeroase poduri şi vapoare leagă ceie. două maluri 

ale Rinului cu aceste linii ferate. Cetățile: Wesel, Colonia, 

Koblentz şi 'Thionville formează, împreună cu. Rinul şi: 
iMeusa, o puternică. linie de apărare germană. 

Consideraţiuni militare relative la frontiera de Nord 

Otensiva din Germania către Franţa, viol ând neutra- 
'litatea' Belgiei, are ca bază ide operaţie Rinul cu 'nume- 

roasele celiiți așezate pe “el şi în valea lui, iar că linie 

* de invazie, calea Meusci, până la Namur, apoi prelungită 

prin. văile Sambrei şi Oisei, „care due direct spre Paris. 
„Mulţi geografi miliatri au susținut întotdeauna, că . 

invazia nu va merge nici prea mult mai spre Mare, din: | 

cauza expunerii flancului drept, şi nici prea. inult Spre 
Est, către plătourile Ardeni, din cauza terenului defavo- 
rabil — așă că prin aceste părți vor fi operaţii secun- 

dare, şi anume către Lille şi Calais, la West, şi către 
Mezieres şi Medusa, la Est. 

In Franţa, afluenții Escantului— Rhouelle şi Scarpe=— 
"precum şi Grand Helpe, alluiente ale Scarpei, acoperă 

  

" 1) Armatele. Romane pe aci au abordat Germania. Sau găsit urme 
de şosele romane. Legiunea lui Varus se zice că a tost distrusă in munţii 
"Teutoni.
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-frontul acestei:-regiuni. Acest front mai este acoperit de 
următoarele înlăriri: a 

Vechea cetate -Cond6; mouile forturi izolate Curgces, 
Moulde. şi Flincs, _construite-la. frontieră, ..pe. valea râului 

Scarpe; cetalea Maubeuge.; cetățmia Quesnoy, fortul Hir- 
son ; întăririle dela Arras, Douai (pe Scarpa), Valenciennes 
Bouchain, Cambrai (pe Escaut), Landrecies (p2 Sambra), 

Guisse (pe Oisc), Rocroi (înaintea Sormonci) ; poziția dela 
Lille pentru a pune la adăpost regiunea contra incursiu- 

nilor germane sau a servi ca adăpost în caz de ofensivă. 
„Poziţia Calais, .Dunkerque, baza marilimă compusă 

din cetăţile Calais, Dunkerque, Gravelines şi Bergues, în - 
caz că Franţa ar. fi atacată pe coastă, ca ţine legătură! cu 

interiorul, iar în caz ide alianță Amglo-Fr anceză, ajută de- 
barcările, observarea coastelor şi operaţiunile aliaţilor. 

O linie de apărare, constituită pe râul Aire, canalul - 
"Băssce, canalul Haute Deule, icanalul Sensce, întărită prin 
cetăţile St. Omer, Aire, Bethume, care permit întinderea a 
o “serie de inundaţii; în fine, la West, în cazul că olen- 
siva germană ar luă drumul scurt prin extremilaiea Ar- 
denilor, sar lovi de liniile succesive dela Sennoy Şi dela 

„Chiers. 
Linia. dela Chiers, prelungită. prin cotul ce îl face 

Meusa, dela Sedan la Mezieres, este 'un obslacol serios, în- 
tărit de cetăţile Lonswy, Montmedy: şi Mezieres, completat 
cu fortul dela Ayvelles. 

Inaintea acestei linii, citadela Charlemont ține cursul 
Meusci şi drumul de fier dela Namur. 
Im fine, înapoia tuturor iacestor bariere, se giiseşte o 

a doua linie de apărare, formată -de- râurile Somme şi 
Oise, pe care se găsesc vechile cetăţi: La. Fere, Laone şi. 
Peronne; iar mai înapoi, marea cetate Reims. 

Frontiera de Nord-Est 

Teatrul de operaţii din această parle este cuprins, a- 
“ proximaliv, între următoarele linii: 

La N-V. » linie ce ar trece. prin Orle: ans, Chalons, 
Longwy, Mosela interioară, Coblentz, Cassel ;- 

La Vest cu Loire până la: Nevers;
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La Sud cu o linie ce ar trece prin' Nevers, Besangon, 

Basel, Dunărea superioară 
La Est, prin linia ce ar uni Douanwerth cu Munţii! 

Frankea, Turingici şi apoi fluviul Weser, în lungul lui. 
Atât orografia cât şi hidrografia acestei regiuni se 

pot împărţi în cinci părţi: . i 

1. Partea orientală din basinul Parisului ; | ! 

2. Valea superioară a Sâonei; 
3. Regiunea Vosgilor cu Alsacia, Palatinatul” Renan 

şi Lorena; 
d Regiunea depe malul drept al Rinului, dela Iron- . 

„tiera Elveţiei până la 'Marea Nordului. o -: 

1) Partea orientală din bazinul Parisului * . : 

" Hidrografie. — Hidrografia acestei părţi are o len- 
dință de convergență către Paris, afară de Mcusa și Mo- 

„Sela, cari fac excepţie; iar orografia are o tendinţă de 
“concentiricitate. 

Apele cari au curs spre Paris sunt: 
Sena, cu afluienţii săi. pe dreapta: Oise, Marne, Aube, 

„Yeres; iar pe stânga: 'Yonnc, Loing, Essonne, Orge. | 
“ Localitățile principale «de. p2 Sena' sunt: Chatillon, Bar, 

Troyes, Nogent, Montreau, Melun. _ 
Oise,—cu afluienții săi: Serre, Lethe,: Aisne, mărit 

cu Aire şi Biesne, — face separaţiunea nître regiunea -de 
Nord a teatrului de operaţiune cu aceea de Sud. 

Marne şi Yonne, prin direcţia lor, deschid drumuri 
din. platoul Langres şi 'Morvan, către Paris. Atluienţii lor 

constituiesc regiunea numită Auxoirs, pe unde se făceă 
legătura între basinul Parisului şi Aruimiurile Sâonei. | 

Meusa isvorăşte din platoul Langres şi ace o impor- 
tantă tăietură în acest teatru ide operaţie. Udă localităţile 
mai importante: Neufchateau, Commierey, St. Mihiel, Ver- 
dun, Sedan, Mezieres şi taie frontiera la Givet. Are ca 

afluienţi. pe Mouzon şi Chiers. 
Mosella isvorâşte din Vosgi. Până la Epinal are 9 

“vale foarte strâmtă. Face un cot caracteristic la Toul, în- 

“tăşurânid platoul Haye. Dintre afluienţii săi,: au impor- 

tanță deosebită numai . Meurthe, şi Sarre; iar Rupt de 
Mad, Orne şi Fenseh, br; izdează câmpia Wyoewre.
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«.„ Orografia. —- Aspectul general se prezintă astfel: două 

creste concentrice în regiunea Lorenei franceze şi şapte 

creste concentrice în. regiunea basinului oriental al Pa- 

risului. Cele două ereste loncentrice din Lorena fran- 

ceză sunt: 

a) Colinele Mosellei; b) Dealurile Meusci, zise şi ale 

"Lorenci. 
Cele şapte creste conceritrice ale basinului Parisului 

sunt: | 
| a) Inălţimile dintre Meurthe și Moselle (Virnie, Bel 

“Champs), se prelungesc dincolo de Meurthe, către Dicuze 
şi Chateau Salins; | 

D) Partea superioară a .blatoului Langres, care se 
întinde până în Ardeni, având ica punete importante: piscul 
Yandemont, C5 St. Barbe, care domină câmpia Madou, 

platoul Hay, înălțimile Amance şi Pont ă Mousson, şi . 
Dealul St. Quentin, care domină Metzul; Di 

c) Incepe dela Nuits-sous-Riviers, pe Armancon, și 

se termină la înălțimea 'orașului Mezitres ; este tăiată le 
Meuza la Douremy, la Pucelle şi la Dun (s.) M.; 

„DD Inălţimile țărmului stâng al. Mcuzei, cu muntele 
Barron, în dreptul localităţii Gondrecourt ; . 

c) “Inălţimile jalonate la Suit de cele trei: Bar-sur- 
Scinc,. S. Aube şi Le Duc. Spre Nord, aceste înălțimi al- 

 cătiese regiunea Argonici, cuprinsă între Aisne şi Aire, 
„care este o regiune. păduroasă, improprie marilor oper a- 
“iuni și cu comunicaţii relativ reduse şi îndreptate numai 

dela Est spre. Vest. Această regiune poate [i întoarsă pela 
„Nord de Vouzieres şi pela Sud, prin depresiune, Ornain ; 

PD Inălţimile cari domină: văile Yonne şi V annc şi cari 

dispar între Seine şi Marne, şi 'reapar iarăși la Vity le 

Francois, constituind până la Rethel o ridicătură ce «lo- 

„Mină Valea. Aisne. - - 

9) Inălţimile. dintre Seine (Monte au). şi Oise' (La 
:Fere), cu altitudini de aproximativ 100 m. și cari taie 

celelalte. râuri: Marne și Aisne.. Ie 
4 Intre această ultimă kreastă şi Paris. se găsește ter- 

-tila regiune Brie, în care încă o serie “de obstacole natu- 

rale, constituiesc :o ultimă rezistență înainte de Paris. 
“Acestea sunt: Podurile dintre Seine și Marne, Armand- 

villers, Crecey,. Oureq, pădurile Villiers, Cotie-rets și Com- 

piogne, ep LIT ' l
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Sa 2) Valea superioară a Sâone-i PR 

Această regiune este închisă la Est de munţii Jur: 

la-N. de munții Faucilles, la V. de platoul Langres şi 

Câte dor. 
„Această regiune se leagă cu valea Rinului prin de-. 

presiunea Belfort. 
Platoul: Langres are. multe comunicațiuni, iar. celatea, 

Langres. formează nodui principal al: acestor comunica-. 

fiuni. La Sud de Langres, comunicațiile” devin mai rare, 

iar regiunea păduro oasă şi anevoioasă mișcăr ilor marilor 

massc. 
Câte Vor închide teatrul de oper: ație la. Sua. Aceste. 

“înălțimi, deşi nu au altitudini mari, totuș, prin natura 

"solului şi a escarpamentelor sale, este un obstacol serios. 

între văile Ouche Şi Dheune, pe care mu-l dr averscază decât. 

un singur drum. / 

Sâone se leagă cu “basinul. Loire 'şi Seine, prin valea. 

Ouche, pe unde ivece calea ferată Paris-Lyon şi prin. 

valea: Dheunc, pe unde trece încă o cale ferată, 
ei , 

3) Regiunea Vosgilor, Palatinatul Renan: 
Alsacia, Lorena p 

v osgii se împari în trei secţiuni: mari, mici şi Harat. 

Vosgii mari, cuprinşi între Belfort şi Saverne, ating, 

adesea 1000 m. Nu sunt traversaţi de nici o' cale Terată, 

au însă șosele și drumuri secundare. Nu sunt proprii. 

marilor mişcări de trupe. . 
Vosgii mici, dela Saverne la Bitsche, au înălţimi mult 

mai -scăzute, nu constituiesc decât un obstacol prea sreu 

marilor operaţii, şi sunt traversaţi de numeroase sosele 

„şi de mai multe căi ferate. 

Harăt, dela Bitsche la muntele 'Ponnerra, se ridică la 

înălţimi superioare Vosgilor mici, şi ating adesea chiar- 

700 mm., constituind pe âlocurea un obstacol. destul de 

serios. Comunicaţiile. din Hardt urmează două repr esiuni: | 

una formată de văile râ âurilor Lauter şi Schwartzbach ; eca-.-- 

laltă, corespunde văii superioare lui: Glau, afluientele. lui 

Nahe, 'şi mlaștinilor din Landsthul. Poziţiile“ dela Pir-.



254 i 

mansens şi Kaiserlantern comandă aceste două depre- 
siuni. 

Palatinatul Renan şi Alsacia, pe malul slâng al Ri- 

nului, se lcagă cu munţii Jura prin colinele Sundgau și 
cu Hard! prin platoul” Alzey. 

Cursurile de apă, cari se coboară din Vosgii mari, se 

arsă în III, care merge paralel cu Rinul, dela Sundgau 
la Strasburg. 

Câmpia Rinului în această parte este foarte mult 
redusă, şi se întinde până la picioarele Vosgilor. 

Râurile cari isvorâsc din Vosgii mici, din Hardt și 
din Palatinal, se aruncă direct în Rin, formând serioase 

baricre pentru. trupe ce ar voi să se mişte între munţi şi 

Rin. Cele mai importante ilintre-acestea sunt: Saver, Lau- 
ther şi Plrimm, cari miăwrginese cele mai bune poziţiuni 

defensive dela F răeschwiller, XVoerth, Wissemburg, etc. 

“Rinul formează în 'această parie, un obstacol serios, “ 
prin numărul mare de brațe şi prin imlăștinile ce sunt 
între aceste braţe. A | 

Lărgimea fluviului, pentru construcții de poduri mi- - 
litare, nu scoboară sub .250- m.; la Manheini are 400 1m., 

iar la Mayenţa atinge „600 m. “Poduri “fixe sunt foarte 
multe. | 

“ Larena este o regiune puţin aceidentată. Se întinde 
dela frontiera franco-germană şi a Luxemburgului până 
dincolo de Sarre. Parlca de Sud este mlăștinoasă -şi! pre- 
sărată cu canaluri. La: V. şi N. terenul se ridică! prin 
dealurile Moselci şi ale Sarrei. - 

Regiunea dela Est de Sarre până la sorgintea lui 

Nahe şi Blies (Hari 10), numită platoul Westrich,, este foarte 
industrială. 

Mosella şi Seille, tăiate de frontieră nu au muliă va- 
loare, ca obstacol ; din contră, Sarre consţituie o linie -de 

. apărare. impor tantă pentru germani. Acest rău stă dea- 
curmezișul liniilor de operaţie ce duc din Franţa la Rin, 

“între Mayentza şi Strasburg. 
| „Hunsritek este o prelungire naturală a Ardenilor. 
„Atinge altitudini de 600.m. şi este bătut 'de: vânturile ide 
N., din: care cauză are o climă aspră și puţin cultivat, 
Apele fiind la suprafaţă mu creial. numeroase mlăştini ; lo- 

2



calităţile sunt puţine, s şi depărtate; iar comunicațiile rari. 

Această. regiune nu este: proprice opera țiunilor mari mi- 
litare. 

" Valea Moselei dela: Treves la Coblentz este: "foarte în= 
gusti. . 

Eitel,- are” aceeaș karacterislică ca şi Hunsiicik şi se 

„întinde la Nora de el, dle care'este despărţit pirin “adânca 
„tăietură a Moselei. La. Nord, platoul se lasă trepiat și 

se leagă pe nesimţite cu câmpiile Belgiei şi ale Rinului. 

4) Regiunea din dreapta Rinului 

Incepând dela Sua, dela frontiera clveţianii, şi mer 
gând spre Nord, până Ia “Marea Nordului, distingem lur- 
mătoarele regiuni: 

Prima parle cuprinde Munţii Pădur ca Ne eagră, care 
se continuă prin Odenwald, Spessart, Vogelsberg, Rnâu- 
gcbirge până către Cassel. | 

Pădurea Neagră, în partea Sudică, are aspectul Vos- 
gilor mari, neputându-se trece dela un versant la altul 
decât prin gâturi înalte. La Nord de înălţimea Hornis- 
„grinde (1000 m.), munţii. scad repede, având aspectul 
unor coline și traversate de numeroase căi de comunicaţie, 
ceeace face ca marile operaţii militare să fie mult înles- 

„mite. “Aceasta se: numeşte “lepresiunea Plorzheini, 
Intre Mein şi Neckar se întinde Odenwald, care se ri- . 

dică iarăș la înălțimi îmai nari, însă fiind accesibile 
marilor operaţiuni militare. . 

Câmpia badeză se întinde . între Pădure ea . Neagră, 
Odenwald şi Rin; este, ceva mai. îngustă deci AL: câmpia . 
Alsaciei. 

La Nord! de Odenwald, sistemul Rinului se continuă 
prin înălțimile păduroase ale Spessartului, ce se întinde 
între cotiturile Meinului. 

Munţii Tamus se întind pe are capta Rinului, la a 
“de Mein, simetric cu Hunsriick; la N. de Tarus se în- 
tinde Westerwald, ce corespunde cu Eifel; iar la Nord 
-de Westerwald se întinde . Sauerl and, care, separă, valea 
“Rinului de a Weserului. Sa 

Aceste regiuni, dela Nord de Mein, sunt mult mai
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accesibile marilor oper ațiuni militare: decât similarele lor 
de pe maiul stâng al Rinului; din cauza direcţiei râurilor: 

Mein, Sieg şi Lahn, cari au-o direcţie dela Est la Vest 
şi cari, prin numeroșii lor afluienţi, deschid foarie mulle 

comunicaţiuni prin regiunile citate. Mai la Nori se intinde 
regiunea joasă a Rinului, Westfaliei” și Oldenburg. he- 

giunea aceasta, racordează, pe nesimţite, înălțimile Ger- 
manici centrale cu malul Mă ărci Nordului. 

Ca orograiie, în această regiune se allă înălțimile 
Teutoburgerwald şi Wichengebirge, cari nefiind prea ac- 
cidentate, sunt străbătute de numeroase căi de comunica- 

țiuni,. din . care aceea care duce la Minden se, numește 

Poarta Westtaliei. 
Câmpia aceasta este priizdată de -palru râuri mai 

principale: Rinul, ms, Weser şi Elba. ae 

Coasta Mărci Nordului, unde :se varsă aceste patru 
“fluvii, este joasă și prezintă mare analogic cu coasta 
Olandei. Ea are patru mari golturi: Dollart, Iade,: Gura 
Elbei și Gura Weserului. In fundul golfului lade se allă 
portul militar Wilhelmshafen ; la intrarea .gurei Weseru- 

“lui, se află portul Bremerhaten; iar la intrarea -gurei - 
Elbei, se atlă portul militar Cuxhafen. 

In: general, aspectul. coastei, până mult în interior, 
este mlăștinos, cecace face 'ca operaţiile militare în această 
parte să lie. excluse; iar debarcări, să mu se poală face. 

4 
za 
  

se a , Fi 
ze Ei R - -. p 

In rezumat, întreaga această :regiune, pe care se «des- 

făşoară azi lupta dintre Francezi- Englozi- Belgicni, :deo- 
„parte, şi Germani, „de altă, 'se poale caracleriză în modul 
următor: - | | - 

Gruparea armatelor este determinată de formele te- 
renului, de liniile de, apărare, ca şi de direcţiile de atac 
faţă. ae obiectivele hotărite. 

Formele terenului nu permit imari operațiuni în Vos- 
gii mari, în Alsacia; în Hunsriick, în Eifel şi în. Argonne. 
Aceste regiuni vor. i ocolite pela extreniităţi, pentru a. se . 
“ajunge în regiuni. accesibile. - 

Liniile de apărare sunt, de partea Franţei, întăririle 

artiliciale: dela Verdun, până. la Belfort; iar de partea: 

Germaniei, Rinul cu toale cetățile sale. Es !
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„Dir ecţiile de atac al diferitelor armate vor urmă ide- 

presiunile: a) Valea Mceusei, prelungită cu a Sembrei şi 

-a Oisei; b) valea Moselei, prelungită cu a Chiers-ului şi. 

apoi Aisnc; c) depresiunea Vosgilor mici, între Donon 

şi Hunsriick pentru a .se pătrunde prin poarla: dintre 

Toul-Epinal. Fiecare din „aceste . direcțiuni . de înaintara 

sunt brăsdale de numeroase căi de comunicaţii ; în special, 

„prima, care trece prin Belgia. 

Consideraţiuni gerierale militare asupra întregului 
teatru de operaţiuni, 

In primul rând; trebuie iobservat că frontiera politică, 

între Franţa şi. Germania, urmează o linie convenţionalăl 

„fără a fi sprijinită pe rezum obstacol natural. De accea, 

fiecare din aceste ţări şi-au determinat, înapoia acestei 

frontiere gcogr: afice, câte o frontieră militară, pe care ăn 

întărit-o cu lucrări permanente, cari să se opună, pri 
melor încercări de ofensivă ale inimicului. 

De partea Franţei, frontiera militară este: trasată. prin 

“o linie, care pornind dela Belfort, urcă Mosela superioară 
:până la Toul, apoi merge pe coastele Meusei, pe dreapta 
-“Meusei, până la Verdun, apoi în , lungul Meusei, până la 
iMezitres. 

" Aceaslă linie a fost întărită. cu. uvraje permanente, 

„cari îi sporese puterea «le rezistență naturală ; canalizează 
direcţiile de atac şi sprijină operaţiile ofensive ale ar mătei 

- „de operaţii. Patru mari cetăți sunt aşezale pe această 
“frontieră militană: Belfort, Epinal, Toul şi: Verdun. Două 
„câte două dintre cle sunt legate cu forturi mari - da 
«oprire: Belfort .cu Epinal şi Verdun cu Toul; iar. mter- 
“valul dintre 'Toul: şi Epinal'— cam 55 km. a rămâne . 

deschis, canalizând invazia. 
De partea Germaniei, frontiera militară. este în apro- 

pierea imediată a frontierei politite. Ea urmează creasța i 

Vosgilor dela Balonul 'Alsaciei, malul râului Seille şi apoi ” 

«de Moselle trecând prin “Metz, până la Thionvile. Şi a- 

«ceastă frontieră militară este sprijinită „de lucitări per- 
. . 17



958 

„manente de întăriri: Metzul și Strasburgul — mari cetăți: 
tabere —  alcăluiesc. sprijinul acestei. frontiere militare. 
In Alsacia, în intervalul dintre Rin și Vosgi, în faţă de- 
Sirasburg, se află forlurile dela Molsheim, care : închid 

„acest interval; iar. la N. ide Metz, se află Thionville, ce- 
„închide intervalul dintre Metz şi frontiera Luxemburg. Şi 
"aci este lăsat un mare interval! liber, neîntărit, intervalul 
dintre Metz şi. Molsheim,trespectiv Strasburg, pe unde ar 
pulcă să se îndrepte o ofensivă franceză. Este, însă, de 
observat că înapoia acestei frontiere militare germane. 
destul de puternice, se întinde o altă barieră naturală, 
foarte puternică — Rinul — și a cărei rezistență natu- n 

„rală este mult sporită prin cetăţile ce sunt aşezate în iot 
lungul ci:' Neu „Brisach, Strasburg, Germersheim,  Ma- 
“yenţa, Coblentz, Colonia, cari fac, împreună cu Rinul, o: 
“barieră cu adevă at redutabilă, şi cu atât mai puternică, 
“cu cât toate aceste mari „cetăţi ar ătate sunt toate duble: 
„capuri de pod pe Rin. 

Valoarea strategică Și tactică a cetăţilor aşezate pe 
cele două îrontiere militare 

" Studiul acesta îl vom împărți din. îndoilul punct de- 
vedere: al otensivei şi al defensivei, şi făcându-se abstracţie . 

"de încălcare ca neutralității Luxemburgului şi Belgiei. 
| Ofensiva francezi. — In acest caz, se vede, dela în- 
ceput, că cetățile extreme, Verdun şi Beltort, nu au nici. 
o valoare ofensivă, şi o spunem aceasta sândindu-ne Ja 
marile operaţiuni, nu la operațiuni locale. " 

In adevăr: O ofensivă franceză pornind din Belfoit, 
după o zi de marş, se: loveşte .de. puternica: barieră! aRi- 
„nalui ; iar de aci, dacă va merge pc malul drept, presu- 
punând că ar fi reuşit să treacă dincolo, va aveă -un teren. 

“cu totul dificil şi impgopriu marilor operațiuni (regiunea. 
“munților. Pădure ca Neagră); iar dacă va merge pe mâlul. 
stâng, va aveă în tot momentul flancul : “drept ameninţat. 

“de forţele germane. da pe. malul drept, şi înainte:de a.. 
ieşi din acest sac al Alsaciei, se va.lovi de întăririle dela: 
“Molsheim, şi de puternica cetate < trasburg. IRI 

In astfel de condiţii, este ușor de văzut-că o; oten--
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sivă pornită, în această direcţie, din regiunea Belfortului, 
"nu se.va puleă face nici cu torţe mari, fiindcă nu esta 
spaţiul suficient de manevrarea marilor efective, şi nici 

„terenul nu se pretează la astfel de opera ațiuni. Cel mult 

„ar puteă aveă o acţiune locală. 
Acelaş lucru se -petrece şi cu cetatea Verdun. Orice 

ofensivă pornită din această regiune,. spre Est, se va lovi, 
chiar 'din prima zi de marş, ide cea mai puternică cetate 

„germană "din. această regiune — Melz — sprijinită la 
„Nord de cetatea Thionville şi având drept curtină, drept o 

“legătură, obstacolul natural, adâncul râu ? Moseile. Inapoia ai 
acestor obstacole forţe relativ mici ar. puteă ține în loc. 

„îorţe de 4—5 ori superioare. 
- Rămâne de văzut rolul celorlalte două cetăţi: Toul 

şi Epinal.. Din. discuţiile făcute asupra cetăților Beltort şi 
Verdun se poate deduce, că cestelalte două cetăţi: Toul 

_şi-Epinal, sunt, prin excelenţă; de natură ofensivă. 'Orice 
„olensivă franceză, făcută cu scopul de a dă-o mare lovi- | 
tură în inima Germaniei, nu se poate tace decât pornind 
din regiunea cetăților 'Toul şi Epinal. 

Această ofensivă, pornind dela Mourthe, ajunge mai 
întâi pe Seille, apoi pe Sarre, întorcând şi străpungând 
toată apărarea frontierei militare, „fără a întâlni vre-un 
obstacol de neînvins. Ofensiva va avei înapoia ei, spri- 

_jinul acestor. două mari. cetăţi, de unde va primi toate 
aprovizionamentele şi unde wa găsi. un refugiu, dacă ne- | 
voe.va fi. Orice încercări făcute de trupe germâne, ieşite - 

„din Metz pentru a atacă flancul stâng şi spatele armatei 
ofensive franceze, va fi zădărnicită de trupe franceze de 
„ajutor, sosite din "oul Nancy ; asemenea în contra acelora . 
cari ar înaintă dinspre Strasburg,. vor operă forţele eşite. 

-.din Epinal. Dacă ofensiva franceză este: forţată a.dă în- 
„napoi, va găsi un sprijin puternic în aceste două cetăți, 

cari vor acoperi flancurile armatei. franceze, “interzicând, 

„În mod absolut, orice încercare de. învăluire, mişcări atât 
„de obişnuite la germani. :. 

Defensiva franceză. - — "Dacă, dela” început, Francezii 

păstrează detensivă, rolul, în. general al cetăților - este de 
„a întârzia înaintarea inimicului. Se ştie, însă, că niciodată! 

nu, se va adoptă o defensivă pasivă, “In timpul luptei se



„260. 
7 . 

va căulă momente prielnice penlru a se luă ofensiva. 
Din punclul de vedere defensiv, Verdun permite atacul în 
flancul şi în spatele unei ofensive Germane, pornite depe 

frontul Metz-Thionville şi care ar urmă. linia de operaţie 
prin Dun şi: Stenay: In cazul unei bătălii ce Sar diă între 
Meusa şi Argonne, această icetale asigură flancul drept al 

„armatei. franceze, permițându-i. de a face manevre în 

Ilancul şi în: spatele armatei inimice. In rezumat, cetatea 
Verdun este aşa fel “aşezată, încât ea înlesneşte operaţiile 

armatelor, franceze, însărcinate a luptă în regiunea de N. 
conlra ofensivelor germane. 

Belfort, are numai un rol pur delensiv. Această ce- 

_tate fiind așezată în mijlocul unei linii obligatorii de. tre- 
„cere, poate fi considerată ca un fort de oprire, mai ales 
„că prin accastă parte nu vor trimite nici Germanii „forţe 
prea mari. 

“Rolul defensiv. al celorlalte două cetăţi, Toul şi Epi- 
mal, s'a văzut 'mai. sus, că este. apto ape tot aşa de im- 
porlant, ca şi ofensiv. 

Din punctul de vedere al organizării cetăților, ele se: 
“prezintă: | a 

Belfort! are! un număr dle şase mari forturi: “foriul 
Yezelois, Bessoncourt, Roppe, Saibeet, Vandois, dWOye. 
Imire. aceste forturi sunt baterii intermediare tot în lu- 
„crări permanente. “Diametrul” întrs forturile extreme, “de 

„ex. între Vezelois' şi Vaudois, este de. 14 km. 
Inapoia acestei linii de forturi! se află o a "doua 

linie de forturi şi de baterii care “se întinde în pârtea 
| “de Est:a cetății şi este - compusă “din 5 imari forturi şi 
o linie aproape meintreruptă., “le” baterii în. Tortiticaţie 
“permanentă. 

Natura terenului pe câre' sunt. . construite aceste for. 
"uri şi baterii, şi faptul că cetatea, în ansamblul că,! este 
„aşezată în o depresiune care este apărală în partea! nor- 
“dică de munţii Vosgi, cu care se lcâgă, iar în. partea sus 
„alică, acţiunea torturilor întinzându-se până în apropiere cai. 
“îronltierei Elveţiei, face ca cetatea să îie foarte: tare. 

| “ Epinal. este înconjurat . CU nun număr de 14: forturi 
| mari: Biumbois, Friches, 'Roolon, 'Ticha, 'Givancourt,- 'Bois 
de TAbbă (aci este "un “grup “de! trei mari Torturi şi 6
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„baterii, toate în lucrări permanente), V Voivre, Longchamps, 

'Adelphes, Razimont, dela Mouche. Intre aceste forturi 

sunt baterii intermediare; asemenea în fortificaţie per- 

manentă. Diametrul între forturile, exireme are o lun- 

gime de 15 km. 
Intervalul dintre Epinal şi _Beltort, în vungul îron- 

tierii militare, este interzis de o linie de forturi: d'Arches, 

Remiremont, Rupt,; Chateau, Lambert, Ballon. de  Ser- 

vance, Giromagny; aşă că acest interval de aproape 60 

im. dintre orlurile celăților Epinal şi Belfort, este închis 

cu 6 forturi mari, şi încă câteva: baterii intermediare, 

ceeace .revine de fiecare fort să apere un . iront de“ cel 

mult 5 Im la Sud şi 5 km. la Nord. | a. 
oul. — Se găiscşte . aşezat la o pronunţată coliiură 

a Mozelei. .şi pe marea.cale de comunicaţie ce trece dela ă 

Paris spre Est. Toul este înconjurat de 7 mari lorturi, 

“ficearb din aceste forturi: având câte un grup de alte lu- - 

crări de fortificaţie cari formează pentru: Pont St. Vin-. 

“cent, Villey le Sec, St.. Michel, Lucey, WEerouves, Dom- 
germain, Bleriod. "Diametrul cel mai mare este de 22 
le. Intre. Nancy și 'Toul, în spaţiul închis de Mosela, la 

N. şi la S, şi de Meurihe, da Est, se află mare cal ire- | 

giune „Haye', păduroasă şi improprie mişcărilor mari de 
trupe. La Sud «de Moselle, asemenea. regiunea este im- 

“proprie mişcărilor mari de trupe, din cauza numeroaselor 
păduri. ce se află în. această. regiune. Numai un interval. 

de 50 km., între liniuţa. externă a acțiunei tunurilor for- 
urilor dela. oul şi. Epinal, rămâne “accesibil mișcărilor 
nari de trupe, fără a sc ţine seamă de mișcările. ofensive 
ale. garnizoanelor mobile ale: acestor, cetăți. 

Intervalul acesta mai.este apărat de fortul Manon- 
viller, aşezat la E. de Luneville, „pe calea ferată ce ae 
la Saveine; fortul de Pagny, aşezat | la S.-V. de :Ioul, 
apoi fortul Bourlemont, aşezat înapoia . intervalului, in 
Neufchâteau. Si 

Verdun. Se află la înierucişarea celor două mari căi 
ferate: din lungul Meusci. şi: aceea ce dela Paris merge 
la Metz, şi formează extremitatea Nordică: a liniei întă- 
rite. Este. aşezat în. faţa regiunii. întărite 'Metz-Thionville, 

Şi prin organizaţe a sa puternică, meutraliză. - acțiunea 0-
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- fensivă a forțelor. germane din âceastă parte, Verdun e 
înconjurat de numeroase lucrări în fortilicaţie perma- 

- mentă. Numărul forturilor mari se ridică la 14: Dugny, 
Landrecourt, Regret, des Santelles, de la Chaume, de Bois 
Bourrus, de Marre, de Belleville, Donaumont, Fleurry, 
de Vaux, de Tavanes, St. Michel, Moulainville. Numeroase 
baterii şi redute, toate. în lucrări - permanente, comple- 
tează forţa! acestei mari cetăți. Diametrul între torturile 
extreme atinge 16 km. | 

Intervalul dintre Verdun şi 'Toul este interzis aseme- 
nea prin forturi şi lucrări permanente, așezate în lungul 

„ Meusei, unele pe malul drept, altele pe malul stâng; după 
cum s'a prezentat terenul, în tot cazul căutându- -se a se 

„susține reciproc prin focuri. | 
Incepând dela” Toul şi mergând spre Nord, găsim: 

fortul Jony, fortul Gironville şi fortul Lionville, cari sunt 
aşezate pe dealurile Meusei și interzic marea şosea ce 
duce la Commerey. “Apoi vine fortul Camp des Roumains - 
imediat la Sud de St. Michel şi interzicând şoseaua și 
podul ce trece Meusa în această parte. Mai laNord găsim 
fortul Paroches, aşezat pe malul stâng al Mcusei, care 
tace sistem strâns cu precedentu.l F orturile 'Troyon, Gâni- 
courl şi "Handainville, termină seria forturilor; ele sunt 
aşezate pe dreapta Meusei, interzicând marile şosele ce 
vin spre Meusa. | 

Este de remarcat că primele trei sunt aşezate. chiar 
pe creasta dealurilor Meusei (COles de Meuse) şi au ve- 
derea. deschisă în tot hingul văci râului Rupt de Mad, 
ce curge direct spre Metz; celelalte sunt lângă malul Tâu- 
lui Meusa, lăsând în faţa lor regiunea păduroasă, acci: 
dentatiă şi foarte puţin accesibilă :a; dealurilor Meusei, şi 
care regiune, probabil că va îi apăirată în partea” sa: es-: 
tică prin luc ări pasagere şi 'de apărare mobilă. * 

| La. Nord de Verdun se află fortul Longwy. care, 
„Însă, este fără, mare importanţă. 

a Valoarea orașului Nancy 

| In jurul acestei cestiuni, toți marii 'scriitori militari 
au scris unii pro şi alţii contra întăririi oraşului - Nancy,. 
şi transformarea lui în o. mare cetate de frontieră. Ba
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runii. chiar au mers mai departe, cerând ca în locul ce- 
dății Toul să se ridice cetatea Nancy:). Generalul Lan-: 
glois, în susținerea acestei teze, spuneă că o ofensivă! . 

Dornită din Nancy are mai multe şanse de reușită, fiindcă: - 

mu mai are nici un obstacol. în drum decât micul râu. 

„Seille care este neglijabil, în timp ce dela Toul pornind, 

olensiva, va aveă.de trecut mai întâi râul Meurthe cara 

„constituie un obstacol destul. de serios, și apoi Seille. In: 
„afară de aceasta, mai zice: cu cât va fi mai aproape de: 
frontieră rezervoriul de aprovizionări al armatei ce ope- 
xează ofensiv, cum şi punctul de sprijin pe care să se 
rezeme această armată întrun caz de înfrângere, sau re- 
tragere provizorie, cu âtâta ea va [i mai liberă în miș- 

„cările sale. e E 
Se apre, însă, că în cazul de faţă, şi având în ve- 

dere cum sc prezintă terenul, precum şi cetăţile inimice 
vecine, Nancy nu ar corespunde tot aşă de bine menirei 

ce i sar dă, de sprijin al armatei de operaţie olensive, 

„cum. corespunde azi cetatea Toul. 
In adevăr, presupunând că nu. există cetatea 'Toul, şi 

că în locul ei sa ridicat cetatea Nancy. Orice ofensivă. 

„germană, pornită din Metz direct spre Sud, ar întoarce 
cetatea Nancy şi dela început ar fi izolată de restul for- 
ţelor din interior; în timp ce azi orice ofensivă germană, 
îndreptată în accasti direcție se loveşte de front de în- . 
tăririle dela Toul; iar armata - ce ar operă în Lorena 
germană ar găsi un mai sigur sprijin în Toul decât în. 
Nancy, fiindcă în primul rând are retragerea asigurată! 

în timp ce în al doilea caz, nu. Adică, cu “ajutorul cetăţiii 

Toul, se poate manevră; cu cetatea N ancy, nu. 
Cecace nu împăcă pe mulţi maţionalişti, însă; eră even- 

tualitatea ocupării oraşului Nancy, de către Germani, din. 
| primele zile ale începerii ostilităţilor. Pierderea acestui 

„mare şi industrial oraş, acestui oraș, capitala Lorenei 
franceze, sediul atâtor autorități, şi centru de comuni- 
«cație de cea. mai mare importanţă, ar aveă o mare în- 

fluență morală asupra întregei țări. Faptul, însă, că nu 
este fortificat, nu trebuie să ldetermine pe Francezi să-l 

ZT General Lauglois. Diverses questions de d6fense naţionale. 

!
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părăsească fără lupte. Din icontră, apărarea aclivă a 

Nancey-ului, trebuie să intre în intimă legătură cu apărarea 

exteriaoră a celăţii Toul. Inainte de Nancy, spre Nord 

spre. Pont-ă-Mousson, şi spre Est în direcţia generală 
Château-Salins, sunt poziţiile naturale. numite „Grand 
Couronne€” ale. Naney-ului, cari permit 'o rezistență. în-- 
delungată cu forţe relativ reduse. Apărarea, dacă ar fi. 
forţată să părăsească aceste poziţii, se va retrage [pe 

flancurile orașului, la Nord și la Sud, și sprijiniți pe: 
râul Mcurthe și pe forturile Frouard, pe pădurea Haye 
şi pe fortul Pont St. Vincent, ar pulcă iduce rezistenţă 
încă mult timp, chiar faţă de forţe cu mult superioare, 
mai ales că această poziţie este în legătură strânsă! cu: 

întăririle cetăţii "Poul, de care par putcă să fie tăială. 

Ei 8 

Inapoia. acestor fortilicaţii, se află redluilul apărării 

Franţei : 
Parisul. — Toate cele trei: mari direcţii centrale de. 

invazii în Franţa, conduc, -în mod fatal, direct . spre 
Paris. Prima este valea Meusei prelungită cu Sembre şi 
Qise; a doua, valea 'Mosellei, prelungită cu -Cihers "şi 

Aisne; a treia este depresiunea micilor Vosgi, coniinuată 

“prin Poarta: dintre Toul şi Epinal, şi apoi ăile Ornain- 
Marna sau Aube-Seina. 

“Toate aceste direcţii converg și se întâlnesc la Paris. 
__Exă foarte natural ca Francezii să se gândească Ja - 

toptificarea acestui oraş, capitala Franţei, care prin si- 

tuaţia lui gcogralică, prin numărul. mare de locuitori, 

prin bogăţiile imense adunate, și prin influienţa politică. 
internă dominantă creată, este de: cea mai mare impor-: 

tanță stăpânirea lui, fie pentru armata inimică, fie pentru. 
Fra ancezi. 

Aceste trei mari direcţii de invazie înspre Franţa: 

fiind convergente, conduc, în mod fatal, la un singur 

teatru. de operaţie aflat în. Basinul Parisului; și invers, 
pornind. din Franţa spre Germania şi fiind divergente, 
conduc la trei zone de invazie, şi deci la trei teatre de 

operaţii: Germania de Nord, centrală şi de Sud: 
Parisul se află aşezat în fundul unei vechi cuvele,
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lacustră ; "marginile acestui lighian au o import anţă mi- 

“litară considerabilă fiindcă toată apărarea Parisului de- 

pinde de stăpânirea acestei margini. In 1870, aceste înăl- 

țimi au fost dela început în mâinile Germanilor, iar toate 

încercările de ieşiri făcute de francezi erau dela început 

condamnate; dacă întrun nou răsboiu ele vor fi în mâi- 

nile Francezilor, aceasta le va permile să ia ojensiva în 

o anumită direcţie şi să aibă şanse de. succes. 

Imprejurimile Parisului sunt împărțite în trei mari 

sectoare prin direcţia Seinei și a Marnci: Sectorul 1 este 

constituit de spinarea platoului Brie şi se întinde dela 

Villeneuve, St.: Georges la Noisy, în partea de Est a Pa- 

visului; sectorul al 2-lea corespunde regiunii Beauce şi 

este tăiat de văile Yvette, Bievre şi Ră de Gally. EL se: 

întinde dela Villencuve, St. Georges: la Sud şi S.V. de 

„Paris până la Poissy, pe Scine; Sectorul al 3-lea se în- 

tinde la Nord de Paris şi cuprinde două serii de înălțimi 

separate prin câmpia St. Denis; “înălțimile dinspre Est 

sunt colinele Chelles şi Vaujours cari se continuă prin 

“platoul: Avron şi înălțimile Belleville; la Vest sunt colinele 

Monimorency şi piscul Cormeilles: . .,: 

Intăririle actuale ale Parisului. sunt 'repâr lizale. în 

contormitate cu aceste dispoziţiuni gcogr afice. Așa, nouilc 

„ torturi şi întăriri sunt împărţite pe grupe de: întăriri, şi 
anume în trei grupe, corespunzătoare celor lirei zone geo- 
gralice. Grupele sunt independente unele de altele, deși 

au. putinţa de a sc ajută. 
Intărirea actuală a Parisului, cuprinde trei linii: 
Linia l-a, cea mai modernă, este. formală din 32 

“mari forturi şi numeroase baterii- fortive intermediare, 

precum şi redute.şi lucrări: pentru infanterie. Cele mai 

principale forturi sunt: Palaisseau, Villeras, de Hi. Buc, 

St. Cyr, Marly, Mut. Valerien, Cormeilles, Montmorency, 

Montlignon, Domant, Ecouen, Butte,. Pincau, Stains,: de 

PEst, Vaujours, Chelles, Villiers, Champigny, Sucy, Ville- 

neuve. Această linie de forturi, cu totul moderne, se aili 
la o depărtare de marginea Pa: -isului, de incintă, la 12—16 
lm., iar desfăşurarea: totală a cireonterinţei esle de 140 

km., măsurată pe linia forturilor. - : | 

"Toate aceste forturi suni lucrate numai în beton armat
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şi cuirase; iar armamentul cuprinde guri de [oc de ca- 
libre între 57 mum., pentru, flancare, şi mergând treptat 
la 105, 150, 210, 280, tunuri lungi, obuziere și mortiere, 

toate puse în cupole cuirasate. 
Inapoia acestei linii .se află linia 2-a de forluri, com- 

pusă din vechile forturi ale Parisului din 1870, reparate 
şi modernizate. Această a. doua linie se află la 3—5 km. 

departe de incinta orașului, iar intervalul între ele variază 
între 2—3 km. Lungimea circonferinţei, măsurată pe linia 

forturilor din linia 2-a, este de aproape 60 km. In sfârşit, 

linia 3-a este incinta care este chiar la marginea oraşului. 
Numărul total al gurilor de foc din toate forturile 

trece de 7000, -de diferite calibre. 
Garnizoana fiecărui iort mare este socotită, după im- 

portanță, între 1200—3000 oameni și un armament între 
24—60 tunuri; iar bateriile-lortive intermediare au câte 

200 oameni garnizoană şi în mijlociu câte 6 tunuri mari. 
In acest mod socotită garnizoana Parisului, ar trebui 

să [ic de cel puţin 350.000-de oameni, din cari, cel puţin 
150.000 garnizoană lisă a forturilor, iar restul de 200.000 
formânuil garnizoana mobilă. Dacă ne referim la lungimea 

circonterinţei pe linia principală de rezistență, vedem că 

este socolii cam 21/, oameni pe melru curent. In aceeaș 

ordine de idei, armata asediatoare ar fi trebuit, să între- 
buinţeze aci cel mai puţin îndoit decât garnizoana cetăţii, 
adică 700.009 de oameni, pentru că desvoltarea circon- 
ferinţei. asediatoare va fi de cel puţin 250 km., și urmând 
a se socoli — în mijlociu — tot 21/5 oameni, pe metru 
curenl. ” a 

* 

2 

| Mergând la frontiera de Nord 'a Franţei vedem că 
aci, faţă. de neutralitatea garantată de marile puleri cu- 
ropenc a Belgiei şi Luxemburgului, Franţa nu a dat 
atâta atenție cum a dat frontierei de Est, direct ame- 
ninţate. a , - 

Singurile . cetăţi mai mari din acest front sunt Lille | 
și Maubeuge. Cetatea Lille închide drumurile ce vin din- 
„spre valea Escaut-ului; iar Maubeuge formează. primul. 
punct de rezistență la frontiera belgiană, pe marea cale
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ile invazie a văii Meusei, prelungită cu a Sembrei. Dacăi - 
“considerăm, însă, şi Belgia intrată în acţiune, atunci trebue - 

_* să ţinem seamă de celăţile belgiene Licge şi Namur: ce 
“interzic axul marei căi de invazie — valea Meusei —: 
precum şi cetatea Anvers, redutul apărărei belgiene. 

Liege este aşezat pe Meusa la o depărtare numai. 
de 25 km. de frontiera germană şi la 55—60 km. de 
marele câmp de concentrare dela Elsenborn. Este, cu 

alte cuvinte, o cetate de frontieră. Organizarea sa, însă, 
nu a fost. făcută în felul cetăților de frontieră, ci în! 

telul cetăților din interiorul țării, depărtate la mai multe 
zile de: marş, de frontieră. O cetate de frontieră trebuie 
să lie aşă fel organizată, din timp de pace, încât să fie 

„susceptibilă de a respinge un atac al inimicului, chiar 
“din prima zi a decretării mobilizării, adică să fie în tot 

momentul mobilizată, ca garnizoană, şi ca intervale. O 
„cetate care este departe de frontieră, are. tot timpul să 
tie pusă în completă stare de: apitrare până “ce inimicul 
“se prezintă sub zidurile ci. 

_ „Litge are şase forturi şi șase baterii-lorlive interme- 

diare: tortul Barchon, Fl&ron, Boncelles, Xlemalle, Loncin, 
Pontisse; între ele se află bateriile intermediare toate în. 

fortificaţie permanentă. Intervalul dintre forturi și : ba- 

“terii-forlive vaiiază după teren, între 1645 m. şi. 6400 m. 
„cel mai mare interval; iar: distanța forturilor de centrul 
oraşului este cuprinsă între 7285 m. şi :9150-m. Peri- 
metrul este de 50 km. şi are ca formă generală o elipsă. 
Uvrajele toate sunt betonate şi cuirasate. Cele şase forturi 
au armamentul identic: 2 tunuri de 15; 4 de 12; 2 mor- 
tiere de 21 şi 4 tunuri de 57 cu tragere repede. Bateriile 
forlive au fiecare: 2 tunuri de 15; 2 de 12; 1 mortier 
de 21 şi 3 de 57; Armamentul total cuprinzând şi gurile: 

«de foc de. flancare: se ridică la: 400 guri de toc: Pe lângă 
acest. armament, fiecare fort sau fortiv, are 2. sau: mai. 

multe obseravtoare cuirasate, precum şi un proiector elec- 
tric, asemenea cuirasat. | 

iVamur este aşezat la confluienţa Sembrei cu Meusa | 
şi lasă între el și Liege un interval de 55 km. închis la 
mijloc -prin fortul izolat dela Huy care, însă, nu are 
snare importanță. Namur are „patru mari forturi şi cinci :
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forlive-baterii: Maizer ct, Malouric, d Emines, Marchove- 
leite ; între forturi se allă. bateriile, intermediar e. Atât for- 

turile, cât și fortivele sunt în construcție cuirasală și be-: 
ionată. Trascul general.al cetăţii are forma unui Irapez: 

regulat, cu bazele. orientate dela N. V. la S.-V.; baza. 

mică: având 9 km., iar cea mare 13 km. Distanţa 'Tortu- 
rilor exterioare de cenirul orașului variază între 4. şi. 

5 km.; iar inter valele dintre forturi variază între 3—6G km, 

In cecace priveşte constiluirea organică şi a acestei. 

“celăţi, ca este identică cu a Licge-ului; fiecare fort sau. 

baterie intermediară are' acelaş armament. Numărul total 

al gurilor de foc, cuprinzând şi organele. de Ilancare,. 
se ridică la 530, de diferite calibre. 

Anvers este considerat ca reduitul. apărării. Belgiei. 
EI este aşezat pe fluviul Escaut și foarte aproape de gura. 

lui. La Sud de Anvers, se varsă în .Liscaut râ âul Rupel. 
mărit cu Nethe şi Dyle. In întărirea acestui mare oraş s'a. 
căutat a se trage tot profitul din direcţia şi din valoarea. 
tuturor acestor râuri, atât Escaut-ul. cât și Rupel,. e 
afluenții uli. : 

„_ “Anvers a: fost întărit. întrebuințându- sc. irei linii de 

apărare: a) Prima linie ide -apiărare . cuprinzând forturile- 
moderne şi așezate la o depărtare de 20—25 km. de cen-. 

trul oraşului. 'Toate aceste forturi, sunt aşezate pe. malul. 

stâng al „râului „Nethe, apoi pe malul. stâng. al. râului 

Rupel, în intervalul dintre Dyle şi Escaut, şi aceste toate: 
fac faţă la Sua,Nord de Nâthe şi la- N. de. Escaut for: 
turile închid partea de E st şi de V.a. Anyvers- ului, întâl- - 
nindu-se ambele direcţii la No rdul celăţii, foarte, apro ape 
— la: 3—4 km. 'de frontiera olandeză. Numărul. total al. 
orlurilor de pe această linie este de 21 forturi mari. şi.. 
de cel puţin tot atâtea baterii-tortive. intermediare. For-- 
turile. sunt: -Stabroecke, Eribrand,. Braschaet, Schooten, . 
Gravenwezel, Ooleghem, Broccken, Kessel, Licrre, Tal-: 
laert, Kâningshoyekt; Wavre, Waelhem, Heyndonek, Ville=" 
broeck, Liezelle, Bornhem, Rupelmone, Ruaey, Docl. Dis- 
tanţa între torturi variază dela 3—5 km. 

Această puternică linie de apărare, eşte completată cu.. 
lucrările pregătitoare pentr u inundație. Aproape tot malul 

stâng al. râului Hupel + şi. al lui Nethe șunt inundabile pe.
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"o zonă de 5—600 m.; iar la Nordul cetăţii, apele Escâut- 

ului fac inundaţii pe zone de 10—15 m. pe dreapta şi pe 

stânga lui. 
b) Inapoia acestei prime linii de. apărare se allă a 

doua linie de. forturi: la o distanţă ide prima, 10—12 lim. 

Numărul forturilor de: pe această, linie este de 13; şi un 

număr de aproape îndoit de baterii-fortive intermediare. 

“Linia 'accasta de forturi se află la 5—6 km. de marginea 

oraşului şi constituieşte un obstacol! foarte serios pentru 

trupele inimice care le-ar alacă fără să fi făcut să cadă 

«el puţin 5—6 forturi din” prima. linie de apărare. Și 

aci . terenurile inundabile completează apărarea ; 
„€) Incinta orașului, ormează a treia şi ultima linie de 

“apărare. 
Toate. forturile şi forlivele: liniei l-a. şi o bună parle 

din acelea 'din linia 2-a, sunt construite în beton, iar ar- 
-tileria cuirasată. Gurile de foc întrebuințate sunt aceleaşi 
„Ea și la cetălea Litge; iar muimărul lor este superior lui, 
:1000, 'dacă considerăm şi piesele: de flancare. . 

Aşa cum eră organizată, această cetate, eră considerată 

„ca ca “mai tare din lume şi ca fiind în stare să reziste 
oricărui asediu. S'a' constatat, însă, că în lupta ce de | 

„Veacuri se întreprinde între cuirasă şi tun, între fortiti: - 

caţie şi tun, acesta din urmă a avut câştig 'de cauză. Ar- 

tileria grea, 'de asediu, germană,. a putut dela distanţe 
foarte mari, să suprime toate obstacolele din cale-i şi să 
“deschidă drumul coloânelor sale. Imdată ce sa făcut'o 

“spărtură i în linia 1-a a forturilor, iar artileria germană, s'a 

putut apropiă de cetate la 8—12'km., a bombardat orașul - 
"pe deasupra forturilor liniei! a 2-a. In astfel de condițiuni, 

„cetatea a:Tost forțată să se predea. 
Lille este o; cetate veche cu '16 forturi 'și fortive, con- 

“struite 'odală. cu cetăţile din Estuk Franţei, însă, 'nemo- 
dernizală:-A fost vorba, în ultimul timp, să fie declasată, 
iiân materialul de artilerie: al forturilor să ie ridicat. Nu- 

“mai iinterveiiirile. “populaţiei! indusțriaşe locale a făcut ca 
'să mu fie declasată. De. fapt, însă, nici ma fost apărată, 
<ia fost „dela început părăsită „de.-către - armatele -fran- 
 ceze, “tot așa cum au fost 'loale celelalte întăriri ae :p2 

“frontul de Nord, :afară de Maubeuge.
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Maubeuge ca cetate, propriu zis, intră în acecaș ca- 
tegorie ca și celelalte din Nordul Franţei. Faptul, însă, 

„CĂ sc găseşte pe axul marei linii de invazie prin Belgia, 
adică pe Sambre — în prelungirea -Meusei — a fost apă- 
rată şi în ca Sa făcut o, rezistență îndăr ătnică, fără însă 

să poată rezistă artileriei grele .germane. 

Maubeuge are 9 forturi şi baterii intermediare, iar 
armamentul lor nu diferă de acela: al forturilor cetăţii 
Namur. „] SI 

Frontiera Germană . 

"Am văzut care este frontiera politică între Franţa: 
şi Germania, precunr şi lare este fr onliera militară atât, a. 
Franţei cât şi a Germaniei. - 

__ Pe frontiera militară germană găsim, scoborînd dela 

Nord spre Sud, următoarele întăriri! a) Sistemul Metz-- 
Thionville (Diedenhoten).;. b) Sistemul Rinului superior: 
Neu Brisach- Strasburg-Kehl, Și % Sistemul Rinului de: 
“mijloc şi de sus. 

a) Sistemul Metz- Phionviile.. — Graţie cetăţii Metz,. 
Germanii vor puteă duce o: puternică ofensivă pela N. 
de Verdun, căci această cetate le va dă tot sprijinul ne-- 
cesar în caz de înfrângere. Armatele germane. bătute în 

. această direcţie, vor găsi foarte aproape. de frontieră un. 
solid punct de sprijin, Metz, şi o linie. de apărare, i Mosela, 
cu 'Thionville, înapoia căruia se pot veface.. Prin. urmare, 
sistemul Metz-Thionville cu Mosela,. este. o puternică r re-- 
'giune întărită, cu caracter. ofensiv. - , | 

“Din contra, în cazul unci ofensive. franceze, regiunea 
„aceasta nu o poate împiedică de, a se. îndeplini. Ceva - 
mai mult, ofensiva franceză: nici nu va trebui. să piardă: 
oameni şi timp cu 'asediarea şi . forțarea acestei cetăţi ; : 
un corp de observaţie, cu foarte puţin superior. trupelor: | 
învestile, așezat în partea de Răsărit a cetăţii, va. [i su-: 
îicicnt pentru a împiedică orice. veleitate.-de ' ofensivă a 
garnizoanei. In adevăr, garnizoana mobilă a 'cetăţii, nu. va: 
puteă operă decât spre Nord, spre :E. .şi spre Sud, căci 
spre Vest se va lovi de cetatea. Verdun cu toată linia în- 
tărită. Dacă porneşte spre Nord sau. spre Sud, acțiunea. sa
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nu va puteă merge departe, căci corpul de observaţie 
francez îi va cădeă uşor în -flanc şi în spate, rupându-l 

„de cetate. Dacă va merge spre Est, se va lovi de front. 

"de corpul de observaţie, 

Prin urmare această cetate, prin: situaţia cei, este '0- 

'cetate de natură ofensivă, fără însă, să poată jucă rolul 
defensiv -al interzicerii unci invazii. franceze, mai ales: 

"când această invazie a ocupat, prealabil, întăririle «ela. 
Thionville. Ocuparea acestor întăriri este necesară pentru. 
a izolă Metzul şi a face ca. acţiunea corpului de obser- 
vaţie să fie mai eficace. Prin -urmare, prima acţiune a. - 
ofensivei franceze se va îndreptă la Nord de Melz prin-o- 
acțiune puternică ofensivă spre a ocupă toate aceste în-- 
iăriri: şi apoi acțiunea contra Metz-ului se va transformă. 
în acţiune defensivă, de observare, în timp ce. grosul oten- 
sivei: franceze îşi continuă mersul spre Rin: 

Cetatea Metz cuprinde, azi, următoarele mari şi noui. 
"forturi: Lothring, Leipzig, Kaiserin, Kronprinz, Hocsseler, 
LWOrny, Surbey, st. Barbe. Aceste forturi noui formează. 

- centrul unor grupe de întăriri numite „panzergruppen” 
“și constituie linia 1-a de rezistenţă a cetăţii. Inapoia a--. 
cestei linii depărtată de marginea orașului la 12-—14 km.,. 
se allă o a doua linie de forturi mai vechi, constriuile- 

“înainte de 1900. Numărul acestor forturi este de nouă. 
Numeroase alte baterii-fortive, intermediare, unele înain-- - 
tate, altele retrase, completează sistemul de apărare care 
este transformat întrun imens câmp reiranșat, cu o or- 
ganizație cu deosebire solidă, însă cu . caracier pur: ofensiv, 

iar nici decum defensiv. 
Thionville, se află pe malul stâng al Moselei, la 45. 

lim. spre Nord de Metz. 'Thionville este şi el întărit tot... 
pe sistemul grupelor de întăriri ;-are două grupe pe: malul. 

i stâng al Moselei şi un grup pe malul drept. 
Intre Metz și Thionville, malul drept al Mosciei este: 

pregătil şi studiat pentru a fi: întărit, înti”un caz eventual, 
prin lucrări semipermanente sau ' pasagerc. 

- b). Sistemul Rinul superior cu Neu Brisach. și Stras- 
burg-Kenl. — Cu totul inversă” este importanţă cetăţii 
Strasburg şi a întregului acestui, sistem. Din această: re 
giune este greu de admis că. va porni.o olensivă imare;: | 

Stă : : -
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„generală, contra Franţei, peniru molivele ce an arătat la 
„celalea Melz, luate în sens contrar; prin urmare, nu -con- 
stituie un sislem ofensiv în felul cun se prezintă Metz- 
“Thionville. In schimb, însă, din punctul de wedere Klefensiv, 

Și în special al unei defensive aclive, acest sistem este E 

foarte puternic pentru simplul motiv că, în special, cetatea 

Strasburge nu va pulteă [i izolală,. în felul cum se poate 

izolă Melz. In adevăr, Strasburg rămâne în legătură” cu. 
inima Germaniei și orice înaintare a invaziei franceze spre 
Nord, în: direcţia Cobleniz, Meintz, .expune foarte mult 
corpul de observare ice sar lăsă cu fața spre, Strasburg. 
Dacă Germanii ar aduce forţe superioare pe malul drept 

“al Rinulu: şi le-ar aruncă prin Strasburg în flancul şi spa- 

ele armalci de invazie franceze, apoi. situaţia acestei ar- 
male va.[i foarte precară. Pentru a se izolă Strasburg în 
felul cum se .poate:izolă Metz; va. trebui ca armata fran- 

ceză să treacă Rinul şi să o învestească pe ambele maluri, 
„Eceace ar constiiui o operație : foarie riscată şi cu deo- 

ibire grea. 

_Strasburg, de când a intrat în mâna Germanilor, a 
„Juat cu totul o altă faţă, în special din punclul de vedere 

„al fortilicaţiilor. Intrunin întrun acelaş sistem şi loca- 
litatea Kchil, de p> maull drept, s'a alcătuit un dublu cap 
„de pod, apărat de 13. mari forturi și de numeroase ba- 
iterii-lorlive intermediare. 

Toi în acest sistem intră şi întăririle dela Molsheim, 

care închid, drept la jumătate, intervalul dintre creasta 
“Yossilor. şi- Rin. _ . 

Neu Brisach se. allă- la jumătate intervalul dintre 

-Strasburg. şi fronlicra elveţiană. Germanii au transformat 

"şi această localitate întrun cap de pod puternic organizat 
şi care apără podul şi calea lerală care vine dela Friburg. 
Pe aci pol trece pe malul ștâng al Rinului,în toată si- 
„guranța, Iorţele germane, -ce. ar îi chemate 'să: opereze 
„în Alsacia de jos. | , 

Incă câteva foriuri ri isleje | mai sunt, în această Te- 
„giune; la Istein — 12 km. «le Bâle: — Si un albul lângă 
Huningue, pe malul stâng. . | 

Insuş siluaţiunca geografică a regiunii de. pe “malul 
«rep! al R inului, ace a întreaga această parte a lui, cu-



273 

prinsă între Strasburg şi Bâlc, .să [ie susceptibiră de 
acţiune defensivă ofensivă, contra forțelor Iranceze ce ar 
operă spre Nord. In această: parte cu greu este de. admis. 
că se vor, îndreptă lorţe prea mari iranceze, „Pentru o 
fensivă în această direcție; 

„€), Sistemul Rinului de mijloc. — Acest sistem se. 
întinde la Nord (le Strasburg, şi cuprinde cetățile: Ger- 

 mesheira, Meinz, Kobleniz, -K6ln și Wesel. 
_Germersheim apără podul şi "calea ferată, ce trece la 

- Landau. El formează tun dublu cap de pod, întărit cu: 
patru puternice forturi pe malul stâng al Rinului, şi două 
pe malul drept, precum şi mai multe alte baterii-fortive. 

întermediare. | 
Meintz se află la confluienţa Meinului cu Rinul, şi: 

prin. puternicile. sale. lucrări, apără linia cea mai directă; 
şi mănunchiul de drumuri ce întră în Germania: prin | 

valea Meinului. 
Forturile sunt în număr de opt, din care 5 cu. totul 

moui, pe malul stâng al Rinului, şi de două pe malul 
idrept. Prin urmare, este organizat sub forma unui cap 
«le pod dublu, permiţând ofensiva pe ambele maluri. 

Coblentz se ailă la vărsarea Moselei în Rin. El este. 
organizat. ca un triplu cap; de pod, permițând: ofensiva . 
atât pe ambele maluri ale Moselei, cât şi pe ambele ma-: 
luri ale Rinului. Intăririle sunt în numi de -10, din cari 
cinci sunt pe malul drept al Rinului, trei între. Rin şi 
iMosela, la Nord, şi două la Sud. Această cetate păzeşta: 
piodul şi calea ferată ce vine pe valea Moselei și merge 

«direct spre Berlin. . -. Ă n 
Colonia, se află aşezată în faţa linici de invazie. cea 

„mai scurtă ice duce prin valea Meusei la Liăge. In adevăr, 
„dela Colonia la Aix la Chappelle sunt numai 80 klm!; 
iar, până la Lidge nu sunt mai mult de 130 kim. Ea, N 
“prin siluaţia ce are, formează, deci, punctul de concen- 
rare al tuturor forţelor ce vor operă în direcţia Belgiei, la: 
Nord de Eifel. Colonia apără calea ferată ce vine din 
Belgia. şi trece Rinul aci, pentru a merge spre Berlin. 

Fortificațiile Coloniei constau din douăsprezece mari 
“torturi. şi alte 24 mai mici, sub forma bateriilor-iortive 
intermediare. Este o puternică cetate cap de pod şi con- 

Lie 18
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stiluie reduitul apărării. regiunii Rinului din această parte. 
Olensiva franceză 'ce'va înaintă în direcția Meintz-ei pentru. 
a trece. Rinul, în valea Mein-ului, va aveă să se teamă 
de o pulernică ofensivă germană, venită din această parte. 

Wesel supraveghează şi stăpâneşte toate drumurile: 
ce. vin dinspre Olanda. Are câteva întăriri moderne, așe- 

zate pe malul stâng ai Rinului,- . 
In rezumat, bariera Rinului, începând dela Bale ȘI. 

până la Mare, constituie un obstacol formidabil, mai ales. 
prin numeroasele cetăţi cap. de pod, ridicate în tot lungul 
lui. Oiensiva franceză care ar reuşi. să ajungă până la 
Rin, va aveă foarte mult de lucru ca să. treacă: şi acest. 

„obstacol, şi nu va putei să o facă decât numai dacă va. 
lăsă forţe suficiente ca să mascheze şi să împierice ofen-- 
siva forţelor germane, ce ar debușă, la un moiment dat, 
prin aceste capuri de pod duble.. 

Căile ferate ale întregei regiuni dela îrontiera 
iranco-belge- ser inană 

Cunoştinţa căilor ferate, şi, în general, a tuturor căilor 
le. comunicaţie ne. dă nrăsura puterii de ofensivă işi zaij- 
loacelor.de operaţie a unei armate. De azzea, este necesar: 

să arălăm. aci care sunt liniile ferate. cari, pornind din 
Germania sau din Franţa, se îndreaptă. spre lrontiera 
dintre aceste două state; în acest mod,-se poate calculă, 
cu o aproximaţie foarte. mică, ştiindu-se efectivul avmatei. 
şi numărul unităților — care este-. timp sul în care una din 
armate se poate concentră și îi gata “le luarea ofensivei. 
“Iv studiul ce vom face vom împărţi fronticra în două: 

a) regiunea cuprinsă: între Thionville și Strasburg; b) 
regiunea frontierelor ducatului de Luxemburg şi Belgici. 
„In prima regiune, p2 un front «li» 159 lam, Germania 

„lispune de nouă căi icrate, toute cu cale dublă; iar între: 
„Strasburg şi Miiblhous, pe alţi 100 lim., numai o singură 
cale, asemenea cu cale uublă. Aceste căi ferate suul: 

1. Altona-Minster-Rheinhausen-Colsnia-Treves- Thion= 
villc-Meiz ; ca deservește corpul ul 9-lea dela Allona;; | 

2. Stetin şi Posen- Berlin- Magăchurg-Diisseldori, Co- 
lonia, Coblentz, “Treves; Dillingen, „Courcelles ; deserveşte 
corpurile: 2 Stetin şi 5 Posen ; 

.
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"3, Hanovra-Miinster, Dortmund, Dentz, Mayenţa, Kai- 
serslantern, Sarreguemines, Sarralbe; deserveşte corpul 
10 Hanovra şi 7 Minster; 
4. Breslau, Berlin, Cassel, Coblentz, Kreutznache, Sar- 
rebruck, "Remilly, deserveşte, corpurile 11, Cassel, şi 6,. 

" Breslau,. 
. 5. Dresda-Leipzig, Planen, Hof, Mayenţa, Lautere- 

„cken, Brebach, Bensdori, pentru corpurile 12, Diresda, | 
„şi 19, Leipzig; | 

6. Franctort-Karlsruhe, Rastadt, Hagenan, Sarralbe, 
-- Berthelmug, deserveşte corpurile 18, Franetort, şi 13, 

Stuttgart; Ne 
o, Berlin-Magdemburg, Halle, Erturt, Hanan, Mann- | 
heim, Sarreburg, pentru corpurile 3 Berlin, şi 4, Mag- 
demburg a 

8. Dus Ponts-Lândau, WVărtzburg-Niiremberg-Ger- - - 
mersheim, Woerth, prin Strasburg ; pentru corpul 2 pa- 
varez, Waărtzburg, şi al 3-lea, dela Niiremberg; . 

9. Minich, Ottenburg, Strasburg, pentru corpul 1 Ba- 
varez, Mănich;. . 

10. Manheim, „Heidelberg, Carlsruhe, Oltenburg, . 
Neuenberg, Mălhouse, pentru corpul 14, Karlsruhe. - 

„In a doua regiune, frontiera Luxemburg-uliai şi Bel- 
giei, sunt următoarele căi ferate: 
1 Rheinhausen, Aix'la Chapelle, Lidge; 2) Ducen, 

Stolberg ; 3) Colonia, Gerolstein, Pronsfeld; o Andernăch, 

-Gerolstein, şi 5) Coblentz-Treves. 
„.. “Este de remarcat că toate aceste. linii, pornind dela 
Rin, pleacă dela localităţi arătate pentru liniile prece- 
dente. Aşă că, se poate spune, că germanii numai prin 
simpla modilicare a. itinerariilor, vor puteă face o gru-. 
pare mare de forțe la frontiera Belgiei. | 

“Această bogată rățea.de.căi ferate permile Germaniei 
să concentreze pe “frontul Metz- Schirmeck, simultan, 22. 
corpuri de armată, ȘI numai întrun interval de 4 zile. 

& 

sa 

De partea Franţei răţeaua de'căi “ferate este: aproape 
tot. aşa de bogată, în special în spre frontiera Lorena. 
In faţa celor nouă linii duble. de cale ferată” ale Gorma-
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nilor de pe frontul Metz-Strasbourg, stau cele 7 cai îe- 
rate franceze, duble, cari se opresc” pe frontul Verdun- 
Epinal. Aceste 7 linii se termină: 1-a, la Epinal; a 2-a, 
la Epinal şi cu prelungire până. la Charmes; a 3-a, la 
Mirecourt,. cu prelungire pe Veselise; a 4-a, la Neufcha- 
teau, cu prelungire la. Barisey; a 5-a, la Pagny, cu pre- 
lungire până la 'Toul şi Pont St. Vincent sau Frouard; 

a 6-a, la Lerouville şi Sorcy; a 7-a, la Verdun: şi St: 
Michel. | | 

Pe lângă aceste şapte căi ferate, se mai poate socoli -, 
o.a 8-a, ca şi la Germania l-a, din Alsacia de Sus — 
care dela Besancon “merge la Belfort. | 

Toate aceste 7 căi ferate pot transportă, simultancu, 
14 corpuri de armată, cari împreună cu acelea ce for- 
mează acoperirea și cari sunt «leja la frontieră, fac un. 
total de 19—20 corpuri de armată. Adică, în faţa celor 
22 germane, se pot grupă 20 corpuri de armată franceze. 

In aceeaș ordine de idei, ca şi la germani, francezii 
dispun de o bogată Tiăjea, de: căi ferate ce due şi spra 
Belgia. 

| Aceste căi ferate sunt: Amiens- Lille; Pontoise- Pe- 
ronne-Valenciennes ;: Paris-Maubeuge; Paris-Laon- Hirsou 
şi Paris-Reims- Mezieres. | 
Este bine înţeles că, atât în Franţa, “cât şi în Ger- - 
mania, toate aceste linii mari cari au “direcţie, generală 

dela Y, spre E., sau invers, sunt tăiate de alie numeroase 
căi ferate transversale. ae 

 “Teairul de operaţie din Caucaz 
Teatrul de .operaţiune din Asia este limitat la Vest 

de Marea Neagră, la Est de Marea Caspică, la Sud de 
“linia desemnată de portul Samsun, (Marea Ne cagră), şi 
lacul . Van; iar la Nord, de Munţii Caucaz. _ 

In toate răsboaiele din secolul trecut, (1828—29, 1854, 
1855 şi '1877—78), au. avut loc operaţitini şi pe acest! 
teatru secundar, cari s'au terminat în totdeauna în avan- 
tajul Rusiei. In urma acestor „Tăsboaie, Rusia a cucerit 

1) În anul 1877 a operat aci i Generalul Lori is Melicot contra - turceşti comandată de Muktar Pașa. A , -: armatei
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o > parte din provinciile asiatice, la Sud de niunţii Caucaz, 
stăpânind Mingrelia, Daghestanul, Georgia şi o bună parte 
din Armenia, cu cetăţile Alexandropol, tars şi Balum, cari 
formează baza de operaţiuni a Ruşilor. 

“Acest teatru de operaţiuni este străbătut de răurile 

“Bsyd, Kador, Rion şi Tschoroch (Cioroc), care se varsă 
în Marea Neagră. Aceasta din urmă isvorăşte din Asia, 
intră în Caucazia, în apropiere de Ariwin și se varsă 
în Marea Neagră, la Sud de Batum.: Spre Est, e stră- 
bătut de fluviul ura, şi de afluientul său, Arras; iAcestai 

„din urmă formează frontiera de Sud între Rusia şi Persia. 

Frontiera de Sud între Rusia şi Turcia, porneşte 
dela .40 kim. Sud de Batum, ţrece pe la Sud de Artwyn 
și Olty, apoi urmează creasta "muntelui Kara Dag până 

“la muntele Ararat, unde se „mărginește cu Persia, Această 
-. frontieră are 400 Kim. între Caucazia şi Turcia Şi | 600 In 

între Caucazia şi Persia. - 
„__ Între râurile arătate mai sus, sunt şi câteva î în regiuni 

muntoase, foarte anevoioase, reducând trecerile între Cau- 

caz şi Armenia turcească, mtuimiai la patru comunicaţii iprin-, 

cipale, şi. anume: 
a) Din valea Rion, pe . litoral; către Batum, Trebi- 

zonda; | 
b). Din valea Rion, prin Akalzitsch, Ardahan Și Otty, 

către Erzerum; | 

c) Din valea Kura, prin "Alexandr obol şi Kars, către 
Erzerum sau către lacul Van; : 

d) Din valea Kura, „prin Erivan şi Bayazid, către 
Erzerum. 

Intre căile de comunicaţie. dela Vest, la Est, putem 
cită pe cea principală, care duce dela Poti la Tiflis, şi 
de aci la Baku, în Marea Caspică. 

“Din porturile Trebizonda, Batum, Sf. Nicolae Potty 
şi Sukum: Kaleh, pornesc căi de comunicaţie către Caukaz 
şi Armenia. ._ 

Toate aceste drumuri sunt barate de numeroase: po- 

zițiuni strategice defensive și de cetăţile Batum, Ardahan, 
Kars și Bayazid, 

-“Erzerum, capitala Armeniei, constituie cheia strate- 
„gică a acestui, ținut, prin faptul că este punctul de în-
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tâlnire al tuturor drumurilor dela frontiera de Noră, şi 
este capul tuturor văilor dintre Marea Caspică, Marea 

_ Neagră şi Golful Persic. Sau construit aci: 14 forturi, nu 
de mult. ” 

Dela porturile Trebizonda, Batuni, Si. Nicolae, Potty 
şi Sukum Kaleh, merg căi de “comunicaţie către Caucaz | 

şi Armenia. 

Linii ferate sunt: 
a) Din Rusia de Europa, pe la Rostow, Vladi Kaucaz, 

la portul Petrowsk 'din Marea. Caspică, cu o ramură dela . 
Grigoripolisk la por tul Nowo Rossiisk, în Marea Neagră 
şi o altă ramură, portul Welyaminowsl, tot la Marea: 
Neagră; 

| D) Dela Batum, prin Tiflis, la poriul Baku, în Marea 
Caspică, având o ramură dela Tiflis la Kars, prin Alexan- 
dropol, pe râul Arras la Arras. 

Există şi drumul dela. Petrowsk la Baku, pe jurul 
„ Caşpicei. 

Ruşii, în timpul din “urmă, au pus mult inter es pe 
întărirea cetăților, pregătirea poziţiilor şi îmbunătăţirea. 
căilor de comunicaţiuni., -



PARTEA Ii 

DESCRIEREA SUMARĂ A OPERAŢIUNILOR PE 

„TOATE TEATRELE DE OPERAȚIUNI: 

Generalităţi. —Nu avem  pretențiunea de a descrie 
complet operaţiunile petrecute pe teatrele de operaţiuni, 

întrucât, din lipsă de acte oficiale și acte de. bună cre- 
dinţă, nici nu s'ar puteă întocmi o asemenea lucrare. Dar, 
plecând dela dorința de -a răspunde unei nevoi, simțită 
imediat de către militari şi de către amatorii cetitori, de 

„a cunoaște, în trăsuri generale, mersul operațiunilor, ne- 
-am dat toate silințele de a reconstitui, în modul cel mai 
:sincer şi mai obiectiv, mersul gencial al operaţiunilor. 
Nu ne-am. mulţumit a comentă numai ştirile pornite dela 
un beligerant, ci am: confruntat ştirile dela ambii beli- : 
geranţi, anulând ceeace nu se potriveă, reconstituind ceea - 
«ce nu reeșeă, eliminând ceeace păreă subiectiv sau exa- . 
„gerat.' Pentru aceasta, a trebuit-o muncă întreit mai grea 
„decât ceeace se va depune pentru un asemenea tratat, 
când vor. ieşi lucrări oficiale de consultat. 

In ceeace priveşte observaţiunile, învățămintele şi dis- 
-cuțiunile puse după fiecare capitol, am lucrât cu aceeaş me- 

todă, înregistrând însă numai aceace ar puteă contribui 

la luminarea noastră asupra “principiilor de avut în .ve- 
"“dere acum, în ceeace priveşte politica răsboiului, organi- 
zarea, pregătirea şi conducerea armatei, precum şi ceeace 
„priveşte pe executanţi. în cazul că vor fi chemaţi a. luptă.
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CAPITOLUL I 
mame . , 1 | a 

„ OPERAȚIUNILE PE TEATRUL DE OPERAȚIUNI 
DIN WEST. 

————— 

1. Concentrarea forțelor: 

"Franţa.— Trupele de l-ia linie au fost grupate în 
cinci armate: 

Armata l-ia Dubail, aliniată pe 'Vosgi, dela frontiera: 

Elveţiei la Donon; | 
_ Armata a 2-a Castelnau, dela Donon la JMetz; 

Armata a 3-a Ruffey în Woevre, în faţa regiunei for- 
tificate Metz-Thionville; | 

„Armata a d -A Langle de Cary; ) înapoia liniei întărite. 
Armata a. 5-a Lanrezac. . |  Verdum-Toul-Epinal 
Anglia.—Cu două corpuri de armată prelungeă ex- 

trema stângă a dispozitivului francez. - 

„Ca proiect de- operaţie, nu se poate preciză ce au 
voit la început Francezii. Pare că au voit să iă ofensiva 
fără întârziere -pe toată frontiera Franco-Germană, mai: 

„mult pentru .sondare, spre a vedeă' în ce direcţie este: 

grosul forţelor inamicului;- apoi să manevreze în con-— 
secinţă. 

“Germania. Pune în l-ia linie, nu numai! corpuri 
aclive şi de rezervă, dar şi. unităţi de Landwehr, dis- 
punând astiel pentru primele operaţiuni, de o massă de: 

aproap” 45 corpuri de armată, împărțite în 9 armate: 
“Singură armata a 8-a (Deimling),—mult mai slabă! ca cea- 
laltă, — aveă: misiune defensivă înapoia Vosgilor. 

“Tot restul enormcei mașini, pentru invadarea fron- 
lierei de: Nord- Est, s'a concentrat între Aix-la- -Chapelle șE 
Strassbourg, în modul următor: 

Dela dreapta la stânga: Ia MR 

- Armata lia, Von -Kluck; | a 
- Armata a 2-a, Voh .Bilow; ” a 

“Armata -a 3-a, Von Hausen; n 
„ Armâta a 4-a, Ducele de WVărtemberg; ; e 

Armată” a-5-a, Prinţul moştenitor de Prusia; 2 d
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CROCHIUL No, 1. 

Gruparea forțelor franco-engleze la 15—20 August; 

Germane la 10 August. 
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Armata a G-a, Prinţul moștenitor de Bavaria; 
Armata a 7-a,. Von Heeringen. | 
O armată provizoric, zisă armala de Jleusa, (Von 

Emmich), în avanigardă pe aripa dreaptă, are misiunea 

de a pătrunde în. Belgia, la expirarea ultimatumului a- .. 
"dresat regelui Albert şi de.a cuceri Liege printrun atac 
bruscal. | Pi 

Ca proiect de operaţie, se poate zice că Germanii 

au voit să. obțină o deciziune îulgerătoare asupra armatei 

" tranceze, printr'o mişcare largă cu pivotul pe: Donon, 
„„ cu aripa ocolitoare dincolo de Sambre şi Oise, păstrând 

defensiva în Alsacia. 
2 

2. Primele operatiuni.—Atacul frontierelor.—Învadarea 
Germanilor în Belgia şi Luxemburg.—Ofensiva 
Francezilor în Alsacia şi Lorena.—Luptele 

“pe teritoriul francez. 

In noaptea de 3 spre 4 August, primele trupe ger- 
mane au trecut frontiera belgiană şi a doua-zi, 4 August, 

„o parle din ele au 'ajuns în faţa cetății Valone, Liege, în 
timp ce, la distanţe mai mult sau mai puţin mari, spre 
Est şi Sud de Liege, se aflau forţe. mari, cari înaintau 
în acecaş direcţie. O: | a 

Garnizoana cetăţii Lige, mărită cu o Divizie, (3-a), şi 
jumătate din altă Divizie, din armata de câmp, un total. 
de 25.000 oameni garnizoană mobilă, afară de garnizoana 
forturilor, comandată viguros de: Generalul Leman, res- 
pinge la început toate asalturile. Generalul Von Emmich, - 
a trebuit să aştepte artileria grea, pentru a cuceri forturile. 

Se crede că Von Emmich a avut următoarele trupe: 
6 Brigăzi de cavalerie cu artilerie, trimise înainte ŞI: 

urmate. imediat de trupe din C. 7, 9 şi 10, urmate şi ele 
foarte aproape de restul unităților. acestor corpuri de . 
„armată. Efectivul total al acestor forţe se ridică la aproxi- - 
mativ 125.000, (Prusieni, Hanovrieni şi Meklemburgezi ). 

| Corpul 9 înaintă pe drumul dela Eupen, corpul al 
“7-lea pe acela - dela Aix-la-Chapelle, iar corpul âl 10-lea 
pe drumul dela Malmâdy-Stavelot, venind direct dinspre
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marele câmp de instrucţie Elsenborn. Atacul asupra ce- 
tăţii trebui să se deă concentric şi simultan, corpurile 
«desfășurându-se în evantaliu. (Schița 4). 

_ Generalul Emmich a socotit că. Liăge- ul va cădea . 

în mâinile sale „prin “surprindere, din primul moment al 
atacului, căci a atacă în mod regulat forturile, ar îi fost 
-o pierdere de timp, pierdere pe care Germanii nu puteau 

să o admită. Mai bine să se „piard ă oricâte vieți, dar nu 
timp. 
  

Dianoă Ig i 
MAESTAICHT Fu 

se 

  

       

„Schița 11. 

      

Corpul 10 a încercat să ireacă Meusa pe poduri de 
pontoane, dar tunurile forturilor au făcut zădarnică orice 
încercare. Corpul al 7-lea intră şi el în acţiune şi încearcă 
împreună. cu o parte din al 10- lea, să se strecoare printre 
torturile Flâron, Embourg şi Boncelles, în timp ce corpul 
al 9-lea pe la Nord, după. ce a ocupat Vis6, încearcă a- 
âcelaş. lucru. Belgienii, însă, îngrămădiseră în intervalele 
acestor forturi lot telul de. piedici şi obstacole, ca: răţele 
de sârmă, mine, fugase, etc. Divizia a 3-a belgiană, apără, 
aceste intervale. Tirei zile şi o noapte, luptele cari s'au 
“dat în aceste locuri, au fost îngrozitoare. Lupta cu baio- 

neta; mitralierele; tmurile- “torturilor, artileria de câmp, 
armele de infanterie, toate mijloacele de distrugere, in- 
„traseră în acţiune. Glacisurile forturilor. erau acoperite 
cu grămezi de cadavre de înălţime de peste 1 m. 

In noaptea de 6 spre 7 August, Corpul al 7-lea re-: 
veni 'la atac şi încercă a.-trece Meusa pe la Nord, după 
ce a ocupat Vis6.-In acel. moment, garnizoana. mobilă a 
cetăţii, făcând. o: ieşire, respinge pe inamic, și face un' 
număr mare. de prizonieri. 

Paz.
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Pierderile germanilor, în aceste trei zile, au fost de 
aproximativ efectivul unui corp de armată, (numai morţi 
20.000). Un armistițiu cerut, de 24 ore, pentru înmor- 
mântarea morţilor, le-a fost acordat numai pentru 2 ore. 

In acest timp, un detaşament mic de cavalerie germană 
pălrunde, prin intervalele forturilor, în oraş şi produce 
panică, împuşcând câţivă locuitori, însă, după câtvă limp, 

acei îndrăsneţi atacatori au fost omoriţi de jandarmerie ș şi. 

de trupele din oraș. La 8 Aug, trupe numeroase. germane, 
forțând intervalele, au intrat în oraş, punând în situaţie 

“grea arlileria belgiană din forturi, care nu puteă trage: 
în propriul ci orașt). Până la 12 August, au căzut şi o. 
parte din forturi sub focul puternic al artileriei grele, 
sosilii în acest timp, iar ultimul “fort a căzut la 6 Sepl. 

In fortul Locin se află şi „generalul Leman, coman-: 

dantul celăţii. Când fortul a căzut (15 August), Gener alul. 
a fost găsit .leşinat şi luat în urmă. prizonier?). 

La căderea cetăţii, sa putut socoti: că Germanii au. 
avut un: total de 125.000 oameni, iar Belgienii 35.000. 

Li o . - 

RE 
. . 

Inainte încă de căderea forturilor cetăţii Liege, grosul 
trupelor germanc, strecurându- -se, înaintau în: inima Bel-- 
gici, în 2 2 dirceţiuni: o parte spre Br uxelles, capitala Belgiei, 

oraş nefortificat, iar -o altă parle spre Namui, a doua 
cetate belgiană, ce stăteă în drumul linici de operaţie- 

din Vâlea Meusei, pentru a se puleă ajunge în Franţa. 
Coloanele germane, ce au înaintat spre Bruxelles, au. 

fost mult şicanate în. druni de către detașamente de ci- 

clişti belgieni şi de către infanteria belgiană. La 12 August, 
între Drest şi Haelen, au fost: “lupte “foarte sângeroase. 
Mitralierele belgiene au produs mult rău atacatorilor ger- 
mani. O altă luptă a -fost la Tirlemonte, în ziuă “de 12 
August: In-dimineaţa- de'21- August,-un- detaşament de ca- 
valerie ; german a intrat în Bruxelles, 

2 

„1) Se pretinde că o parte din aceste tr upe ar îi fost adtise la în= 
ceput. pentru a surpriude cetatea, în 2000 automobile. 

.2) Generalul Emmich i-a lăsat sabia ca respect pentru bravura sa, 
Generalul Leman a cerut şi favoarea de a. se consemna înscris. moduj, 
cum a căzut pr izonier,
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Primarul a arborat drapelul alb şi a tratat cu dem- 

nitate:). Guvernul şi Curtea regală, părăsise Bruxelles încă 
„dela 17 August, mergând la Anvers, | 

“La 19 August lrupele belgiene, cari operau în câmpie, 

sânt învinse la Acrschot şi forțate a-şi căută scăparea în 

câmpul întărit al Escaut-ului — Anvers —. 
Celelalte forţe germane, ce înaintau spre ? Namur, au 

avut de luptat, în ziua de 20 August, la Perwez, contra 
"unei divizii de cavalerie franceză; iar la 22, a ajuns în." 
apropiere de Namur, unde a început bombardarea. La 
23 au căzut 5 torturi, iar la :26 au căzut toate forturile. 
Căderea repede a Namurului se explică prin părăsirea 

„ui de către garnizoana mobilă, fiindcă se prevedea că- 
_“derea, mai curând sau mai târziu. La aceste lupte a căzut 
Prinţul Frederich de Sachsen-Meiningen, cumnat al Prin- 
țului Leopold de Lippe, căzut la Liâge. : 

Tot în ziua de 26 sa petrecut și distrugerea ora- 
„Şului Louvain, situat între Bruxelles şi Namur. 

După aceste. succese, o- parte-din- trupele -germane 
„se îndreptează către Maubeuge, pe care îl atacă. Coloa- 
nele trec de această cetate, lăsând trupe care e atacă 

_şi care reuşesc a o luă la 7 Septemvrie. In luptele dela 
Maubeuge a căzut Generalul Steinmetz, comandantul 
tehnic al bombardării cetăților Namur şi Li&ge, precum 
şi prinții Ernest de Lippe şi Ernest de Sachsen-Mei- 
ningen?). o 

'Oensiva, stângei şi centrului francez. —. Luptele. pe 
teritoriul francez.— Retragerea francezilor 
>. spre Sud-Est-de Paris, ! 

Armata germană, de invazie în. Franţa, îşi terminase, 
in acest timp, desfăşurarea strategică, aşă că, înspre 20 
August se întindeă pe un front mare e, în modul următor, 
socotit dela dreapia spre stânga: , 

Armala 1-ia, (Von: Kluck), în Belgia, ajunsese, la 21 
August, la N.-E. de Bruxelles, îndreptându-se către Franţa; 

1) A se citi la Anexe proclamația dată - către populație de către 
acest primar. 

„2) Ultima dorinţă a acestui prinţ a fost de a fi îngropat lângă sol- . 
daţi săi, iar nu în . cripta princiară,



286 

Armala a 2-a, (Von Bilow), venind din regiunea: 

Eupen, trece Meusa, la Huy, şi se desfăşoară tot în Belgia, 
pe terenul campaniei din 1815; ea luptă la Namur, şi 
se rabaie apoi, către Sambre, printre Namur și Charleroi, 
către îronliera franceză; 

Armala a :3-a, (Von Hausen) şi Armata a 4. -a, (Du- 

cele de Wărtemberg), se îndreaptă, dela Malmâdy-—Saint- 
Vith, prin Ardeni, spre Dinant şi Neuichateau. (S. -Est-ul 
Belgiei); 

Armata a 5-a, (Prinţul regal de Prusia), concentratii 
la început la Trăves şi Metz, înaintează prin Luxemburg; 

Armaâla a 6-a, (Prinţul regal: al Bavariei), aflată la. 
Est de Metz, înaintează cu direcţie generală Nancy-Toul; 

Armata a 7-a, (Von Hecringen), înaintă din. regiunea. 
dela N. de Strassbourg, cu flancul: stâng în direcţia ge- 
nerală cetatea Epinal;. 

Armala a S-a, (Deimling), ce veniă -din partea: de 
“Sud a Strassbourg-ului, înaintă cu. direcţie generală Bel-- 
iort-Epinal. 

lorţa totală a acestor armate se poale socoti a fi. 
tost, aproximativ, de 2.000.000 luptători, (21—22 Cor- 
puri active, Și tot cam atâtea Corpuri de rezervă), căci 
este socotit că, în intervalul 1—20 August, au trecut Rinul 

„aproximativ, 3 300.000 de luptători. 
In faţa âcestor forțe colosale, Francezii ave cau numai 

cele 5 Armate, arătate mai sus şi formate numai din Cor- 
purile de armată active şi cu câte o brigadă de rezervă, 
fiecare corp de armată. (Mobilizarea au făcut-o pe eşe-.-. 
loane: l-iu. armata activă şi a 2-a armata de. rezervă). 

La început âceste 5 armate erau dispuse: Armatele 
1'şi 2 în Alsacia şi Lorena; armata a 3-a spre Verdun; 
armatele 4 şi 5 erau: înapoia. centrului liniei întărite. Forţa 
totală a acestor armate eră de cel mult 23 corpuri de- 
armală,, fiecare corp de armată a câte 5 brigade de:in- 
fanterie, iar numeric se poate socoti la, cel mult, 1.400. 000. 

Indată ce s'a constatat că grosul forţelor germane 
" înaintează prin Belgia—Luxemburg, Sa luat. dispoziţiuni 

de îndreptar ea armatelor 3 + şi 5 în întâmpinarea lor; 
iar armatele. 1 şi 2 să-iii'o ofensivă energică în Alsacia 
şi Lorena, pentru a îixă aci cât mai multe din forţele -
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inamicului, şi chiar a mai atrage din ele, dacă va fii 
posibil. | 

Din aceste mişcări şi împrejurări, iau naştere ur-: 
mătoarele operaţiuni: 

a) Generalul de Castelnau, (armata a 2-a), deşi suferise 
două eşecuri la Lagarde, (11 şi 14 August), iă ofensiva; 
şi la 18 Ajugust, intră-în Lorena, trece înainte de linia 
Deime-Chateau- Salins-Morhange - Sarrebourg, respingând 
tr rupe din armata a 6-a germană, (Prinţul de Bavaria), şi. 
amenințând flancul stâng-al acestei armate, de a-l tăiă. 
de Rin. 
“Insă, după 20 August, armata a G-a germană reiă. 
ofensiva şi surprinzând unul din corpurile de. armată. 
francez, forțează întreaga armată a. 2-a să se retragă. 

Până la 24 August, Germanii; înaintând, ajung în faţă. 
de Nancy, trec de Luneville, ocupă Donon şi continuă. 
înaintarea; | 

bj Generalul Dubail intră în Alsacia şi Lorena i și după: 
o seric de angajări victorioase, cucereşte, la 7 şi 8 August, 

„Altkireh şi Mulhouse; la 17 câştigă o frumoasă victorie: 
asupră unei coloane germane, la Schirmeck, uncie a luat 
inamicului 12. tunuri. 

La 11 August, însă, trupele ce ocupau Mulhouse, au: 
fost: surprinse .şi respinse până aproape de Belfort. O: 
nouă întoarcere ofensivă. energică face ca acest important . * 
oraş al Alsaciei să fie din nou reocupat, la 21. August și. 
apoi părăsit din nou, de bună voie, la 27, din cauza cve- 
nimentelor ce se petreceau în Nordul Fra auței, cum: vom 
vedea: | 

| ) In acest timp, armata a 3- -a, Rute, pă răseşte- po-: 
ziția s sa din faţa Metzului şi se ridică spre N.-V. de Verdun 
cu dre capta 'spre Longwy şi la înălțimea acestui fort; ar- 
mata a 4-a, Langle de Cary, se desfășoară la stânga a- 
cesteia; iar armata a 5-a Lanrezac şi mai spre Vest, între: 
Meusa și Sambre; în acest timp, armata engleză se con- 
ceniră aşă iei ca să poată să se desfășoare între Sambre 
și Escaut, pe frontul” Cond6- Binche. 

Această desiășurare strategică îranceză te lăceă sub. 
adăpostul masselor de c: avaleric, trimise î înnia ie Spre Be! gia. 
Şi se termină până la 21 August.
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În acest timp armatele germane din Nord fiind com- 
plet concentrate şi desfăşurarea strategică terminată, luară 
ofensiva generală. | 

La 22 August, Prinţul moştenitor al Germaniei iă 
ofensiva la V.-N. şi E. de Longwy, în timp ce armata 

"a 3-a franceză se mişcă tot în scop. ofensiv, pe frontul: 
Verdun-Montmeay, şi chiar în acecaş zi, se produc lupte 
-pe linia Wirton-Audun la Rohan. Coloanele germane oco- 
lesc Longwy şi resping pe francezi pe linia. râului Crusne 
până la Longuyon. o 

A doua zi, mişcarea de retragere a armatei a 3-a 
franceză continuă, ocolind Verdun-ul pela Nord. 'Trupe 
franceze: din Verdun atacă stânga armatei germane, însă! 
sânt respinse de rezervele acestei armate. - 

Longwy este atacat timp de trei zile, iar la 27 August, 

cade, după o eroică rezistenţă de 3 săptămâni. 

Până la 26 August seara, armata a 3-a franceză, este 

respinsă peste Meusa, la Nord de Verdun. 
In- acest timp, cavaleria franceză, susținută şi de o 

antegardă, compusă din toate armele din armata a 1-a, 
„xepurtă succese strălucite la Dinant, şi. respingeă deta- 
şamentele înaintate germane, (15 August). Dar acestea 
nu erau decât începuturi „de: oarece adversarul, credincios 
principiului de a nu angajă bătălia decât cu forţele în- 
trunite, se acoperiă cu detașamente slabe, cari nu se an- 
'gajau serios. 

Bătălia dela Charleroi, (22, 23, 24 August). 

Retragerea spre Marna. — (Până la 5 Septemvric) 
(Vezi crochiul No. 2) - 

Inaintarea armatelor germane spre Sud, pentru, a întră 
în Franţa, şi înaintarea armatelor franco-engleze spre 

Nord, după schimbarea frontului, a adus prima mare: 
bătălie din acest îngrozitor răsboiu. e 

La această bătălie a luat parte: 
"-* Germani: armata 1, 2, 3, 4 şi 5; 

Francezi: armata 3, 4 şi 5;. 
Englezi: două corpuri de armată. 
Belygieni: retrași spre Anvers, făceau apărarea: exte-
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rioară: a acestei cetăţi şi încercau a atacă în spate liniile 
de comunicaţie ale armatei l-ia germană. 

Armata a 5-a germană angajează lupte cu armata 
a 3-a franceză, în regiunea Longwy,. după cum văzurăm. | 

„Armata a 4-a franceză, înaintă spre Nord, ca direcție 
"generală, pornind dinspre Sedan, înspre - Namur, printre 
râurile. Meusa şi Lesse; iar armata a 5-a, pe mâlul stâng. 

„al Meusei, dela Chimay şi Phillipevilie cu flancul drept 
spre] Namur. 

“ „Armata engleză pornind dela Mons, unde se concer- 

trase, operă pe malul stâng al Sambrei.. 
| Dispozițiunea acestor armate: aliate, eră în dimineaţa 

„de 22 August, următoare ea, dela stânga spre dreapta, cu 

faţa lu Nor d: 
a): Armala engleză: Corpul 2 de armată ocupă sec- 

torul  Cond6-Mons; Corpul 1.se întindeă la dreapta de 
Mons; iar Brigada a 5-a de cavalerie, la Binche, pentru 
a face legătură cu aripa stângă a armatei franceze. Divizia 
de cavalerie, strategică, îi păstrată ca rezervă, - înapoia 
Iancului. stâng exterior; . 

b) Armala a 5-a franceză, sub comarda generalului 

Larenzac, ocupă, dela dreapta spre Stânga: Divizia Mangin - 
care sc sprijiniă pe forturile Namur-ului ; la stânga a- 

cestei Divizii -se află Corpul l-iu,: (Frânchet d'Esperey), 
la Charleroi trupele coloniale; (intanterii a colonială, tira- 
liorii algerieni şi marocani, senegalezii şi turcoșşii); la Vest 

de, Charleroi, Corpul al 3-lea, (Sauret),. şi apoi Corpul 
al 18-lea, care se legă. spre, stângă cu armata engleză; 

co) Armata a 4-a franceză, 'se' întindeă” spre Est de 
Namur, cu Hancul stâng spre această cetate şi cu: flancul . 

drept leg ându-se cu armata a. „da ce oper a la N. de 
Longwy. 

„Germanii înaintau dela N la S;, şi din felul distri-. 
buiri ii forțelor lor;. cele 5 armate Sau angajat cu îorțele 

aliate din faţa lor, în modul următor: - 
“Armata.lui Kiuck, (1), atacă armata. engleză, (această 

armata 'aveă o superioritate. de aproximaliv | 3:1 asupra 
armatei” engleze); ărmaţele 2 şi 3, atacă armata:a 5-a 
îranceză,. (superioritate de 2:1); armata a.d-a germană 
“atacă armata a 4-a franceză, (aproape egale); armata ă 

19
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"CROCHIUL No. 2. 
“Operaţiile până la 24 August, Dispoziţiunile anglo- franceze şi 

atacul german. între 22— -24 August. 
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S-a germană şi trupe din Metz şi Thionville, atacă armata 

a 3-a franceză, la N.Est de Verdun, (superioritate de 

3:2 şi chiar de 2:1).- e | 

- Din această dispoziţie a trupelor. se vede clar că, 

superioritatea numerică a germanilor eră sdrobitoare,. în 

ioate angajamentele ce au avut lor în aceste zile, în Sudul 

Belgiei. | e 
Lupta începe, în..cursul zilei. de 22 August, la tru- 

pele franceze ce înaintau să reocupe Charleroi şi să sus- 

ţină Namur-ul, care. eră puternic atacat. In după-amiaza 

zilei de 23 August; lupta atinsese maximum de intensitate 

şi germanii, profitând de .superiortiatea lor numerică, cău- 

tau a întoarce'stânga -engleză cu un corp. de armată, (al 

2-lea), în timp, ce o atacă .de front. cu altele 3, (4, 9 şi 

“unul de rezervă), 'şi pe când căutau a întoarce şi flancul 

„drept al armatei a 5-a franceză, de oarece, înspre seara 

zilei de 23 August, au devenit stăpâni şi pe Namur, înainte 

„ca acţiunea franceză; în . această parte, să se poată 

"pronunţă. o Ma 
_ In seara de 23 August şi dimineaţa de 24, armata 

itengleză şi armata a 5-a- franceză, sau retras; armată en- 

gleză: cu. dreapta 'spre Maubeuge, şi stânga la S-E. de 

Valenciennes; iar armata. a. 5-a spre Est, cu dreapta spre 

Givet şi cu:stânga în legătură cu armata engleză: armata 

a 4-a, care tezistase foarte. bine tuturor. sforțărilor ina- 

micului, a trebuit. să se.retragă cu direcţie: generală -Me- 

zi&resi), în timp. ce armata a 3-a, ţinea piept atacurilor 

-înverşunate. a forțelor superioare, ale. armatei Prințului 

de Coroană. n oc 

„Primele lupte fiind defavorabile francezilor, sa or- 

donat 'retragerea generală a tuturor forțelor, lor, urmă-“ 

„xite de -aproape de armatele. gerinane. | 

„, La 28, trupele germane: ale rmatelor: a 4-a şi a 5-a, 

„au trecut Meusa, între Sedan şi Mouzon, iar celelalte, 3, 

2 şi -1, scoboară dela N. spre S$. “Trupele franceze. obţin 

„oarecâri succese, însă sfârşesc prin a se retrage. . ...:- 

1) Faţă de succesele 46 avusese a refuzat, 12 început, să „execute 

retragerea şi numai în urma unui ordin repetat, şi după ce s'a îngăduit 

a mai sta pe poziţie 24 ore,.s'a retras. părăsind avantajele ce le obținuse; 

înţelesese, însă, că retragerea, ordonată. era o:manevră... e 
rea 
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La 28 August, aripa dreaptă a armatei a 5-a, în re= 
tragere, nu numai că rezistă cu bravură atacurilor şi ur- 
mărirei, dar obţine un str: ălucit succes contra corpului. 

10 şi gardei. germane și oarecari trupe de rezervă, im- 
punându-le lor o retragere spre Guise. a 

" Corpul expediționar englez, obligat a urmă mișcarea. 
“generală și urmărit de armata l-ia, (Von Kluck), se gă- 
sâște, la 26 August, serios compromis între Laudrecies' și. 
Cambrai, ş şi nu se poate degajă decât cu foarte mare greu-: 
tâte, “menţinându- se. însă, în. legătură cu aripa stângă 

franceză. ii a 

La'1 Septembrie, însă, la, Compidine, își luară 're- 
vanşă, câştigând o frumoâsăi victorie” asupra trupelor în-- 
nainte germane. Mai iulte tuntări şi alte trofee le- -au. 
căzut în: mână! - 
Lai aripa “dreaptă: a. coloanelor ofensivei germane, a- 
par e. “cavâleria germană, în regiunea . Lille Valenciennes- 
Cambrâi, fără a întâmpină rezistență” din partea fran- 
cezilor. Aceasta a înlesnit mult înaintarea aripei :drepte 
germânie. Acum! începe să se: pronunțe bine sforțarea de 

îhâintare a germanilor spre Paris, cari ocupă pe fând 
pietele St. “Quentin, La- Fere, 'Laon, Reims, Compitgne, 
Soissons, “fără! nici o: vezisteriță din! partea “francezilor. 

“La Compitgne, enorme: masse de cavalerie :germană 
se năpustesc asupra francezilor, ciocnindu- -se aci 'de îru- 
pele 'englezel). . 

In fața” unei asttel de situaţiuni, 'generalisimul francez, 
Genetălul Joftiie e, a: luat o hotărâre chergică: a 'sc retrage 

chiar până. la: Sud de „Paris, pe. Sena şi a nu mai pro-: 
vocă! o Luptă 'cu “inimicul. “decat „Când vai fi gata, pentru: 
a-l” atacă cu 'toăte - foiţele” de: cari ar putea dispune. 

„O astiel de, soluţiune, grea'în "concepţie, ca' şi în exe- 
cuție, nu. se putea “aduce ia”: îndeplinire, “decât punând. 
cât. ai "mult. spațiu între! armata în: 'retragere, şi adver--    
sâr, sacrificând” asttel o mare zonă- de' teren” din. teritoriul. 
naţional. Pentru a'se âjuinge 14 "un asttel de rezultat, tre--: 
buiă ca retragerea să se îacă repede, fără însă a in-- ar. 

   
“In timpul. acesta Francezii! au. trimes la Berlin: 03, con senize 'de: 

izentitate ale morţiliir armani. DR
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“Îluienţă moralul trupelor, să dirijeze armala către zona 

“cea mai favorabilă, şi a o opri, la momentul oportun,. nici 
prea de vreme, nici prea târziu, și a reluă apoi ofensiva, 
la momentul voit şi la locul voit, cu toată energia posibilă. 

Toalc aceste date ale problemii, au fost rezolvate 

în mod magistral, aşă că germanii, nu numai că nu pu- 
tură distruge armatele franceze, dar ele scăpară învăluirii, 

fără a fi demoralizate Şi păstrându- şi toate legăturile, tac- 
tice, deşi au avut pierderi foarte serioase. - 

In timpul retragerii, englezii, temându-se a nu : se 

vedea tăiaţi la Havre, îşi duseră baza lor. maritimă la 

Saint-Nazaire, şi cu o bază înaintată la Mons. | 
Atât francezii, cât şi englezii, s'au retras în. cea. "mai 

desăvârşită “ordine. In ziua de 3 Septemvrie,. englezii se 
găscau la Sud de Marne, şi își luaseră dispoziţii să-i a- 
pere trecerile. Generalisimul: Joftre, rugă, însă, pe French, 
a mai scobori, până la Sena, ceeace sa şi făcut, 

-In timpul acesta, guvernul francez se remaniază, şi 

“intră în guvern, între alţii: Millerand la răsboiu şi Del- 
cass la externe, precum şi doi socialiști. 

Galieni, cuceritorul Madagascarului, este numit gu- 
vernato: al Parisului, având pe generalul Michel, fostul 
guvernator. sub ordinele sale. El începe. imediat pregă- 
tirea cetăţii, pentru a rezistă unui atac, în timp ce: gu- 
vernul, bănci ; ministerele, părăsiau Parisul, ducându-se 

Ja Bordeaux. a - E 

La. Lorena: şi - Alsacia. armata a. 2-a a . generalului 
Castelnau, şi l-ia, a lui Dubail, erau... atacate, în .acest 

timp, de către o parte din armata a G- -a, armata a 7-a 

și a 6-a, (Deimling). 
Atacul sc pronunţă în 3 mari direcţii: 1, Venind. din 

“spre Metz şi având: ca obiectiv. oraşul Nancy, trebuind 

să ocupe, mai: întâiu, înălțimile „Grand Couronn6:de 

Nancw”: 2. Cea mai importantă. pe la. Sud de Nancy, 

„xenind depe frontul -Morhange-Sarrebourg și: cu “misiunea 

de a îorță deschizătura dintre Toul-Epinal;. şi -a cădeă 
în flancul şi: spatele armatelor. franceze, ce luptau.:c cu faţa 

“la Nord; 3. In Alsacia, cu obiectiv Belfort. ce 

Faţă de primul atac, francezii au dispus de. 3 divizii 

"ae rezervă; îață de aceea centrală, se' opunea armata ge-
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“ meralului Castelnau şi o parte din armata lui Dubail;, 

iar în Alsacia, eră restul armatei lui Dubail. 

Ofensiva primei direcţii de atac, francezii au oprit-o: 

pe linia St. -Genevitve la N.'de creasta înălţiniilor „Grand. 

Couronn6 de Nancy”, în pădurea Champenoux dela Est 

de Nancy; aceia principală a fost oprită pa Mosela, la 

înălțimea localităţii Bayon, la Sud de Nancy, după o luptă 

desporată timp de aproape 16 zile, dela 25 August până 

la 10 Septemvrie, “când rezultatul pi ătăliei depe. Marne. sa 

simţit, în care timp au îost întrebuințate ultimele forţe, 

şi de o parte, şi de alta. Cea mai mare parte a garni- 

zoanelor mobile ale cetăților Toul și Epinal, precum şi 

o bună parte din armata generalului Dubail, au fost în- 

trebuințate în această parte. 

Otensiva în Alsacia s'a oprit la creasta Vosgilor şi în 

faţa Beltfortului. 

Bătălia. dela Marna, (6—12 Sept.) 

Sustragerea din luptă a armatei franceze, în retra- 

“gerea către Paris, puneă o nouă problemă pentru! planul 

de operaţie german, care problemă nu se prevăzuse. Acun 

aveau germanii în faţă două obiective: Parisul și armata 

franceză şi trebuiau să se decidă pentru unul, pentri 

altul, sau pentru 'ambele. | 

| La ce se vor hotări germanii? Vor întrebiință o parta 

din forţe pentru atacul Capitalei, sau le--va împinge pe. 

toate- pentru distrugerea armatei îranceze, care continuă 

_să se retragă spre Marna şi Qureq? 
Doctrina de: răsboiu este bazată pe. un număr de 

dogme, cari dictează totdeauna hotărîrea de luat; una din 

ele proclamă neglijarea obiectivelor geogralice şi alegerea, 

ca prim obiectiv, armata inimică, căreia nu trebuie să i se 

lase nici un moment de repaus: şi. de reculegere, până 

la completa distrugere; după, aceasta, obiectivele gcogra- . 

fice, cad dela sine. _ 

Ofensiva, însă, în contra armatei franceze, se. prezită, 

de data asta, -mai puțin avantajos: ca în Belgia, “Tindcă 

  

| 1) A se citi la anexe > apelul făcut de Jorre de 
man în momentul începerii acestei bătălii, si e Comandantul Ger-
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ca lrebuiă urmărită având pe un flanc marea cetate Paris, 

iar pe celălalt, pe Verdun-ul, cu întreaga regiune întărită 

dela Estul Franţei; care făceau imposibilă învăluirea, ma- 

nevra favorită și doctrinară! a germanilor. 

Din contra, armata germană riscă, la rându-i, bagăn: 

du-se între cetăţi, să fie învăluită. 

Cu toate acestea, Marele Comandament german, | pr esu-: 

punând armata franceză cu totul demoralizată, hotărăşte 

să înainteze pe drumul cel mai scurt, .asupră-i, şi ca | 

Moltke la-Sedan, să o bată, să o distrugă complet prin o 

„victorie decizivă, şi apoi o parte va atacă Parisul, iar 

cealaltă va face urmărirea. i 

Aripa lor învăluitoăre de Vest, von Kluck, părăsi di- 

recţia spre Sud şi se îndreaptă spre S-E. şi astiel cele 

5 armate intrară, în marşuri forțate, în culuarul dintro 

Paris şi Verdun. 
La 5 Septemwvric, generalul Jottre, vi ăzând pe inamic 

complet angajat între cele 2 cetăți iă deciziunea de a : 

trece imediat la ofensivă. 

Cele din urmă zile ale retragerii, au fost întrebuințate 

pentru. sporirea forțelor în Champagne, luându-se uni-' 

tăţi din armatele de Est şi aducându-se corpurile de re- 

zervă, neîntrebuințate în Belgia şi formându-se încă două 

armate, a-6-a, sub comanda lui Maunoury şi-a 7-a, sub 

comanda lui Foch. 
"Armatele adversarilor, cari au luptat pe ă Marna, aveau 

organizaţia şi ocupau localitățile următoare:. 

In seara de 5 Septembrie, forţele anglo-franceze erau 

din nou reorganizate și ocupau următoarele poziţii, dela 

Est spre Vest: 
Armata a 3-a, comandată de generalul Sarail, ce în- 

locuise pe generalul Rultey, ocupă frontul dela Meusa la 

Vassincourt; | 

'Armâta a 4- -a, komandată de generalul Liangle de Cary, 

la Sudul: râului Ornain, dela Revisny până la Vitry -le- 

Tranqois; 

Armata a. 7-a, comanidată de generalul Foch, nou 

formată, se întindea dela Camp de Mailiy, la Sezannc. 

Această armată eră . compusă din următoarele „unităţi: 

„corpul 9, „corpul 11, divizia 42, divizia marocană, diviziile 

52 şi 60 de rezervă şi divizia a 9-a de câvalerie.
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Armala a 5-a, comandată de generalul WV'Esperey, se 
întindeă la Vest de armală generalului Foch, şi anume, 
dela Sezanne până la platourile dela Nord de Provins. 
Această armată cuprindeă: corpul 13, 3, 1, 10, 3 divizii 
de rezervă, şi un corp de kavalerie compus din diviziile 
4, 6, 10. şi o brigadă ușoară. Acest corp de cavalerie certă 
sub. comanda generalului Conneau, şi aveă ca sprijin un 
regiment de infanterie, în automobile ; Ii 

Armala engleză, compusă din două corpuri de armată 
și două divizii de 'cavaleric, în regiunea Crecy-en-Bric ; 

Armata a G-a, 'comandată de generalul "Maunoury, 
nou lormată, se sprijină pe Paris, şi se află, în dimi- 
neaţa de 5 Septembrie, pe frontul Claye-Jouilly-Dammar- 
tin en Goele. Această armată cuprindeă, la început, numai 
corpul 7 activ şi un corp de rezervă (div. 45, 55,56) şi: 
a mai fost întărit, în limpul luptei, cu corpul 4 activ şi 
cu diviziile 61 şi 62 de rezervă. Sub comandamentul. supe- 
rior al acestei armate se mai află şi un corp de cava- 
lerie compus din trei divizii; | | 

| Armata l-a şi a 2-a, se găscau în Alsacia, respectiv. 
Lorena, făcând faţă ofensivei germane din această: partel). 

1) Generalul de divizie, Jjosepb-Jacqiues-Cosaire Joffre, s'a născut la 
12 Ianuarie 1852 în loralitatea hivesaltcs (Pirineii. orientali). La 1867 a 
a venit la Paris pentru a urma. cursurile liceului Sint Louis. Jia 24 Sept. 
3810 a fost înaintat sublocolenent, când Prusienii erau lângă Paris. Aci 
servi în trupele de geniu pe timpul campaniei . | : 

După campanie 1471 reintră în şcoală. La 1374 era locotenent. Ma- 
reșalui Mac. Mahan îl face căpitan în 1876 şi este însărcinat cu inspecția 
şi studiul mai multor regiuni ale Franţei pentru a fi întărite. 

In dorința de a învăţa şi gusta răshoiul, pleacă în colonii. Ia în- 
cepul în * Madagascar sub o:dinele lui: Courbet Apoi îu Tonki unde a 
stat 3 ani, şi inte a organizat apărarea reziunei de Nord, . ” 

Maior, a fost director al serviciului de geniu. Apoi face doi ani 
staziul în regimențul de căi ferate. Profesor de fortilicaţie Ia şe. din Fun-' 
tainebleau. Datorită lui, s'a pus pe drum bun calea ferată pe Niger Ma- 

„iorul Jofire în ace:aş "timp cu lucrările comanda şi trupe şi în januarie. - 
1694 soseşte la limp în urma a marșuri forţate extraordinare, pentru a scăpa de desastru' coloana colonel lounier înconjurată de negrii şi de “Tuarezi. După câteva zi'e a bălut complet pe 'Tuarezi şi supuse „mare 
parte din ei Datorilă acestor fapte îşi câștigă gradul de colonel 'la 14397. EI a fortificat Diego Suarez La 10! la vârsta de 54 ani a fost înaintat 
generali de brigadă şi comandă la Vincennes brigada 19 de artilerie Din 74 Martie 1905, a fost înaintat divizionar şi numit comandant superior 
în Lille; comandant'al diviziei o de infanterie ; comandant al corpului 
2 armată la 1908; iar la 1Y1U Februarie, a fost chemat în consiliul supe- 
rior de răsboi. E Aaa . i E 

Când, în .1905, s'a reorganizat marele -comandant şi când ochii tu- uror se opriseră asupra generalului Pau pentru funcţia de şef de stat
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Forţele germane, cari operau conira francezilor, în 

această parte, erau următoarele, începând dela V. spre E.: 
Armata. l-a, comandată de conolelul generalvonKluck, 

ajunsese, în scara de” 5 Septembrie, pe frontul Oreq- 
Coulommiers-listernay. Această armată cuprindea: corpu- 

major general, că cel mai vrednic dintre cei mai bătrâni, acesta a refu-: 
-zat zicând că el este prea bătrân şi că în acest loc înalt trebue pus un 
altul mai tânăr, Pau a recomandat pe Joflre şi întregul. consiliul în una- 
nimitate la aprobat ca șef de stat major general şi ca geueralisim, la 
mobilizare. , , 

In anul 1911, lulie 29-a fost numit în această funcţie, pe care o 
ocupă de trei ani, aproape zi cu 7:, când s'a declarat răsboiul. 

Generalul Pau, născut la Montelimar la 29 Dec. 18:8. A eșit sublo- 
cotenent în infanterie în anul 186v Oct. 1. In 1870 a luat parte ca loco-: 
tenent. La-bătălia dela Woerth, antebraţul drept fiind străpuns. de un 

" glonţ a trebuit să suporte amputare. Vindecat a intrat iarăşi în serviciu, 
în acviaşi campanie şi a luptat la Orleans și apoi sub Burbaki cu carea 

„trecut în Elveţia. - 
Răsboiul actual îl găsise în retragere de unde a fost rechemat în 

“activitate şi sa încredinţat, pe rând armatele în locurile cele mai peri- 
:culoase - . 

Generalul Foccb. Originar din 'Larbes. Sa _ născut la 2 Octombrie 
1851. Fost comandant al şeoalei superioare de răsboiu, Răsboiul Pa găsit 
.comandant al corpului 20 armată din Nancy chiar la frontieră. A co- 
mandat la Marna, armata 7 a: iar azi comandă cel mai mare grup de 

- armate, din Nord. Este vice-generalism ; în caz de moartea .Ini Joifre el 
va Ina comanda generală, RE . 

Generalul Maunoury S'a născut la 17 Decembrie 1847, este cel mai 
“în vârstă dintre generali. Ultimul său serviciu activ la făcut ca guvernor 
al Parisului. Era în retragere de 2 ani când s'a declarat răsboiul ; el şi. 
cu Pau au fost cei întâi rechemaţi în activitate de serviciu. 

, In ultimul timp, pe câud inspecta tranşeele a fost rănit. de o spăr- 
tură de obuz care i-a rupt masila şi i-a scos un ochiu. Poincară, în 
persoană, i-a adus „Vedalia Militară“, . a 

Generalul d'Amade. Născut la 'Touiouse la 24 Decembrie 1856. Sub- 
locotenent în infanterie A comandat. trupele din Maroc. La isbucnirea 
răsboiului comanda corpul b armată. la frontiera franco germană. Azi 
este destinat a comanda armata de debarcare în contra Turcilor. . 

-. Generalul Castelnau este născut la 24 Decembrie 1851 la Sainte * 
Afrique. La rco:ganizarea marelui comandament în 19i1 a fost primul 
-subşef de statmajor al lui Joffre, la mobilizare fiind destinat a lua funcţia 
de şef de statmajor. A comandat la început armata 2-a, în faţa Lorenei; 
aci a perdut doi copii din trei ce-i are. Ordinul de zi pe armată, cu 
ocazia victoriei sale zice: „Dela începutul răsboiului armata sa a luptat 
fără încetare zi și noapte, până a înfrânt pe duşman, Generalul Căstelnau 
a avut doi băeţi, ofiţeri, ucişi şi un al treilea rănit, sub comandamentul 
„său,.fără ca aceasta să-l facă a se abate dela datoria sa şi dela comanda 
sa, cu cea mai mare energiei, * -- : aa a 

Pe mormântul unuia din fii săi a jurat că-i va răsbuna şi va răs- 
buna.şi ţara. - , K 

„. Generalul Laugle de Cary. S'a născut la 4 Iulie '1849. In campania 
din 1870 era locotenent şi a “luptat la Paris cu atâta curaj încât a ob- 
ținut „Legiunea de onoare“, Comanda armatei a 4-a franceză și în. bă- 
tălia dela Charleroi a obţinut aşa succese încât .nici nu voia să creadă 

- în posibilitatea unci retrageri şi nici nu s'a retras de cât în urma a 
ordine repetate. . - - , i : ! Di
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_rile: 2, 3, 4 şi 9- active, corpurile 4 şi 9 de rezervă şi 
un corp de: cavalerie. Parle din -corpul 9 de rezervă în- 

tărit cu unităţi de lândwehr, asediă Maubeuge; 
_ “Armata a-II-a, comandată de colonelul general von 

Bilow, atinsese şoseaua dela Montmirail, le Châlons-sur- 
“Marne, între Champanbert şi Petit-Voipreux. Această ar- 
mată cuprindea: corpurile. 7, 10 şi garda, active, și cor- 
purile 7 şi 10 de rezervă, precum şi un corp; de cavalerie. 

Armata a III-a, comandată de colonelul general von 
Hausen, se înțindeă pe frontul Châlons, pe Marne, până 
la Cond6, pe Marna. Această armată aveă următoarea com- 
punere: corpurile 12 şi 19 active (armata saxonă), şi 

- corpul 12 de rezervă, precum și: divizia de cavalerie sac- 
sonă ; | 

Armata a IV-a, comandată de. Ducele de Wirtemberg, 

ajunsese pe frontul Bussy-le-Repos, până la Marna, spre 
Châlons. Această armată cuprindcă: corpurile 6, 8, 13 ac- 
tive şi corpurile 5 şi 13. de rezervă, precum tă o divizie: 
de cavalerie; 

Armata a V-a, comandată de Prinţul moştenitor wil 
helm de Prusia, atinsese! frontul Julvecourt-Froides-Trian-- 

court şi Possesse. Această armată aveă următoarele. iorţe: 

corpurile 5, 15, 16 active și corpurile: 5 şi 6 de rezervă, 

precum şi o divizie „de. cavalerie. 
În Lorena şi Alsacia se aflau armatele VI şi VII, cu. 

următoarea compunere: 
“Armata a VI-a, sub comanda - Prințului moştenitor 

_ Ruprecht de Bavaria, şi compusă din armata bavareză — 

corpurile 1, 2,3 bavareze — şi din. corpul 2 activ, pre- 
cum. şi din "divizia de cavalerie bavareză. 

Armata a VII-a, sub 'comanda mareșalului von Hee- 
-ringen, şi compusă din “corpurile 14 și “15 active şi cor--- 
purile 14 și 15 de rezervă. 

Mai spre Sud, în. Alsacia, se află o armată sub CO- 
manda generalului von Deimling, „care atacă în“ direcţia 

spre Beitort. Ă 

a . . 

| “ Planul geheral ofensiv al generalului Joitre eră: i ar- 
mată a 6-a, Maunoury, sprijinită pe Paris, să facă faţă
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CROCHIUL No. 3. . 

Bătălia de pe Marna. Retragerea Germanilor spre Aisne, 
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la Est şi să “atace seu toată energia posibilă, dreapta şi 

spatele armatei l-a germane, von: Îluck, în lungul râului 

Ourg. , | i. 

Armata a 3-a, la extremitatea . ae Est, are misiunea, 

ca, printr'o mişcare simetrică. și în sens invers armatei 

Maunoury, să se sprijine! pei Verdun, cu faţa la Vest, 

şi să atace Hancul stâng al dispozitivului german, Car 

mata Prințului: Regal de Prusia). 

Centrul compus din forțele engleze şi armatele a 

5-a, a 7-a şi a 4-a, au misiunea de a atacă coloanele ini-
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mice pe frontul Meaus—Vitry-le- „Frangois şi a le  res- 

pinge. 
Ordinul de zi, “dat de Jotire, prin care se anunţă 

“ luarea ofensivei, sună astiel: | 

In momentul. în care se începe marea bătălie, de. a, a 
care depinde scăparea ţării noastre, este necesar să re- 

„amintesc tuluror, că acuma nu mai este permis nimănui 

să se uite înapoi; toate sforțările trebuiesc făcuic, în a 

atacă cu ultima energie pe inimic şi a-l. respinge. Orice 

trupă care nu va puteă să înainteze, oricâte sacrilicii ar 

face, va trebui, cel puţin, să Dăsbreze lerenul cucerit şi 

să moară cu toţii pe acea poziţie, decât să se retragă”. 

Mişcările - ofensive ale arinatei franceze încep la. 6 

Septemvrie. ii 
“Bătălia . ofensivei. începe prin înaintare ca armatei. a 

VI-a franceză, în” spre Hancul şi spatele armatei l-a ger- 

mană. 
„Armata I-a germană îşi aveă, în seara de 5 Sept, 
forțele sale, în următoarele puncte: Corpul 2, pe frontul 
Monthârand, la Celle, pe Morin; corpul 4, frontul Beau- 
tevil-Amilis ; corpul 3, ipe frontul Cerncux-Somey; corpul 
9, la Neuvy şi Esternay; corpul 4, în rezervă, înapoia 

dreptei, pe frontul Marcilly-Barey-Penchard. Corpul. de 
cavalerie între corpurile 3 şi 4 de armată. 

“In dimineaţa zilei de 6 Septemvrie, pe când germanii 
căutau a-și continuă ofensiva spre Sud, armata lui Mau- 
noury se pune în mișcare, pornind de pe frontul le Mesnil- 
“Amelot şi Louvres, cu direcția generală aproape Est, pe 
două coloane mari, fiecare de câte un corp de aramată. 
“Corpu! de rezervă spre dreapta şi corpul 7 acliv spre | 

stânga, cu capul coloanei sale în cşelon refuzat. Spre 

“sfârşitul zilei de 6 Seplemvrie, armata: Maunoury ocupă 

următoarele poziţii: Corpul de rezervă ajunsese pe frontul 
Marcilly -Barey-Chambry, în direcția la N. de Meaux, după 
ce respinsese toate forţele ce'a întâlnit în cale, din corpul 
4 de rezervă german. Corpul 7 activ, „spre ! Nord, atinge 
frontul Puisicux- -Etavigny. TI 

In dimineaţa de, 7 7, Sepiemyrie, mişcarea ofensivă Con- 

tinuă de partea francezilor, deşi. cu. mai puţin succes 
de înaintare. Atitudinea hotăritoare, însă, a acestor forţe,
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"face ca toaie corpurile lui von Kluck să se oprească şi 
să se întoarcă, din drumul lor spre Sud, în contra acestui 

“nou inimic ce le apăreă în spate. In marșuri forţate, 
corpul 2 și 9 german, se retrag, lrec Ourcq, şi sosese 
în ajutorul corpului 4 de rezervă; aceste forțe reuşesc a 
opri înaintarea corpului de rezervă francez, şi chiar de 

a-l dă înapoi din poziţia ce ocupase la Acy, ameninţându-l, 
spre seară, şi cu întoaricerea stângei la Ltavigny. Iupla 
a continuat toată noaptea. 

In ziua de 8 Septemvrie, corpul de rezervă se men-: 
ține pe poziţiile sale; dar corpul 7 7 activ începe a «cedă 

teren contra unui atac învăluilor a corpului 9 germani 
şi a unui corp de landwehr ce soseă dinspre Nord (vezi 
schiţa 1.). 
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„In acest „timp, corpul 4 de armată activ, soseă în 
ajutor, împreună. “cu alte două divizii de rezervă, luate: 

din. garnizoana, Parisului şi aduse pe poziţie icu' toate au- 
tomobilele găsite în Paris. şi nerechiziţionale încă da 
armată. . .
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Corpul 1 activ se desfășoară la Nautenil-le-Handouin 

și rezistă cu succes tuturor atacurilor îndreptate î în contra-i 

de forţe mai mult ca îndoite. 

In ziua de 9 Septemvrie, S'au dat lupte înverșunate 'pe 

tot frontul armatei Maunoury,. dela Meaux până spre Er- 

menouville. 

In ziua de 10 Septembrie; acțiunea germanilor începo 

să slăbească, şi începură retragerea generală, spre Nord. 

' In acest timp, marea bătălie se dedeă pe întregul 

front dela Meaux şi până în Argonne. : 

Armata a V-a franceză, porneşte ofensiva sa în ziua 

de 6 Septemvrie, ora 6 a. m, şi pela oral a.m. a luat 

contactul cu forțele inimice din faţa sa, pe frontul Cer- 

neux,: Montceaux les Provins, Courgivaus, Esternay, şi 

păstrând legătură, spre dreapta sa, la Villeneuve-les-Char- 

leville cu armata VIII i(Foch); iar spre stânga sa, prin 

corpul de cavalerie, cu armata engleză, la N. de panica 

Ofensiva este energică. Corpul I, cucereşte Esternay; 
şi înaintează până la Noue, în timp ce corpul al 18-lea, 
atacă Montecaux şi al 3-lea Courgivaux. Rezultatul primei 
zile de ofensivă, în în laceastă; parte, este foarte satisfăcător. 

Este de admirat ajutorul reciproc pe care şi-l dă'corpurile 
de armată, unul altuia, fără a mai fi nevoie de prdine 

şi de interveniri. Ba cevă mai mult, această armată: dis- 
pune ca să trimeată corpul al 10-lea în ajutorul Hancului 

„stâng al armatei a 7-a, general Foch.. 
In dimineața de 7 Septembrie, lupta reîncepe în zorii 

„zilei, şi mai înverşunât, pe tot frontul, şi reușește a res- 
“pinge toate forţele germane din față, cari îşi încep re- 
tragerea. Pe la ora 6 p. m., corpul 1-iu ajunsese la Mor- 
„saius ; corpurile 3 şi 18 ajunsese pe frontul Trefols-Mont- 
„lies; corpul al 10-lea lajunsese, cu primele sale detaşa- 
“mente, pe Petit: Morin,. sprijinind, în înaintarea sa, cu 
„divizia din dreapta, armata: Foch, spre Soizy-aux-Bois. 
Germanii 'se retrag mereu, neputând să. reziste acestor: 

„atacuri, Ă 

“In: dimineaţa de. 8. Septemvrie, ofensiva să. continuă 
eu: “aceeaş energie şi atacă viguros. arierigârăele "germane. 

«Germanii vor. să se oprească pe Petit. Marin, "dai: „ofensiva 
si -
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îranceză îi respinse şi de aci, și, spre seară, Iorţe îran- 
ceze ocupară Marchais- en-Bric, pe platoul dela Vest de 
“Montmirail. 

In ziua de 9 Septemvrie, armâta a V-a franceză, con- 
iinuă urmărirea spre valea râului Surmelin, în . direcţie 
generală  Château-Thierry ; dar, în seara acestei zile, ar- - 

mata a staționat: cartierul general la Viels Maisons; corpul 
al 10-lea în regiunea St. Prix, Bayes,: Fromentiâis, Cor- 
felix, cu frontul spre N.-Est, în sprijinul flancului stâng 
al armatei a VII-a; corpul l-iu; în regiunea Janvillers- 
Vauchamps; corpul 3, în “regiunea Verdun LEchelle, idle 
France; corpul al 18-lea, cu grosul la Château-Thierry. și 

Viffort ;: corpul de cavalerie, cu grosul la Sud de Marna,. 
şi cu o 'divizie pe malul Nordic, spre Château-Thierry. 

In ziua de 110, luptele continuă tot în avantajul [ran- 
cezilor,. şi germanii icontinuă! retragerea lor spre Nord, 
până la N. de Soissons, unde se opriră. 

Armata VIl-a (Focn), îşi începe. ofensiva în dimi- 
neaţa zilei de 6 Septemvrie. Intenţia comandamentul ar- 
matei eră: a susține, cu stânga sa, ofensiva armatei. ij 

"V-a franceză, şi a rezistă pe tot restul frontului, până! 
când. ofensiva acestei :armate se va pronunţă și îşi va 

„dă rezultatul dorit; apoi să se ia olensiva pe tot frontul. 

Instrucţiile date, în vederea acestei manevre, de către. co- 

mandameatul armatei a VII-a, sunt: 
Corpul 11 se va întări pe poziţia Morains le Petit- 

Lenharrâe; la dreapta acestui corp, divizia a 9-a de ca- 
“valerie,. să facă! legătură ku armata a IV-a şi să! stăpâ= 

nească. direcţiunile Châlons-Sommesons. aa 
"+? „Corpul: 9 armată, -în poziţie defensivă, pe. linia 'mlaş- 
tinilor St. Gond, ocupând, însă, ieşirile de Nord ale dru- 
murilor ce duc prin. mlaștini, pentru a înlesni o ofensivă 
ulterioară spre Champanbert. 

Divizia 42, divizia marocană şi una din diviziile de 
rezervă, să -atace, în legătură cu “corpul al: 10-lea al ar- 
matei -a V-a franceze, spre Vanchamps-Janvillers: 

. Bătălia începe în dimineaţa de: 6-Septemvrie. *.. 

„- Corpul. 11 “armată rezistă cu înverşunare . atacurilor . 

germanilor. “Spre. seară, localitătea: Morains 'le Petit eră 

în Îlacări; iar Ecury Je „Repos şi Normâe, bombardate! şi
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atacate cu o violenţă extraordinară, au fost evacuate de 

fracțiunile acestui corp, ce le ocupase, şi cari s'au relras 
pe marginea de Nord a pădurilor aflate imediat la Sud; 

Divizia 9-a de cavalerie, ce făceă legătură cu armata 
a IV-a, a luplat cu divizia de cavalerie saxonă; 

Corpul al: 9-lea de armată,-a fost forţat să-și retragă - 
avantgardele dela Nordul mlaştinilor St. Gond; însă, a 
apărat defileurile înapoi, interzicând, în mod absolut, în- 
naintarea mai departe a inimicului ; - 

Divizia marocană, divizia 42. şi. divizia de. rezervă 
atacă, și respingând pe germani, ocupă: înălțimea St. Prix, 
marginea nordică. a pădurei St. Gond, Soizy-aux-Bois, la 
Villeneuve, les Charleville, pe care le și întăreşte. In acelaş 
timp, s€ face legătură cu corpul al 10- lea din arinata V- -a. 
care, atacă în această parte. Ma 

„1: Pentru ziua de 7 -Septemvrie,. toate forţele armatei 
a VII-a sunt atacate violent, însă, rezistă pe poziţiile pe 

- cări se stabilise în. ajun. : 

„.. Inzilele de 8'şi 9: Septemyrie,. luptele sunt, în această. 
parte, de o violență. extremă. Germanii par a aveă iîn-: 

_tenţia să rupă frontul francez, cu „orice preț, pentru a 

“putea : să-şi: dea mâna: cu atacul . „ce 'veneă din Lorena, 
printre Toul. şi Epinal.. : - 

In seara de.;9. Septembrie, după succese. alternative, „si 
luaţia eră următoarea::La dreapta, divizia. a 60-a de. re-: 
zervă, la Sud: de Semoine. și :sprijinită la dreapla ei de 

- divizia 9-a de cavalerie, la Arbre de la Justice ; corpul Îl, 

întărit cu divizia 18-a, în pădurile: “dela. 'Sud „de. Gour- 
_gancon ; corpul al 9- lea, iu dreapta spre. Connantre, iar 

stânga „sprijinită pe pădurea dela : Allemant; divizia ma- 

rocană ocupă pădurea: Allemant şi: Localitatea Mardement ; 
corpul 'al 10-lea, la, Fromentiăres - Şi: “Baye..- 

In acest timp, armata a IV-a ranceză . atacând, ajun-. 
sese. cu capetele coloanelor. în apropiere de: Sompius ; iar - 
armata :a” V-a, :cu_uripa: dreaptă spre St.. Prix. : 

Pentru :10 Septembrie, armata. a VIl-a începi înain-- 
tarea,- căci atacul germanilor slăbise. In urmărire, arier= - 
gardele germane. opun o foarte slabă rezistenţă, şi tru-. 
pele îvanceze câștigă. repede teren, face .mulți prizonieri: 
şi ia materie-de răsboiu în. mare cantitate. Aa
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In ziua de 11 Septembrie, carlierul acestei armate 

fă mutat la Făre Champenoise; iar forţele franceze ajung 
pe frontul: pădurea Compi&gne, Villers Cotteret, Fere en 
Tardenois, Bojoches, Epzrnay, Châlons. | 

La dreapta armatei a VII-a, corpul de cavalerie, sub 
comanda lui L'Espte — diviziile. 6 și 9 — urmărind, . face 

SCHIŢA J. 

Fronturile armatelor Germane dela 7. August la 7 Septembrie 1914 
şi frontul la 15 Februarie 1915. ” 

  

gi VI 

“+ la 

      
    

„mulţi prizonieri şi capturează mult material de răsboiu, 

" lunuri, chesoane, trăsuri, etc. Ă 

In ziua de 12 Sept, râul Marne este: irecut între 
Tours şi Sarry. 

Intre Verdun şi Râvigny, armata a 3-a, (Sarr ail), cu 

pierderi considerabile, eroic îndurate, imobilizează armata . 
| E 20 .
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a. S-a germană, (Prinţul Regal. de Prusia), îndoit supe- 
rioară, ca număr. 

La 10 Septemvrie, reiragere ea germanilor e generală, 
In graba -de a scăpă cleştelui ce puteă să-i strângă, ei 
lasă în urmă oameni şi material. CE 

Trupele franceze, obosite, din: cauza celor 3 săptă- 
mâni de marșuri şi lupte neîntrerupte, nu mai sunt în 
stare de a transformă: insuccesul. germanilor în dezastru. 

Inamicul profită de aceasta şi se opreşte la înălţimea 
„râului Aisne, organizându-se defensiv, între râul Qise și 
Meusa, (în aval de Verdun), după ce a pierdut aproape 

„100 m. de „teren, în adâncime, cucerit la început a- 
proape tă :ă lupte şi pierdute în urma unor lupte de a- 
proape 7 zile fără. întrerupere, şi de o energie nemai- 

“pomenită. | 
Lupte violente au loc pe acest nou tront; acțiunea 

se cristalizează, încetul cu încetul; părţile adverse îşi con- 
solidează punctele de sprijin, adâncesc profilele, dezvoltă 
apărările accesorii. Răsboiul de manevră devine imposibil 
deocamdată. 

Bătălia pe Aisne, (13 Sept.—9 Oct.) 
Situaţiunea” beligeranţilor, la această dată, cră cun 

sc arată în schiţă. 
Linia râului Aisne, se prezentă, pentru Germani, mai 

ales înspre Vest, ca o poziţie în cele mai bune condiţii 
de a îi întărită detensiv, Ei o fortificară în. cea mai mare 

“grabă, utilizând toate carierile regiunii. Linia lor de re- 
zistenţă se întindeă dela pădurea Laigue, la Nord. de Com- 

„piegne, către Soissons, Craonne, la Nord de Reims, Sud 
de Rethel, în direcţia Metz. . 

Flancul drept al armatei principale franceze, se spri- 
jină pe Verdun, şi pe întăririle cari leagă această! din 
urmă localitate, de 'Toul; iar flancul stâng : pe Oisc, Sua 
de Compiegne.: | 

Germanii reculeşi, grație faptului că îrancezii nu au | 
mai urmărit, voiese a corectă sreșala, adoptând un: nou 
proiect de operaţie. . . m. 

Din modul cum sau desfăşurat evenimentele, - -se pare CR 
că pianul de operație a fost o defensivă activă: la centru, 
şi debordarea inamicului. la flancuri. | 

Bătălia depe Aisne, începe prin irecerea acestei “ape
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"CROCHIUL 4. 

Dispoziţiunile adversarilor pe Aisne. Prelungirea frontului spre Nord, 
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de către Francezi, în apropiere de Soissons, (13 Sept.). 
Trecerea s'a făcut cu cea mai mare greutate, şi cu pier- 

„-deri enorme de ambele părţi. Lupte" înverşunate, de zile 
:şi nopţi întregi, fără întrerupere,. atacuri, contra-atacuri, 
întoarceri ofensive! dintro parte şi din alta, se dădeau - 
zilnic de mai multe ori. La Sudul: liniei “de. luptă, Ger- 
amanii -pierdură teren în urma acestor lupte. 

In acest timp, Germanii, considerând lupta de front 
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destul de angajată, iar uzarea destul de complet făculă, 
îşi pronunțau atacurile la ambele aripi ale Francezilor. 

- Primul atac german, pornit din Metz, contra flancului 

drept al armatei principale franceze, „se sdrobeşte în faţa 

fortului Troyon. 
N 

CROCHIUL 5. 

Intinderea ambelor fronturi spre mare, premergătoare. 
„bătăliei din Flanira. - 

  

    
    

  

    

    

     

    

223 SI fecue 
225 Brice or Diez 

Pa — cuporie >  Dussă 
3 rez 7bie/r ! 

7 foul ers o o Frei 

    
   

    

         

    

   

orez, Ș „N 

RUXELO”*"8;, Dir 
« fe orga G sr-Irohd 

= A Ozo/2 re : 
OArve/les - Sai o 

“ condi dens Jurrzei Namur onty, i 
ghia 

/aturages    

          

     

o Mofeteau 

   

Os, : "Ofulles 

oucoără că V; „Axe embune 
ogerbel Zu că o Secă, ociet a 

Zadiisnt ZI 2ngYp 
pan piena 

AI a Ş1o za zio0fi Ss 
C/ 

Q 
Rei Ma E N îi i e a al pă E CD DEI 25 dArirod 

S7. 

    

  

   

   

   ene houja O         
„-- Atacul e reînoit câtevă zile mai târziu, cu forţe im- 
portante,—aproape 4 corpuri de armată,—formând deta-
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Samentul generalului Strauiz şi graţie unei puternice . ar- 

dilerii de asediu, atacul cucereşte fortul Camp-des-Romains - 

(26 Sept.), trece Meusa la Saint. Mihel şi înaintează până 

în valea râului Aire. Aci se opreşte succesul germanilor. 

“Trupele franceze convergând asupra coloanei, care tre- 

„use Mcusa, o asvârle înapoi, peste râu, și dărâmă: podul 

întins de Germani: peste Meusa. 

Se: pare, însă, că operaţiunile contra flancului drept 

francez, nu erau decât simple: diversiuni, comparate: cu | 

„acţiunea mult mai importantă reînoită, fără întrerupere; 

contra flancului stâng francez. . | 

Germanii împing spre Vest, toate trupele. proaspete 

“ce soseau din Germania, toate unităţile disponibile depe 

“întreaga linie, mai ales din regiunea Nancy, şi Alsacia. 

Comandamentul francez, înțelegând intențiunile g germanilor, 

aduce spre flancul stâng francez trupele noui formate 

şi toate trupele disponibile... 
- Luptele spre Vest au fost şi mai înver gunate, chiar. 

„decât acelea depe front şi acelea dela Camp des: Roumains. 
Localitățile Tracy-le-Mont, Lassigy, Roye, Chaulnes, Com- 
„bles, Albert, au fost luate și pierdute de ambii adversari, 
de mai. multe ori. Francezii pierdură - Pâronne, dar. Ger- 
ananii nu au putut să-şi ajungă scopul de a întoarce stânga - 

franceză, sau de a rupe frontul în direcţia Paris. -: 
Germanii au adus aci, între Somme -și Scarpe, în 

special în regiunea Arras, toate forţele disponibile în acel 
moment, luând irupe chiar din Lorena şi din Alsacia, 
însă nu numai că nu reuşesc a pronunţă îvăluirea, dar. 

fiind continu ameninţaţi cu învăluirea, frâng. - îrontul, 
-prelungindu-l spre Nord până la Lille, iar de aci, prelun- 
„gindu-l mereu până la Marea: Nordului, în Belgia, cun! | 
vom vedeă în operaţiunile ce. urmează. 

“ Bătălia din Flandra, (9 Oct. _—29 Oct.) şi “ultimile - 
operaţiuni din Noemvrie, Decemvrie şi lanuarie. 

Planul iniţial strategic, bazat pe sdrobirea. rezistenţei 

“franceze, înainte de a puteă aveă Ruşii vreun succes, 

„căzuse. Nu reuşise nici învăluirea prin Belgia, nici stră- 

pungerea pe 1 Marna, nici întoarcerea pe Aisne, mici cea .
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-din Picardia. Pentru â patra oară ei se hotărăsc a reluă: 
ofensiva, şi în loc de a o limită numai-pe un singur” 
„teatru de operaţiune, vor căută deciziva în acelaş timp,- 

la Est. şi Vest, în Polonia -ca şi în Flandra. Contra Ru- 
“şilor, cari îuseseră alungaţi din Prusia Orientală, ci pre- 
gătesc o invazie generală, în cinci mari coloane, cu con- 
cursul Austriacilor.: Contra Francezilok şi Englezilor, ale- 

căror întăriri de trupe, se duc spre Flandra, ci vor să 

încerce, înainte de a-i vedeă atingând - Marea Nordului, 
-0 ultimă manevră de învăluire, cu o formidabilă massă.. 

Dacă manevra reuşeşte, ea pune la dispoziţia învingătoru- 

lui porturile Mărei Nordului şi. ale Pasului de Calais,. 
“bază de operaţiune contra Angliei. 

- “Asttel, nouile formaţiuni germane: sunt îndreptate, si- 
-multan, asupra celor 2 fronturi: Rusia şi Franţa: 

Pentru. realizarea acestei măreţe concepţiuni, trebuiă 

„mai întâiu curăţită Belgia. Armata Regelui Albert, cu gro- 
“sul la Anvers, ocupa toate trecerile Escaut-ului de mijloc- 
şi ale râului Lys. Primul obiectiv, deci, trebuiă să fie 
“Anversul, ale cărui lucrări de apărare treceau: drept un 
„model de fortificaţie permanentă, cu centura lui dublă de- 
-uvraje, cu artilerie redutabilă, cu zone inundabile. 

Căderea oraşului Maubeuge, la 7 Septemvrie, a lăsat. 
disponibile. „giganticele piese de asediu, care făcuseră să 
cadă Litge:şi Namur. La 26 Septemvrie, ele sunt în po- 
ziţie, în faţa sectorului de Sud al câmpului întărit, Anvers. 
“Trupele -belgiene susțin cu tărie bombardamentul, păs-— 
'trând, însă, defensiva. Nimic nu. rezistă mor lierclor- 
monsire de '305, (austriace) şi. 420 m/m, (germane). Cui-- 

rasămentele şi betonagiile se topesc :sub obuzele explo- 

zibile. O „breşă largă 'se deschide în prima incintă a 'for-. 
* turilor, . a 

Infanteria germană i pătrunde prin ca şi se menţine, 
cu toate întoarcerile ofensive ale Belgienilor. 

. Din “acel moment,. Anversul eră :pierdul. Zadarnic 
„o brigadă de marinari englezi veni în ajutorul cetăţii. Eră 
“prea târziu. Bateriile de asediu, apropiindu-se, distrug şi 
„lucrările linici a 2-a. Sfârșitul e aproape. 

La 9. Octomvrie, apărătorii părăsesc orașul şi se re- 
trag pe îngusta. tăşie de teren, dintre Escaut. şi Zelandas.
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Olandeză. Când Germanii pătrund, aproape de Terinonde; 

la Nordul fluviului, majoritatea armatei belgiene se gă- 

scă dejă în siguranţă; ariergarda singură, tăiată de gros, 

trece în: teritoriul neutru, unde e dezarmală. 

- Cucerind' Anversul, în câtevă zile, această capodoperă 
a lui Brialmont şi anul din câmpurile. întărite, cele mai 

vaste şi mai. solide din lume, Germanii au repurtat un 
succes fulgerător, dar asupra operaţiunilor ulterioare. nu 
a avut influiență, precum .nu a avut nici asupra armatei 

belgienc,. care a scăpat graţie împrejurării că, Germanii: 
nu au învestit cetatea pe malul stâng al Escautului. 

Germanii urmăresc armata belgiană în retrâgere, şi 
ocupă, fără rezistenţă, Gand, Bruges, Ostanda. La Yser, 
însă, sunl opriţi de trupele belgiene, care rcuşiseră să - 
ocupe poziția înapoia acestui râu, şi să facă legătura cu - 
armata engleză. 

Pe 'acest râu, tăiat de diguri. şi canaluri, se va jucă 

marea carte. Pe aci, se va încercă marele. atac asupra: 
stângei aliaților. 

Trupele ce vor [i întrebuințate, sunt desemnate de 
mai înainte "şi formate, în mare parte din trupe linere 
şi "voluntari, -ajutate. de întreaga armată, ce a asediat 
"Anversul. 

Regimentele. pelge, susținule spre dreapta, la Dix- 
mude, de infanteria de marină franceză, [lancale la 

: stânga de flota uşoară. Franco- “Engleză, aşteaptă: în liniște, 
atacul. 

Germanii prepară “atacul. cu un bombardament tor: 
midabil; apoi, când au gândit că apărarea e destul de 
sdruncinată, infanteria germană înaintează pe lot frontul, | 
dela _Nieuport la. Dismude, în linii, dese, succesive, şi cu .. 

oamenii cot la cot. 

-De 10 ori Germanii sunt respinşi. şi de 10 ori se: 
reforimează și revin la atac; de 10 oii regimentele lor se. 

topesc în foc, şi de 10 ori rezervele. le alimentează, și- 
sunt trimise din nou în luptă. Unul din ele, mai fericit, 
profilă de un moment! de osteneală al Belgienilor, trece 
râul şi -ocupă sâtul Rams-Capelle, obligând linia apărării 
a se relrage până la calea ferată, câtevă. sute de metrii 

spre Vest. O întoarcere ofensivă a' tiraliorilor.. algerieni
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reiă, la baionetă, -punctul de sprijin, cu atâla sreulate 

cucerit de Germani. | 
> Această acţiune - pune “capăt atacului german dela 

stânga Îranceză. 

CROCTIUL 6 

Frontul în timpu! bătăliei pe Marna. 
"vrecrr    

  

   

   
     

     

   

    
         

Bryige Sa O 
Wreuport, Ra 

ANA rele Dies. relto 
9 202 e BSE aese/! 

16 fiii SĂ 7 ia) otovvaj 
27, că 

Baia A E cunafiSa & RUXELE s.7rond 
Armenii 2 ZI n “O Waterloo . 

d „URo: dăix pr Operare , 
o e/ruze SA Piourazi 7 Ole iance Liege 
1700 33 n if e Serui entire arun se e ganz:, fos Jergef Namur 
icuin O 7 St Amară Poema 30        

      

   

  

pes 
, oara Anzia 05 Se ear parți 

: ds Dear, Pielea a? Bei pare 
APPaS 70 fioziaa 2 “e oăgeace 9 "Vizine zh 
E anrai roni 

3 poame de e Corea Areenesă, Piti front SA 

Sa; faze mit SCfirna pp 
0-5Psn | O£ | db umay 

I, 

      

        
             

După 15 zile de lupte infructuoasc, ci renunță de a 
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Sterilele atacuri depe Yser n'au făcut, însă, pe Ger-,, 

_amani să renunţe asupra proiectelor, privitoare la Calais. 

După dânşii, dezastrul se datoră, dificultăţilor terenului şi . 
formațiunilor greoaie ale. “batalioanelor de recruți. 

Ei plănuiesc o nouă ofensivă în direcțiunea oraşului - 

Ypres, unde îrontul îrancez formă un eşind înspre for- 

ţele germane. 
In consecinţă, la sfârşitul lui Octomvric, înainte, de 

a se termină sângeroasele lupte pe “Yser, Germanii COn- - 
centrează în faţa acestei regiuni îorţe impunătoare, printre. 

cari 2 corpuri de armată de elită: Corpul al 15-lea de 
„Strassbourg şi Garda, al cărui elan nu fusese slăbit, cu 

- toate pierderile enorme suiecrite la Dinant, Guise şi mlaş- 

tinele Saint-Gond. 
La 30 Octomvrie, dela Nord, Est şi Sud, coloanele 

de atac sunt aruncate asupra pozițiunilor aliaţilor. Lupta 
iă acelaş caracter ca pe Yser, cu aceleaşi rezultate; de . 
câte ori inimicul ocupă tranşee, de atâtea 'ori eră gonit 
de întoarceri ofensive puternice. . 

__ Trupele germane, care au luptat în această parie, pe 
un iront de aproape 40 km., au fost: corpul 3 acliv, 
-corpul 22 rezervă, corpurile: 23, 26, 27, 10, 1 şi 2 ba- 
„vareze şi 24, toate de rezervă; corpul: 15 activ. Adică, 10 
„corpuri de armată pe 40 km., ceeace dă o densitate de 
aproape 10 oameni pe metru curent, socotind corpul de. 
armată la 40.000 oameni. . 

La 11 Noemvrie, un atac energic al gardei prusiene, 

străpunge frontul - englez şi ocupă liziera sudică a.loca- -- 
lităţii Ypres, dar nu se poate menţine şi cedează unui 
„atac cu baioneta, dat de englezi. Acesta e punctul culmi-: 
„ant al bătăliei. După eșecul gardei, criza descreşte repede. 
La 15 Noemvrie, lupta uriaşă încetează. In realitate, lupta 

este începută la 6 Septemvrie Şi terminată la: 15. Nov., 
adică 2, luni jumătate. | 

Până la 1 Februarie,.n'a mai fost nici o ofensivă 
germană. Pe tot frontul. au. loc numai acţiuni de deta- 

lu. atacuri izolate, fără consecinţe.. Cea mai importantă,
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este acea îndreptată contra trupelor franceze, ce ocupau 

malul drept al râului Aisne, în apropiere de Soissons, 
unde Germanii, profitând de o creştere subită a acestui 
râu, au alacat forţele franceze, lipsite de legătura cu malul 
stâng şi le-au înfrânt. Au câștigat o adâncime de aproxi- 

mativ 1800 m. Succes local. 
Germanii, păstrând o atitudine defensivă, pe teatrul 

de -Vest, îndreaptă activitatea toată în Polonia. 

In "Alsacia, armata franceză a luat din nou ofensiva, 

“şi a ocupat oraşul Than şi o bună porțiune din terenul 
“acestei provincii. 

La Lorena, generalul Castelnau, a reuşit să respingă 
pe Germani până la îrontieri ră. 

OBSERVAȚIUNI, INVĂŢĂMINTE ŞI DISCUŢIUNI 
ASUPRA LUPTELOR. DE PE TEATRU DE OPE- 

| RAŢIUNI DIN VEST 

1. La 1870, Franţa declară răsboiu Germaniei, şi ho- 
tărăşte să. pornească la Berlin, pentru a pedepsi pe Ger- 
mani.. Nu a folosit la nimic acel entuziasm căci E rana, 
fiind nepregătită, a fost ruşinos înfrântă. * 

De atunci, până astăzi, deşi au trecut 44 ani, și:s'a 

'strigat într”'una: „Revanșă”, totuş, teama înfrângerii. a fost 
“atâta de puternică, și conştiinţa asupra slabei pregătiri 
actuale, atâta de lămurită, încât, Republica Franceză, se 
declară gata în 1914, pentru răsboiu, însă, nu spre a 

merge la Berlin, ci, spre a se apără; 

o Incă.din timp de pace, s'au făcut discuţiuni asupra 

frontului pe care va pune Germania, la început, mai mult 
interes spre a obţine deciziunea. ' 

Mai toate scrierile germane şi franceze, ajungeau la 

concluziunea că Germanii vor căută deciziunea pe frontul 
de Vest, contra Franţei. Desiășurarea evenimentelor, la 
începutul răsboiului, probează că nu s'au înșelat acei cari | 
au susținut aceasta. . N 

| Totuş, răsboiul Austro-Sârb, —.  repeziciunea meaştep- 
tată a mobilizării Rugşiei, intrarea! în acţiune a Belgiei, 
conducere ea-.armatei franceze, precum şi. neutralitatea Ta.
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liei şi a României, au modificat problera, așă că aslăzi, 

“în situaţia - actuală, îşi pun întrebarea mulţi scriitori mi- 

“litari, dacă nu: ar fi fost mai nemerit ca Germanii săjcaute 
deciziunea, mai întâiu, contra Rusiei, pe frontul de Est. 

Insă, Frederic cel Mare,—zice „România Militară,—ma 
-tost bucuros când a trebuit să lupte contra Rusiei. < R. M.,. 

“Iulie 1914). 

3. Gruparea inițială a armatelor franceze, nu a Co- 
respuns cu siluațiunea reală. Conducătorii francezi, fiind 

“obsedaţi de ideia invaziunii Germanilor pe frontul Verdun- 
Beltort, au gravitat cu concentrările către această parle. 
Pentru a face faţă invaziei dela Nord, au trebuit să facă 
o schimbare de front, dela Est spre Nord, care a reușit, 
şi S'a terminat înainte de a îi atacată de forțele inamice; 
“graţie rezistenţii armatei belgiene. 

Operațiunile ofensive ale Francezilor au început ime- 
diat după terminarea concentrărilor, în direcţiile diver- 

“gente: Belgia, Lorena, Alsacia. Mai “îi urmă, realitatea. 
a adus pe Francezi la conceperea unui pian de opera- 
ţiune mai real. , 

Există o perfectă asemănare între ideia otensivă din 

1870, şi ideia ofensivă din 1914, cu deosebire numai că 
în 1670, după isbirea Francezilor de cruda, realitate, co- 
“mandameniul nu a fost în stare de a corectă greșelile, 
pe când, acum, în 1914, aceste corectări: sau tăcut la 
timp şi au dat rezultate foarte mari. 

In 1870, Francezii aveau avânt patriotic, dar le lipscă 
comandamentul, precum organizarea armatei şi pregălirea 

alianțelor. Acum, în 1914, Francezii au acelaș avânt pa- 

“triotic, au comandament, au alianţe..., > dar nu au orga- 
nizarea completă. 

“ Poporul francez şi-a făcut datoria și atunci şi acuma. 
« Soldalul, şi atunci și acuma a fost admirabil. 
Comandamentul numai acuma şi-a făcut datoria. 
“Politica internă, înainte de răsboiu, nu și-a făcut-o, 

mici alunci, nici acuina. 

După isbucnirea răsbotului, însă, cel. mai trumos 
exemplu de unire îl dă Franţa. . 

- Iată ce zice pseudonimul 0. P. O., în Revista „Ro- 
-mânia Militară”, relativ la conducerea internă a: Republicei 
Franceze: ”
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„Politica internă a Republicei Franceze, sa sbătut, 
timp de 10 ani, pentru a deslegă probleme sociale şi pen- 

tru a face ca sarcina militară să fie cât mai. uşoară de 
suportat: cum să se rezolve chestiunea de a avcă o ar- 
„mată care să coste mai puţini bani şi să absoarbă mai 

“puţine energii, cu alte cuvinte, de a pregăti țara numai 
pentru apărare! 

Necesităţile vieţii naţionale au fost privile numai 
-dintr'un - singur punct de vedere, a asigură patriotului 
rancez, paşnica desvoltare a bunei sâle stări materiale; 
orice măsură ce ar fi produs îndăunarea unei asemenea 

„direcţii, eră privită ca contrară intereselor franceze. 
Spiritul “democratic al Republicei, desvoltându-se din 

„ce în ce mai mult, pregătirea de răsboiu eră conside- 
rată chiar şi ca un pericol însuş pentru existenţa Repu- 

„blicei. Nu este încă un timp prea mult lăsat îndărăt, de 
când chestiunea de a se ști, dacă interesele Patriei permit 

„a se concentră anual numai 3, sau numai 4 săptămâni 

pe an, rezervișşii şi teritorialii. Mai recent de tot sa văzut 

cum parlamentele Sau succedat pe chestiunea dacă tre- 
„Duiă sau nu, a reveni asupra. serviciului de trei ani. Se- 

- natorul Humbert a spus, înainte. cu câtevă săptămâni de 

ivirea răsboiului, în plin Parlament francez, că armatei 
îi lipseşte până şi din echipament. Nu mai pomenim; aci 
„de spiritul socialistic şi antimilitaristic ce a bântuit până 
și în căzărmi. 

Este deci cert, că Republica Franceză nu numai că 
mu sa pregătit pentru răshoiul de. revanșă, pe care, de 
„altiel, începuse chiar și să o uite, dar nici pentru apărarea 
„sa n'a pus toată puterea de activitate, spre a.o realiză. 

Și atunci, când ora luptei a sunat mai înainte de 
„a îi așteptată, sa văzut acea mare nepotrivire între ne- 
cesar şi existent, între dorinţe şi posibilitatea de a le 

“înfăptui. 
Cruda realitate a adus pe conducătorii ei la simţul 

“pozitiv şi atunci, dispoziții fură luate în adevăr în raport 

„cu situaţia, adică părăsirea operaţiunilor cu caracter o- 

fensiv, începute îndată după declaraţiunea răsboiului”. 
4. Din gruparea din timp de pace a corpurilor de 

„armată germane, se puteă deduce că, statul major german . 

4
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"se fixaxe definitiv pentru ofensiva prin Belgia şi Luxem-: 
burg. Numai teritoriile ă $ corpuri de armată se găseau: 

la înălțimea frontierei lranceze; teritoriile celorlalte 17, se- 
întindeau spre Nord,—şi pentru fiecare, drumul cel mai. 
scurt,—la Paris, treceă prin Belgia, sau Luxemburg. Nici: 
un obstacol natural în aceste regiuni. Numai trei puncte: 
întărite, (Litge, Namur, Maubeuge), izolate, fără legătură 
între ele, jalonau calea Parisului prin văile largi ale- 
Meusei. şi Oisei. Germanii credeau că vor puleă repede. 
cuceri, sau mască aceste puncte întărite, cu puţine sforțări.: 

„Necesitatea nu cunoaşte lege”,—trebuiă să spună mai: 
târziu un cancelar imperial; precum şi „petecul de hârtie”" 
al unui tratat de neutralitate, nu aveă să cântărească greu,. 

faţă de cerinţele strategice. - 
Odată hotărîrea luată, Germanii se pun pe lucru. 

După cum, timp de 20 ani, perfecționaseră rețeaua fc-. 
rată din Alsacia şi Lorena, şi liniile adiacente;: dela 1893,. 
începură refacerea căilor ferate, care, din Prusia Renană; 
duceau la frontiera belgiană. Prin aceasta, manifestau 
ădit, intențiunea de a mută spre Nord zona de concen-. - 

trare a unei părți din forțe. 
In acelaş timp, statul major german, forlifică AL-- 

sacia și Lorena. Câmpurile întărite, Metz-Thionville, pre-! 
cum și Strassbourg, sunt refăcute şi transformale dupe 
ultimelc. pertecţiuni, | 

5. Se poate susține că, din momentul. când G ermanii 
au iost siliți a se retrage depe Marna şi-a cedă din te-: 
renul cucerit, s'au depărtat de şansa de a impune. voiuța. 
adversarului, și au intrat în faza sacrificiului, pentru a-și. 
salvă orgoliul. . 

„In ofensivă strategică, nu este îngăduit nici oprirea. 
mai prelungă,—fiindcă şi aceasta înseamnă slăbirea, —nici. 
o retragere până la o anumită poziţiune + sau regiune, căci. 
aceasta înseamnă că ofensiva şi-a impus ea. Voina, de- 
fensivei”. (R. M., pag..621. August). 

6. Dela mobilizare până la sosirea pe Marna, ope-- 
rațiunile armatei germane pe: frontul de Est, s'au des-- 
făşurat în cea mai mare regulă. 

Mobilizarea, concentrarea, desfăşurarea - imensei. 
masse, invadarea în Belgia, sau executat în cele mai mici
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«lelalii, tocmai aşă cum se prevăzusc, şi:a. respins pe. 

Anglo-Francezi, pe un front de aproape 300 klm., fără 
0 întâmpină rezistenţe mari, ori a suferi eşecuri. 

Bătălia dela Marna deranjează, însă, tot mecanismul 

acesta ingenios, și pune pe Germani în situaţiuni noui, 
pe cari nu le prevăzusc. | 

7. Relativ la. acţiunea Belgienilor, se poate obşervă 
următoarele: 

a) Din .punctul de vedere -al idealului național, ac- 
țiunea de. astăzi a Belgiei, care sa sacrificat pe altarul 
iubirii de palric, —opunândiu- se înaintării germane,—va fi 
poate, criticată de negustori şi de materialişti, dar istoria 

omenirii va ridică .la cea mai înaltă treaptă de cinste şi 
de eroism, pe poporul acesta, care a udat cu sângele lui 

-oaoarele, unde vor crește generaţiile mari ale Belgiei de 

mâine. | 
„S'au sacrificat generaţiile de azi belgiene, peutru. a 

ridică pe cele de mâine. Și aceasta nu o pot înţelege acei 
cari, caută să rezolve chestiunile „naţionale cu formule. 

„comerciale; 
b) Din punctul de. vedere al ştiinţii “militare, rezis- : 

tența de 15 zile a belgienilor, poate fi socotită ca un rol 
de acoperire, procurând Franţei şi Angliei timpul necesar 
de a se mobiliză, a se orientă şi a se. adună corespun- 
zător -sensului operaţiunilor germane; 

c) Din punctul de vedere al organizării, rămâne de. 

condamnat Belgia, că, din 7/, milioane locuitori, nu a 

putut aveă la început decât 120.000 oameni organizaţi, ş 

„că, cu toate căile sale de comunicaţii, şi. cu toate forturi. 

caţiile sale, nu a fost în stare a opune o rezistență mai 

îndelungată ca: 15 zile, din cauza lipsei de „pregătire din 
timp de pace. | 

$. Cezar, în comentariile sate, a spus:. „Din toată. 

Galia, cei mai vârtoşi sunt belgienii”. După două mii de. 
ani, acest adevăr se verifică: In răsboiul actual, trupele 

belgiene şi poporul belgian a dat naştere celor mai epice 
lupte, cunoscute în istoria omenirii. 

9. Se zice că Bismark, fiind întrebat odinioară, ce ar 
face, dacă un corp. de expediţie englez ar..veni. pe. Con- 
tinent, în contra' Germaniei, -el a răspuns: „In cazul 'a- 
cesta, lam arestă”. In actualul -răsboiu, gluma lui Bis-
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smurk nu Sa putul. realiză, deşi, Von Kluck, un militar 
de valoare, a încercat serioase manevre decisive, contra 
Englezilor, mai ales la N. de'St.-Quentin. 

10. se pare că Germanii au comis o eroare, când 
au hotărît a atacă armata franceză, între Paris-Verdun. 
Ei au. cvitat invazia în Franţa, pela Est, între Verdun- 
Epinal, din cauză că spaţiul fiind mic, şi între două cetăți, 
nu aveau putinţa manevrării. şi a completei desfășurări ; 
cu toate acestea, de astădată, cad într'o greşală identică, 
atacând pe francezi întrun “spaţiu tot așa de îngust şi . 
cu cetăţi la aripi, mai puternice. Avântul căpătat de ger-, 
mani, în urma marșului triumfal de până aci, precum! şi. 
convingerea că francezii. se retrag, din, cauza demorali- 
Zării, a contribuit la această greşală. 

1. Rezistenţa generalului Castelnau, la Nancy, a servit. 
mult francezilor, pentru pregătirea operaţiunilor depe 
Marna. Desigur, că şi mişcările de ofensiva franceză, în 
Alsacia şi Lorena, au contribuit ca germanii să nu poată 
aduce: forțe de aci, la stânga corpurilor principale Tran- 

" ceze, depe Marna. 
| 12 Operațiunile pe. frontul de Vest, (Rranco- Belgo- 

Engleze), până la finele anului 1914, sar puteă imprărți în 
“patru Taci 

a) Ofensiva germanilor în Belgia. şi a francezilor în 
Alsacia şi Lorena; 

-b) Respingerea îranco- -englezilor până la Marna; 
c) Respingerea germanilor spre Nordul. Franţei; 
d). Intinderea fronturilor de luptă şi alternativele de 

succes .şi înfrângeri, cari aduc perioada imobilizării. 
13. Generalul Joftre a aplicat, în mod judicios, de- 

fensiva slralegică de retragere cu ofensiva tactică, principii 
„eterne în ştiinţa militară. "Precedente de defensivii în re- 
tragere, bine conduse, avem destule în istorie: Kulusow, 

„1805. și 1812,—Sârbii în răsboiul actual. 
Deci, neexagerând nimic, găsim aci caracter, cunoş- 

tințe, curaj. 
| In execuţie, stă adevăratul merit al generalului Jottre. 
Inaltele sale calităţi intelectualo-morale şi fermitatea ca- 
racterului său, sunt evidenţiate de puterea cu care a știut 
învinge toate dificultăţile unei. astiel de. operaţiuni, în-
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greunate, dacă ne referini la psihologia poporului francez. 
14. Cauza teroarei deslănţuilă de germani, invadând& 

Belgia, îşi are rostul, analizând-o din punctul de vedere: 

al succesului militar şi al necesităţii ca manevra să se 

execute fulgerător, să înspăimânte pe toţi şi pentru a ter- 

mină câl mai repede răsboiul. E condamnabilă, însă, din 

punct de vedere umanitar și civilizator. I-se găseşte: rostul, 
“analizând-o din punct de vedere al rezultatelor pozilive ce 
trebuiă să deă:. Valuri întregi de populaţiune îngrozită, 

invadână frontiera Franţei, trebuiă să ducă groaza până: 

la Paris. De, aci, presiune mare morală asupra conducă- 

torilor: insurecțiuni civile, poate, trebuiau să aducă des- 

nodământul în folosul. germanilor. 

15. Presupunând, —ceeace nu este exclus, —o înfrân- 

gere a dublei alianţe, aceasta nu va îi înfrângerea celei 

mai formidabile şi mai bine pregătită armaţă din ome- 

nire, ci va fi numai înfrângerea unei diplomaţii greşite. 
Va suleri Germania, cel mult, consecinţele unei proaste 

pregătiri politice, care -a impiedecat admirabilul instru- 

ment, militar, de a culege “fructele unei îndelungi şi per- | 
“tecte organizări; va există, poate, 6 ceziune. sau-o re- 
trocedare teritorială şi o  adăogare dincolo, dar va: 

- câștigă, punând în evidență necesilatea pregătirii continue, 

până la sacrificiu, a-armalei. .!. - . 

Principiul egalităţii, al îraternităţii şi al libertăţii; 
pus în evidenţă de Franţa, prin înfrângerea de altădată, 
va fi susținut cu acel al pregătirii forţei, pe care i-l va 
evidenția Germania, prin înfrângerea de azi. 

O altă năţiune, în situațiunea actuală: a Germaniei; 
- fi fost de mult sdrobiiă. Grâţie pregătirii” sale mili- 

tare, poale să ție piept Europei întregi, luptând pe 2 ron 

turi, cari, în total, au 1200 klm.. i 

16. Punctele Strasbourg-Molsheim, împreună cu for- 

tificaţiile dela Neuf-Brisach şi Istein, permiteau Germa- 
nilor a economisi forțele î în această parte şi a spori massa. 

destinată să opereze în Belgia. 

Aceste diverse lucrări, au adus oarecari lumini în cer- 
curile militare franceze şi belgiene, asupra ofensivei ger- 

mane prin Belgia. O parte din scriitorii militari,—între 

alţii, generalii belgieni Brialmont şi Dejardin, —ein iteaw 

2
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părerea că, invazia: germană va acoperi lot teritoriul re- 
gatului zieutru, „trecând la Nordul Mceusei. : 

In Fr anţa, mai toţi scriitori militari, în special gene- - 
„ralii Bonnal și Langlois, precum şi acuma în urmă, 1914, 

“Colonelul Boucher, credau că atacul principal va fi pro-. 
nunţat .tot prin Lorena, și numai o simplă armată de 

a lra- 
versă, nici chiar a atinge linia Licge-Namur., e 

.. „Pedealtăparte, principiile ofensive, existente în ar- 
anata franceză, după 1870, trebuiă să silească: pe fran- 
cezi. a, dobândi iniţiativa operaţiunilor asupra germanilor. 

“Or, cum îrancezii nu voiau violarea neutralității belgiene, 
nu le rămâncă decât transportarea de forțe impor tante 
da Est, către Alsacia şi Lorena. 

17, In 1670—71 şi în 1914, răsboiul Franco- German. 
s'a desiășurat după . următoarele date. Sc poate deduce, 
cu, „oarecare aproximaţie, rezultatul răsboiului din anul 

  

1914—1915: 

1810— 71 1914—15 

Germanii: Comanidame; 1,| Germanii: - Comandament, 
stat. major, organizare, înar- | stat major, organizare, înar- 
mare şi pregătirea poporu-| mare şi pregătirea poporu- | 
lui foarte bine. . - lui, ating perfecțiunea. | 

Moltke, Roon, Bismarek,| Împăratul Wilhelm a fost : 
au pregălit răsboiul ani de Sufleiul acestei pregăliri. * - 
zile. , - Răsboiul se prevedeă și se 

pregăteă. 
Francezii: Comandament Francezii: Comandament. 

slab, stat major nul, * (ne-|bun; stat major perlect; or- 
existând), organizarea, înar- 
marea şi pregălirea poporu- 
lui, cu totul mediocră. 

Impărăteasa Eugenia con- 
duceă ţara: cu camarila.   

ganizare .şi înarmare destul 
de bună; pregătirea poporu- 

lui, în vederea  răsboiului, 
slabă. - 

“Delcassc luptă pentru pre= ? 
| gălirea ţării, pe toate tărâ- 
murile. . | a 

Poincare,  ajulă, cu toată 

autoritatea sa. DI . o -



“Mobilizarea la 15 Iuie 
Prima băă ia: Wicembursg, 

4 August. ' Victorie . germană. 

Woerth-Spickeren, 6 Aug. 
Victorie. germană. : 

Borny, 14 Aug; Victorie 
germană. 

Rezonville- Vionville; 
Aug. Victorie germană. 

Saint-Privat, prima mare 

“la 16 

bătălie, 18 August. Victorie 
decizivă germană: 

La “această dată, armata 
cea mai bună a Franţei, 
(170.000. oameni), 'este în- 
chisă în Metz, şi se predă, 

la începutul lui. Octombrie. 
__ Beaumont, 28 August. Vic- 
torie germană. 

Sedan, 2 Sept. Mare Viclori ie 
germană, întreaga arm. fran- 
ceză prizonieră, împreună cu 
Inpăratul Napoleon." - 
După o lună jumălale dela 

| decrelare a mobilizării, Franţa 
nu mai are armată regulată, |€ 
lupta o duce cu miliţieni.: 

„Parisul începe a fi încon- 
"jurat la 18 Sept., după două 

luni .dela începerea răs- 
Doiului. 

Apărare ea Naţională a lup- 
tat cu armale improvizaie, 
până în Martie 1871. După 

„17 luni, Franţa eră complet 
îngenunchiatăi 

“Mobilizarea la i Aug. s.u. 
. Prima bătălie: Licge, 5—12, 

Aug. Victorie germană. 

Charleroi, 22. 23, 24 Aug. 
“Victorie germană. | , 

“Marna, 6—12 Sept. Mare 
victorie franceză. 

Aisne, fără rezultat. 
“Flandra, fără rezullat. 

“Lorena, "Victorii alternative 
terminale cu respingerea ger- 

manilor. 
Alsacia, idem. 
Prizonieri: Deoparie șide 

alta, în număr aproapeegal, 

aproximativ 100.000. 
“Morți: Deoparie şi dealla, 

în număr aproape egal, a- 

proximaliv 500.C00. | 
Răniți: Idem, grav și ușor, 

aproxim. 1.500.000, o bună 
parte. întorși în rânduri. 

După 7 lum, Franţa este. 
în picioare şi mai ameninţă- 
toare şi mult mai puternică 
ca la începulul răsboiului. 

  
18.. Marile principii, ale conducerii răsboaielor, nu: trebuiesc niciodată neglijate; contrar, ele se răsbună. 
Principiul econom.ei forțeor, din care de.ivă: Nici-
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odată nu sunt prea multe forţe pentru “a bate! pe: inimic”, 
a fost neglijat de către germani în ofensiva întreprinsă 
contra Franţei. : 

Ei au crezut pe Franţa prea slabă şi pe ci prea tari 
aşă că victoria le apăreă ca ceva de nediscutat. 

Dacă, odată cu forțele germane,—7: armate,—ar îi 

atacat pe francezi şi 3—4 armate austriace, cu “cel puţin 
10 corpuri de armată, şi dacă această armată ausiriacă ar; 
fi cooperat .cu armatele 6 şi 7 germane, contra arma-. 
telor Castelnau şi Dubail, şi ar îi rupt frontul de Est, 
—ceeace eră foarte - posibil, —se poale vedeă dintr” odată 
care ar fi fost rezultatul. . 4 

Dacă, în acest timp, armatele ruse ar fi înaintat în 
Prusia Orientală, şi în Galiţia, şi ar îi trecut chiar dincolo 
de Carpaţi, s'ar-ti retras, mai iute decât înaintau, faţă de 
o întoarcere victorioasă a armatelor austro- -germane, a- 
supră-le. ” : 

Dorinţa, însă, a germanilor ca teritoriul lor să fie 
sacru; iar a: austriacilor de a câștigă primele victorii a-. 
supra ruşilor, au 'dus pe unii la victoria dela Lacurile 
Mazuriene, pe ceilalți la victoria dela Krasnic, Zamosc, 
etc., iar pe francezi la victoria depe Marna. 

Dacă Marna ar fi fost un dezastru pentru francezi, 
"— şi posibilitate“eră, — germanii ar fi avut toată proba- - 
bilitatea pentru terminarea victorioasă a răsboiului. , 

Prin neglijarea principiului, această posibilitate a 
dispărut. | E a 

19. La Sârbi, pe Kolubara Lyg, la Ruși pe frontul 
de Est, la Francezi pe Marna, la Germani cu operaţiile | 
contra Hușilor, se. aplică un principiu bine pătruns în 
doctrina armatei noastre, preconizat de către maeştrii . 
noştrii profesori militari: Detensiva în anume părți şi ma- 

nevra ofensivă pe ambele direcțiuni; se poate vedeă, că 
acest fel de manevră a reuşit acolo unde trupele şi. co- 

mandanții au fost la înălţime. II 
20. Pascinarea exercitat de Paris, — zice „România 

Militară”,— a făcut pe înaltul comandament german să 
adople planul său de operație, care, neținând seamă nici 
de riscurile condiţiunilor politice, (Belgia. și Anglia), s'a 
rezumai într'o lovitură dreaplă, mecanică, cu înaintarea
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tuturor armatelor sale aproape la aceeaș înălțime, ceeace 

a ușural mult, manevrele defensive ale înaltului coman- 

dameni jfance=,- 
2]. Sa vorbit de o debare are în Anglia, — zice Ro- 

“mânia Militară”, — precum şi de o alta în Germania. 
Putem să “areciem) că o asemenea întreprindere, arâ 

toarle puţină probabilitate, dacă nu chiar deloc, de a se 

realiză. Japonezii, în 1904, au căutat să asigure, atât pe 

Mare, cât şi pe luscat, debarcarea irupelor lor în Man- 
ciuria ; pe Mare, anihilând acţiunea flotei rusești; pe uscat, 

alegând locurile de debarcare cu totul îndepărtate şi la 
adăpost. de orice împolri vire din partea forţelor de uscat 
ruseşti. Nici una din aceste două condițiuni absolut în- 
dispensabile pentru. debarcare de armate, nu le pot în- 

" deplini germanii în ri isboiul actual, chiar dacă- ar avcă o 
armală aeriană de zepelinuri şi acroplane cât de puler- 

nică, pentru a: susține şi. ocroti operaţiunca.. 
i Este, însă, cu mult probabil, că o debarcare engleză - 

pe coastele germane, ar aveă sorţi de isbândă, numai că, 
şi în acest caz, trebuie de avizat la mijloace cum ar puteă 
să înlăture acţiunea de opunere a marinei germane, care 

“în orice caz, va căută să se sacrilice chiar, numai să îm- 
piedice o incursie depe Mare pe uscal. | 

> . . a .[ Îî. a . .. . 

22. S'a pretins de unii scriitori că, germanii au ţinut 

să ocupe Anvers-ul, pentru a-şi crecă o bază navală contra 

Anglici. Dacă aceasta ar îi fost, sar puteă observă, că 
nu cră cazul.ca germanii să deă vrabia din mână pentru 

una. depe gard. Ei aveau nevoie. de cteclive imari, spre 
a sdrobi cât mai repede pe adversar, şi ar fi fost o gre- 

șală ruperea din aceste elcclive pentru o altă operaţiuns, 

înainte de a fi terminat, cu francezii. Au fost, însă, siliţi 
a rupe din efectivele lor, penlru Anvers, de. oarece pe 
aci erau ameninţale liniile lor de comunicaţie, în timpul. 
ofensivei în Franţa. . 

23. In timpul înaintării germanilor pe leatrul francez, 
Sau dat lupte serioase, însă, lrupele germane erau pline 
de entuziasm şi doritoare de a obţine deciziva fulgerătoare, 
astfel că, graţie acestei stări morale, executau marşuri de 

peste 40 klm. pe zi. Când au sosit pe Marna, erau com- 
plectamente slciţi de puleri.
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24. Răsboiul din 1870, Pau câştigat germanii prin 
doctrina lui Clausewitz, înfilirată în comandamentul ger- 

“man de către Moltke. Astăzi, această doctrină este oarecum! 
modificată, prin unele: inovaţii, pe care le-au alins ger- 

manii în știința militară, ca: 

| a) Acţiuni bruşte, puternice şi neaşteptate, pe toată! 

întinderea. frontului de atac. Din această cauză, nu au 

avut forţe suficiente pentru manevrele decizive; 
D) Indrăsneala produce resurse nemăsurate și este 

de preferat înţelepciunii. Din această cauză nu le-a reușit 

invazie în- Belgia, ruperea fronturilor dela. Soisson, Reims; 
Varșovia etc. Indrăsneala, pusă în serviciul înţelepciunii, 

ră teoria lui Claussevitz, iar nu înlocuirea înțelepciunii 

prin îndrăsneală. 

25. Din cauza pierderilor enorme de ofiţeri de infan- 
terie, Germanii au fost nevoiţi a trece.la: infanteric-Ioarte 
mulţi ofiţeri .de cavalerie şi a avansă pe gradaţii de in- 
fanteric meritoşi. : 

- 
, 

24, Mulţi ofițeri de infanterie austriaci nu dau nici un 
impuls moral unităţilor lor pe timpul înaintării. Ei stau. 
la 300 m. înapoia lanţului; iar pe timpul asaltului nu se 

văd. Unii martori oculari spun că! la început dau oarecare: 
interes, însă, către sfârşitul luptei, se „desinterescază cu 
totul. Se 

„La germani, din contra, ofițerii dau-.cel mai mare 
avânt; de aceea pierderile în ofiţeri sunt numeroase. Sa 
pretinde chiar că în multe împrejurări numai exemplul 

ofițerilor -şi —: câteodată — măsurile “drastice luate de ei, 

duc liniile de luptători până la 'isbirea corp la corp. 

.
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i OPERAȚIUNILE PE TEATRUL DE OPERAȚIUNE 

i . RUSO-AUSTRO-GERMAN 

(A se vedea crochiurile 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 din planșa separată, 
, precum și harta 3 şi 3 bis *). 

1.. Mobilizarea și concentrarea îorțelor 

| Austro-Germano-Ruse | 

Armata rusă. — A făcut mobilizarea în lrei serii, şi 

anume: | . 3 - | 

Seria I.—In timpul declarării răsboiului, a. ordonat 

mobilizarea în 23 gubernii cu ţinuturile lor, şi în unele 

judeţe din celelalte gubernii, chemând toate contingentele 

dela 1897. N - 

| Seria 11.—lLa 20 Septemvrie a mai chemat contingen- 

tele 1894,1895 şi 1896, din toate guberniile şi ţinuturile 

„de mâi sus, precum și din alte câtevă gubernii şi ţinuturi. 

| Seria 11].—La 30 Septemvrie a chemat milițienii din 

* contingentele: 1909, 1910, 1911, 1912 şi 1913, (întâia ehe- 

amare). La 3 Octomvrie a chemat şi milițienii din a 2-a 

chemare.  .. | 

+ = “Concentrarea: sa tăcut tot pe serii, formând grupele 

-de armate, astfel: . iu . - 

| - Dreapta, formată din-2 arinăte, armata de. Vilna şi - 

„cea lde Petrograd, se concentrează între Iovno şi Grodno?). 

Centrul, format din mai multe armate, între Ploţi, 

-pe Vistula şi Piotrokow, pe Piliţa, trecând prin Lodz şi, 
întinzându-se spre S-E. până la Radom. Concentrarea 

„acestor armate sa făcut în' rate, treptat ce soseau, aşă 

că e terminată abiă la prima: jumătate a lunei Oct.3). 

“Stânga, “formată din două armate, între: Vistula şi 
Bug, între Imblin şi Kon. 

  

1) Crochiurile 7, 9, 9 10 şi 13 a se vedea în planşe separate, 
2) După Illustration dela 6 Februarie drepta e formată din două 

armate (Rennenkampf şi . Samsonof) cari au avut ca puncte de plecare 
Vilna şi Varşovia, centre de grupare a forţelor principale dintre îron- 
ticra Prusiană încă din timp de pace. 

3) După Plllustration (No. 6 Februarie) .până la prima jumătate a 
“lunci Octombrie nu găsim între Ploţk între vistula şi Pietrokow, trecând 
“prin Lodţ până la Radom nici o concentrare de forțe principale ruse. 
La 36 August (33 st. v.), în afară de cele două armate ale dreptei, găsim 
Ja S. E. de ltadom trupe de acoperire ruse şi detaşamente din Polonia 
occidentală. | a 4 Septembrie găsim la S. E. de Nadom, între Vistula şi 
„Bug, detasamentul de Ivangorod şi: armata. de Polonia ; iar prima jumă- . : 
tate a lui Octombrie tocmti, găsim pe această linie forțele principale 
ruse, : E
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Ealrema slângă, compusă din. armatele. de Kicw şi 
Odesa, între Luck, Dubno şi Proskurow. 

Armata austriacă.— Mobilizarea s'a decrelat la 21 Iulie, 
socotindu-se ca primă zi de mobilizare, ziua de 23 Iulie, 

Sa' terminat mobilizarea la 28 Iulie, când. Sau început 
iransporturile de concentrâre. . Ia 

| "Concentrarea s'a terminat până la 9/10 August, când 
Sau început operaţiunile. a 

Gruparea armatei sa făcut astfel:.. - .. | 
„Două armate sub Dankll). şi. Auffenberg,. icau' -pozi- 

ţiune între Bug și Vistula, la Nordul Galiţiei;: înapoia. 
lor în a doua linie la N.-E. de Jaroslav, se găseşte armata 
archiducelui Ioseph Ferdinand?) ; iar o â patra mare ar- 

„mată, având cartierul general la Stanislau, ică. poziţie: la 
-N.-E. şi S.-E. de Lemberg, între Bug şi Prut. (Armata de! 
Galiţia), aa 

Generalisim al trupelor austro-ungare pentru trupele 
ce operează contra Rusiei, ca şi contra Serbici, a fost 
numit archiducele Frederic.. a: E 

„Armata germană.— Trimite la început o parte din di- 
viziile de rezervă şi trupele active, (corpurile 1-iui, (Koe-. 
nigsberg);. 20, (Allenştein); 17, (Danzig), care.:aveă' gar- 

„mizoană aci şi cu care formează o solidă acoperire: - 
Mai în turmă, trimite noui trupe active şi. de.rezervă, 

constituind un grup, în forță aproximativ, de 6. corpuri: 
de armată. Afară de trupele de. rezervă ' din. cetăţi, pe 
tot lungul frontierii, germanii au ici-colea, detaşamente 
de 2—3 regimente, 'din care. cele mai mulic. de rezervă. 

  

1) General Victor Von Dankl, născut la 1834 era până în timpul din 
armă comandant al corpului XIV din Tirol şi Vorarlberg; după ce co- mandase o divizie de infanterie în -Croaţia (Agram) şi după ce-sc distin- sese la manevrele din 1908, când a atras atenţia asupra lui printr'un spirit de initiativă şi de hotărâre repede şi clar văzătoare -: ..-: 
„i 2) Arcbiducele' losopb Ferdinand, care a dai dovezi de mari dispo- 

ziții militare “în. aceste lupte. este un fiu al Arhiducelui de Toscana; 
născut în 1872 a avut parte de o educaţie princiară, specializându se mai . 
ales în arta militară şi urmând:şcoalele cele inai bune, La'1897 căpitan, inaintează conform. privilegiilor princiare şi ajunge “la 190 colonel, la 
1908 general, la 1910 locotenent felda areşal şi comandant al diviziei de. 
infanterie din Linz, Cu puţin înainte de isbucenirea răsboiulni a fost suc- 
cesorul generalului Dankt la corpului. de armată X:V “din- Tirol, de unde a fost. chemat apoi şi e! pe câmpul de 'luptă - Arhiducele e cunoscut și 
ca aviator şi chiar:s'a distins-de mai mulle ori şi în această calitate.
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Ti i 2. Primele” operaţiuni 

a) Operațiunile izolate din August. 

“In primele zile ale lui August, detaşamenle germane 
de cavalerie, artilerie şi infanterie, sau numai de câte o; 

„armă, resping trupele ruse de acoperire de pe Wartha. 
Detaşamente ruseşti lvec frontiera prusiană, la S. de: 

Biala şi la Johanisburg. Ruşii ocupă Bilderkaetcham. 
Până la 7 August, patrule de cavalerie rusă Şi aus- 

. triacă, trec reciproc pe teritoriu în Galiţi a sau Polonia, şi 
se' produc mici ciocniri. 

-Până la 15 August, aceste trupe germane intrate în 

Polonia, se întăresc pe linia: Kalisch, Sieradz și Konez- 

nopol, distrugând trecerile de pe Waktna. Germanii aduc: 
aci şi artileria grea. 

Până la 20 August, trupe austriace din direcția Cra- - 
coviei, trec în Polonia rusă, ocupă unele localităţi din 
„apropierea fronticrei şi înaintează până la Andreew şi îm 
prejurimi, unde au loc diferite ciocniri. 

“ Cavaleria austriacă trece pe la 'Tomaschov şi se is- 
beşte de cea.rusă, care fiind 'mai tare, o respinge. Cava- 
leria rusă trece în Galiţia și ocupă multe localităţi. La 
21 - August, apar primele trupe de cavalerie rusă, în a- ” 
propiere de Lemberg. | Lu Ie 

“Intre 25—28 August, trupe. austriace trec frontieră: 

pe la Vistula, la Baranow, şi împrejurimi, şi în Basarabia, 
ia Noua Suliţă, pe.care o ocupă. “Trupele ruse din Ba- 

sarabia reocupă Noua Suliţă; iar la 30 Iulie, austriacii o 
ocupă din nou. Au mai fost lupte prin împrejurimi, la. 
Balamutovka, Rahavenzy şi Ocna. Cum. se vede de aci, 

chiar dela începutul operaţiunilor s'au. petrecut lupte, în: 
Bucovina. 

Ds asemenea, cavaleria austriacă a încercat trecerea: 
peste Sbrucz, în direcția Satanow-Gorodok. La: Gorodok a: 
fost respinsă divizia a 5-a de cavalerie ungară, (Honvezi), 

care sa retras la Satanow, „unde a fost atacată peste 
noaple și respinsă. . 

“Ruşii mai trec. frontiera: pe Valea Styr, şi prin ai. 
ferite puncte, la E. de Bug, respingând pe auslriaci, cari 

se :retrag, făcând distrugeri în urma 'lor. La Socal, a fost
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-o luptă sângeroasă. Trupele austriace de Landslurm au 
fugit. Ă | i 

In acest timp, se produc primele operațiuni şi în 
Prusia Orientală. - | ie 

zi 

b) Ofensiva rusă: în Prusia Orientală 

Situaţiunea generală a răsboiului actual, a silit co- 
mandamentul german să trimită, la începulul operaţiilor, 
majoritatea trupelor în Vest, și să desfășoare contra Rusiei. 
torţe foarte puţin slabe. . N e - 

La început, au rămas în Prusia Orientală şi pe tron- 
tiera de Est a Prusici, numai formațiunile de pe teritoriu. 

“Im cursul luptelor, au mai sosit și alte trupe, cu calea 
îerală. 

| Regiunea de acoperit are-o lungime de fronlicră. de 
650. klm. - DI a 

Fiecare corp de armată“ făceă siguranţa -în spaţiul 
ce-i aparţineă, din timp de pace: pe frontul de Est, corpul 
l-iu; pe frontiera de.Sud, dela Marggrabova'până la Nie- 
denburg, corpul al' 20-lea; pe tronticra de Sud.a Prusiei 
de Vest, corpul al 17-lea.:La Siallupânen, se concenirează 
divizia -l-ia de cavalerie. . - Aa i, 

La începutul răsboiului, comandamentul armatei ruse 
luă ofensiva cu majoritatea forţelor, :contra Austriei. In 
fața armatei a S-a germane, rușii formează două armate, 
sub comanda superioară a generalului Jilinski:- armata de 
Vilna sub Rennenkampil), şi armata de Narew, sub ge- - 
neralul Samsonoi?). . - 

1) Generalul Paul de Resnenkampf. Este unul dintre cți.mai dis- 
tinşi ofițeri ai armatei ruseşti. Sa dislius în lupte'e contra boxerilor 
cât şi în-răsboiul Ruso-Juponez Chinezii îi ziceau „Generzlul Tiaru”. Se, 
zice că Japonezi pusese pe capul lui 200,000 ruble. Are c0 ani A început 
cariera militară la 1870 ca subofițer in şcoala de cadeți dela Helsingfore. 
Sublocotenent ia 1773. La 1895 colonel şi şef al unui regiment de Gra- 
goni-l.a 1899 şef de stat major al trupelor transbaleanice. După râsboiul 
Ruso Japonez. unde se zice că. gelozia generalului Kuropotlin i-ar fi Îm- 
piedicat mult activitatea a fost numit general coman'lart.al corpu'ui (Ul 

- de-armată din Vilna; iar la 1913 “Țarul îl numeşte comandant militar al 
guvernământului militar Vina. -. AI , 

2) Generalul Samsonof, e-te de: asemeni un ofițer apreciat al ar- 
matei. ruse, 1» 'răsboinil Ruso-Japonez a comundst-o divizie siberiană de 
cazaci. Mai târziu a fost numiț comandant de corp, de armată apoi co- 
mandant suprem al trupelor din Turkestan,



  

La începutul  mobilizării, (2 August), trupele de a- 

coperămânl: gloate şi trupe de linia 1- -ia, încă nemobili- 

zale, se'află deja de câteva zile pe. poziţiile lor, așă 

avangardele rusești se ciocniră, la intrarea lor pe toritoriul 

german,—care. avă loc chiar în noaptea spre prima zi: 

de mobilizare,—de o rezistență serioasă. 

In primele zile ale lunci August, armata a „NUL -a 

germani, eră concentrată astfel: : 

Corpul XX, în regiunea” Ortelsburg; 

Divizia a 3. -a rezervă, cu brigada a G- -a. miliţie, ține 

Nikolailken-Lotzen; 

Corpul I-iu de rezervă [ine linia râului Angerapp; 

Corpul XVII- lea, cu trenul prin Allenştein, spre Ins- 

terburg- Bokellen şi  Norkitten, merge apoi spre Dar- 

lkehmen. a Ă 

Corpu! L-iu, la Goldap; . 

Rezerva mobilă din IKânigsberg, la Insterburg. 

Până- la 15 August, comandamentul -german a fost 

informa :L precis că,.în. regiunea dela Vest de Vistula, şi 

Varşovia, sunl forţe slabe la Ploski, Drobin şi Racionz, 

şi că diviziile 15 şi -6 de cavalerie, se aflau la Est. şi 

Vest de -Mlava, divizia a 4- -a de cavalerie, între IK6lne şi 

Szezucyn, divizia a 2-a de cavalerie, la Augustovo, divizia 

L-ia ae cavalerie, la Suvalki, divizia. a 3-a de cavalerie, la 

Est de Virballen, brigada l-ia. independentă de cavalerie, 

la 'Tauroggen. In fine, mai află că iorţe - numeroase se 
“concentrează la Filipowo 5 

La 17 August, corpurile 3 şi 20 ruse, luar ă ofensiva 

contra corpului Liu german dela Goldap, silind trupele 

germane a se retrage spre Gumbinnen-Niebudzen, în... 

timpul. nopții; dar nu a urmărit imediat. 

In seara zilei de 18 August, ruşii „ocupară Lek, -Marg- 

_grabovo; Kowahlen, Goldap. 

Corpul l-iu de armată german, pune divizia a: 2-a în 
rezervă la - N. de “Varnehl6n „Şi aşează rezerva mobilă 

din Rânigsberg în golul. rămas până la divizia. l-ia, di- 

vizia l-ia de cavalerie fu, de asemeni, pusă, înapoia aripei 
stângi, peiitru asc mai reorganiză:. 

Eu “Germanii: luară - următoarele. dispoziţiuni 

Divizia l-ia: de! cavalerie germană, - primi. ordin -ca
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"să înainteze călre spatele corpului de Câtaletie rus, care 
luptă cu brigada de miliţie, la Kraupischken. Brigada a 
G-a miliţie, ținea. poziţia Nikolaiken-Lătzen; iar divizia | 
a 3-a de rezervă, aveă să ajungă la. Possessern, asigurân- 
du-i dreapta. Corpul al 17-lca trebuiă să înainteze cu o 
divizie la Pilkallen, iar cu cealaltă, la Valnchlen, în fine, 

“corpul î-iu de rezervă, trebuiă să înainteze contra „soselei 
"IKleszoven-Darkehmen. 

In dimineaţa zilci de 20 August, divizia de rezerv 
ajunge la Benkheim; corpul 1-iu de rezervă, la Lagaciai 
şi Brassen; iar corpul al 17-lea, se află în marş spre 
“Varnehlen şi Angshipânen. In curând lupta se desfăşoară 
pe tot frontul, afară de divizia a 3-a de rezervă.: Pe când . 
corpul al 17-lea luptă în condițiuni foarte grele NEreu- 

„Şind să câştige teren, nici chiar după ce- și băgase rezer- 
vele în. luptă; toate celslalte trupe luptau cu succes. . 

„îm seara zilei de 20 August, comandamentul armatei 
germane, “primi știri că forţe mari rusești înaintează dela 
“Nassielk-Pultusk-Ostrolenla, și că aripa lor stângă, înain- 
tând spre Mlava, a ajuns, pe la orele 2 p. m., la Stupsk. 

Comandantul armatei a S-a germane, so "decisese să 
- Xdesfacă trupele armatei a 8- -a de contactul cu inamicul, şi 
să se retragă. 

| In cursul acestor operaţiuni, armata de Vilna a în- 
naintat în Prusia de Est şi a ajuns cu. avang gardele pe 
linia Gerdauen-Angerburg-Lotzen- -Lyck, cu cuartierul Be- 
neral la: Insteiburg, iar cu cavaleria până la. Passarge.. 

In timp ce armata a S-a își execută retragerea, marele . 
„cuartier german, nefiind de acord cu. intendenţa” coman-. 
damentului armatei a S-a, de-a părăsi, eventual, Prusia, 
a ordonat imediat. concentrarea. armatei. a 8-a, contra. Ar- 
matei de Narew, înlocuind în comandament pe generalul 

ă von Prittvitz, „prin generalul Von Hindenburg). .- 

  

1 Gcacralut nice isa cunoşiea . pie regiunea . lacurilor Mazu-, 
'Tiene... EI reprezinta. curent. ] contra acelora. care “susțineau că Germania 
mu xa fi atacată din” această parte. (ând a fost vorba în 1: eichstadt să 
se sece aceste „lacuri pentru a face păniânt-de cultură; el nu s'a odihnit,” * 
deşi bătrân, până ce nu a convins pe deputaţi şi chiar pe nnpărat de z 
nu ua; această hatărâre. Mapeyrele lui. favorite erau. aci. lartida opusă 
(roşu) “venea cu: whăirte impermiăbile - căci “în lotdeauna erau înfrânte. aci 

e
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Șeful de slat major al generalului Hindenburg, este 

generalul Ludendort, unul dintre ofiţerii: cei mai preţuiţi 

ai armatei germanel). 

Noul comandant.a ordonat: _ 

Corpul XX, brigada de miliție Von der Goliz şi . 

divizia a 3-a de rezervă, să se retragă din faţa inamicului 

întâiu spre Nord, încelinindu-şi marşul, apoi să se în- 

toarcă spre N.-V., în regiunea Hohenştein-Măhlen-Taunen- 

perg, în flancul armatei ruse, şi să se prepare de oten- 

sivă, pe care o va începe, după ce se termină înfăşu- 

rarea -completă a-ruşilor, pe un arc care atingcă: Soldau- 

Usdau-Tannenberg-Hohenştein-Allenștein, Passenheim-Or- 

telsburg, şi care trebuiă închis dela Sud între Villenberg 

şi Soldau. Trupele au făcut marşuri foarte mari şi sau 

transportat, parte, cu calea ferată. | | 

Corpul 1-iu îi dus prin Marienburg-Dirschau, spre! 

Gosslershausen-Lindenau şi Freistadt-Bischofiswerder. Di- 

vizia l-ia de cavalerie, cu 1 batalion:de vânători şi câtevă 

companii de biciclişti, trebuiau să; ascundă mișcarea pe 

linia Darkehmen-lusterburg. a , 

Debareat, corpul l-iu înaintează în marş forțat prin 

* Lâbau şi Gilgenburg şi se loveşte, la 26 August, de avant- 

posturile rusești, la Seeben, pe care le respinge. 

La 27. August, corpul l-iu rus, care primeă necontenit 

ajutor prin Soldau, dela corpul de gardă rusesc, rezistă 
pe. liniu Usdau-VWVasolowo, într”o poziţie foarte tare. Oien- 

siva corpului l-iu german mergea încet, la amiază se 
luă cu asalt Usdau, cheia poziţiei. Ruşii se retraseră în 

în lacuri. Vacanţele şi le făcea aci generalul încercând şi meditând din 

ferite exerciţii. Când s'a început răsboiul Hindenburg era în Franţa căci 
"era îu retragere, : Ă DR 

A fost chemat de Impărat şi i s'a spus acum să arate ce ştie. 

Hindenburg s'a născut la 1847. Cel dintâi copil al unui maior din 

Possen. Ca sublocotenent la 20 ani a luat parte la lupta de la Konigratz 

contra austriacilor. Aci a fost şi rănit pe timpul când ataca o bateriei 
totuşi, a dos lupta” până la sfârşit reuşind a caplura o” parte din” ăterie. - 
In 1870—1871 a tost adjutant de regiment şi a luat parte la luptele de la: 
Gravelotte, St. Privat, Sedan şi asediul Parisului, La 1877 a trecut în sta- 
tul major. De aci înaintarea merge greu aşa că abea la 1891 este loco- 
tenent-colonel; iar în 1897 genera maior după ce a fost şef. de stat 
mâjor al corpului: VIII din Koblentz La.: 1900 comanda divizia 28 dela 
“Karlsruhe. . e | - a De 

1)'La:1881 era Locotenent; la 1911. colonel; iar la 1914 general. 
1915: General de Infanterie. " a „ | 

sa
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grabă, cu pierderi mari, deschizând astfel, drumul. pentru 
lovitura în flancul corpurilor armatei de Narew. 

La 28 August, corpul l-iu urmăreşte inamicul. cu o 

parte din forţe, până la Soldau, cu restul: continuând 
o' ofensivă energică spre Neidenburg, pentru a lăiă re- 

tragerea spre Polonia; aces corp loveşte mai întâiu la 

N.-V.. de -Neidenburg, flancul armatei rusești, şi reușește 

cu loală apărarea hotărită - a ruşilor, să pătrundă până 

da VVillenberg, 

* Obiectivele. celorlălte corpuri crau, arcurile de N. 
Şi. E. ale cercului. 

„ Corpul 17, susţinut de corpul liu R,, înaintează în 

marş “forţat prin Bisschofisburg, lovind, la 26 August, 

Ja Laulern; corpul al G-lea rus, întărit cu o divizie de 

cavalerie. | 
"La 27 August, corpul al XVII- lea. german, urmărind, 

luă. o mulţime. de prizonieri, şi continuând marşul, cade 

în spatele armatei de Narew, care luptă de îront cu 
“corpul XA, divizia a 3-a de rezervă, şi divizia .de miliţie 
Voa dei Gcltz. 

Corpul XVII, înaintând prin Passenheim şi Ortelsburg, 
fi atacal în părți de corpul VI rus, care sc reconstituise, 
însă, care fu respins spre Sud. 

Corpul l-iu de rezervă german, ocupasc, la 26 Aug., 
regiunea dela N. de Allenştein; orașul eră ocupat de către 
ruși, care se relrăseseră a 

Acesl corp îi alacăi, însă, şi urmăreşte necontenit, 
împingându-i în cercul care acum se închideă în jurul 

corpurilor 13, 15 şi 23 ruse. Prin ofensiva continuă, cercul 

înclus de germani. se strânge înl”una, până în seara de 
.29 August. | Me | 

„ La 30 August, corpul l-iu german, primind ştirea 
că forţe noui ruseşti, mai mult de 1 corp de armată, 
înaintează dela S. spre Neidenburg, în spatele său, face 
iront la N.-E. și luplă pe-un spaţiu: restrâns, la Nei- 
-denburg, până ce primi ajuloare dela divizia a 3-a şi 
divizia de rezervă şi de miliţie, care luptau lângă corpul. 
20 german. Ruşii fură şi aci respinși. | 

Germanii, spun că ruşii au pierdut aci 109.000 pri- 
:zonicri, (înlre cari și 2 generali comandanți de corpuri 

>
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de armată), 60.000 morţi și 'răniţi, cea mai mare parte 
din morţi, Sau înecat în lacuri, 300 tunuri, numeroase mi- 

„_traliere, trenuri şi convoiuri. Restul armatei se retrase 
spre Narew. Cavaleria sa arătat cu totul neactivă. , 

„Imediat după înfrângerea armatei de Narew, gene-, 

ralul Hindenburg se: decide să atace. armata de Vilna, 

care, prin neaclivitatea sa, a contribuit mult la sdrobirea 

primei. ăi 
Armata de Vila se oprise pe. frontul Labinu, de- ă 

alungul râului Deime-Tapian- -Vehlau-Alenburg-Gerdauen- 
No ordenburg-Dregfurih-Manersee şi se întărise foarte tare. 

“Tilsit eră ocupat de o brigadă. -  . 
Desfăşurarea - contra acestei” armate, fă terminată la.. 

7: Septemvrie; în acest timp, sosiseră din Vest, corpul. 

de gardă de rezervă şi corpul al 1-lea. 

Contra . frontului „rusesc, între Pregel şi Mancrese, 
înaintară următoarele cor puri germane: Garda de rezervă, 
I de rezervă, 11 şi 20; iar la Nord de Pregel, trebuiă 
să opereze rezerva mobilă din KOnigsberg, care acum se - 

află la Gumbinnen şi brigada de miliţie. _ 
Comandamentul gcrman intenţionă, în acelaş timp, 

o oiensivă puternică contra aripei stângi rusc, înconjurândi 
lacurile şi tăind comunicațiile cu Vilna. Pentru aceasta, 
divizia a 3-a de rezervă, divizia de miliţie, Von der Goliz, 
și corpurile 1 şi 17 erau disponibile. 

Lyck, eră ocupat -de forțe tari ruse. | 
La 9 Sepiemvrie, divizia a 3-a de rezervă îl atacă, 

ruşii se retrag spre Marggrabova, iar diviziu de miliții 
ajunge, la. 10 Seplemvric, în Lyck. 

La 11 Septemvrie, corpul 3. siberian înaintează - dela 
“Sud, atacul său fă oprit şi respins spre Grajevo. După 
cum sa aflat mai târziu, aceste trupe erau destinate să 
lovească aripa stângă a armatei a 8-a, ele ar fi oprit, 
desigur, mult, armata germană în marşul său, dar i impresia 
bătăliei dela Tannenberg, opri ofensiva rusă pe loc. 

La 12 Seplemvrie, divizia Von der Goltz, ocupă Marg- . 
grabova. 

Corpul l-iu german ajunsese, îu ziua de 6 Septemvrie, 
la Johanisberg, iar. la 7 Septemvriec, la Arris, unde av



  

a
   

D
Ă
 
a
 

a 
ZI

 
Z
Ă
 

- 8 

loc o luptă învierșunată, care se termină la: 8 Septemvric, . . 
cu relragerea ruşilor. La 9 şi 10 Septemvrie, corpul Liu, 
german, respinge din nou p2 'ruși, la Soitmahnen, şi; 

Sieven, făcând 9.000 prizonieri și luând 71 tunuri. 

„Din cauza nesuecesului la.aripa:.de Sud,.. generalul i, 
„ Rennenkampi, se decise să se retragă, deși luptă de froit : 
abiă începuse. 

Urmărirea germană sa oprit pe linia Szaki- Maria- 
NOpol- Kalvarija-Suvalki-Grajevo. | 

„Iată telegrama dată de > Hindenburg, în urma acestor 
mari succese: 

„Armata de Vina, compusă din corpurile: 2, 3, 14, 
20, diviziile 3 şi +4 de rezervă, şi 5 divizii de cavalerie, 
urmărită în lacurile Mazuriene şi bălută; armata de re: 
zervă din' Grodno, compusă din corpul 21, resturile cor- 
purilor 6 şi. 3. au suferit pierderi la Lyck. Frontul pesto 
100 klm., marşurile peste 150 klm., în 4 zile”. 

 Comunicatele germane, mai spun, că “sar fi făcuţ 
aci 90.000 prizonieri, și Sar îi scos din , duptă peste 100 

- mii oameni. 

Iată și o Darte din comunicatul rusâse: 
„Neavând forţe . disponibile, 'din cauza : nevoiei -ce 

avem în Galiţia, a trebuit să încetăm în Prusia de Est, . 
invazia atât, de bine începută. La 25, Germanii au luat | 
ofensiva contra acestei armate şi o. începere de extenziune : 
către granița de Sud. La 28 August, înconjurarea stângei - 
noastre în lacurile - “Mazuriene, ne-a silit 'la' retragere. In- : 
cercările ofensive de a doua. zi, ne-au făcut a constată 
superioritatea germanilor”, 

In acest timp, şi până la 10— 12 Scptemuvric, trupele 
germane, din. Polonia, ocupă Plosk şi Lodz, înaintau 
spre: Skiernyevice; iar trupe auștro-ungare, venind din- 

„spre Sudul Sileziei Şi dinspre Cracovia, ajunsese până în - 
- apropiere de Radom. - 

In rezumat, după o lună de operaţiuni, la jumătatea 
lui Septemvrie, ruşii au fost obligaţi să evacueze teri- 
toriul prusian, cu pierderi serioase. Mai mult, decât atât, 
germanii trec pe teritoriul rusesc, ocupând guvernământul 
polonez, Suvalki, supunându-le sub administraţia germană,
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“Dar -acest sacrificiu ma fost inulil. Dela finele lui 

August, toate întăririle de trupe, destinate frontului occi- 

dental, sunt îndreplate spre Est, chiar oarecari unităţi, din 
armatele operând în Franţa şi Belgia, sunt luate, în mo- 

mentul când, pe Marna, începcă bătălia decizivă, de care 

depindea soarla Parisului, și al cărui rezultat negativ 

pentru prusicni, lrebuiă:să aducă căderea planului: iiti- 

țial de campanie al statului major prusian. 

„Olensiva celor două armate ruse, cu lot insuccesul 

local, a jucat un rol capital, prin repercuţia ce a avut 
loc Ja Vest de Rin. Efeelivele importante, pe care această 
olensivă le-a putul sustrage de pe frontul occidental, vor 

fi, repede întrebuințate şi uzate, din cauza austriacilor, 
cari, pe limpul când (germanii culegeau succese în Prusia 
Orientală, sulereau în Galiţia o serie de înfrângeri, evitând 
dezastrul total numai prin intervenţia falangelor germane. 

c) Ofensiva “austro-ungară în Polonia și Yolhyuia. 
Ofensiva; rusă în Galiţia şi DBucovina. 

Înfrângerea austriacilor în Galiţia. 

Austria, are avantajul iuțelii mobilizării, asupra ru- 

şilor. Coneentr area lor eră ușurată prin numeroasele re-: 

țele de căi îerale, bine şi judicios construite. Asttel,. îi 
Galiţia, sunt două căi ferate paralele îrontierei, una tre. 
când prin Cracovia, Lemberg, Jaroslav şi Tarnopol, alla 

- ealungul poalelor Carpaţilor; numeroase căi ferate le ra- : 
cordează cu interiorul imperiului. 

Din aceste avantaje, reieșcă, pentru . Austriaci, îni- 
țiativa operaţiilor, ci pulând mult: mai repede, ca rușii, 
să. intre în campanie. 

Austria se găseă deci, în. măsură de a secondă in- 

tenţiunile alialei sale, Germania, printro ofensivă puter- 

nică conlra forţelor rusești, în curs de concentrare, pe 

frontul Varşovia, Brest-Litowshi. - 
Ă Trei armate, (armatele Dankl şi Auftenberg!), în 

1) Generelul Von Auffenberg a fost unu! din iutimii asasinatului 
archiduce Frantz Ferdinand. Născut la 18532, locotenent la 1377. A făcut 
campania din losnia la 1778 si a înaintat de aci în chip resuiat ajun- . 
gând la 1-05 locotenent feldmareșal şi comandant de div'zie în Agtam. 
de unde a fost chemat în serviciul minister ului de răsboi. La 1909 « a fost
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prima linie, şi armata archiducelui Ioseph. Ferdinand în 
a doua linie), trebuiau să ieă ofensiva spre N,, în.re- 
giunea dintre Vistula şi. Bug. Acest plan de campanie,— 
mai. mult folositor germanilor —lasă descoperite cele două 
flancuri ale armatelor austriace, . 

Spre Vest, pe'malul stâng al -Vistulei, pericolul « cră 
mai. mic, se pr evedeă insuficiența numerică de moment a 
adversarului. 
“Spre Est,. din -contră, ofensiva: austri iacă riscă să fie 

atacată în fane şi chiar în spate de armatele din S.-V: 
ruseşti. În consecință, o flanegardă slabă fu detaşată pe 
stânga, spre Kielce, pe când. forţe importante, (armata. 
de Galiţia Orientală), sunt îndreptate la N. de Lemberg 
cu misiunea de a opri orice tentativă a inamicului în 

Galiţia Orientală. | 
Totalul forțelor din această parte, atinge 1 milion 

şi 2.500 tunuri. | a | 
Ruşii, în Poloniă, nu - aveau putinţa de a întruni 

efective importante, decât la începutul lui Septemvric ; ma- 
joritatea unităţilor din : circumseripţiunile Vilna şi Var- 
şovia, fiind întrebuințate în Prusia Orientală. Nu aveau 
deci la îndemână decât forţe restrânse, cu care se putcă, 

cel mult, întârziă atacul, în aşteptarea efectivelor din cen- 
tirul şi Vestul Rusiei. 

In schimb, circumscripțiunile Riew şi Odesa, relativ 
mai bogate în. căi de 'comunicaţiune, puteau trimite în 

“Galiţia efective respectabile. - 
Planul rus a fost: 
Delensivă în Polonia; ofensivă în Galiţia. Plan opus 

celui austriac. 
Ofensiva austriacilor în Polonia, trebuia energic con- 

dusă, spre a dă rezultatele dorite. Or, generalii austriaci, 

iarăşi trimes la Serajevo la comanda corpului de armată XV. In 1911 a 
fost numit ministru de ră;boi. El este a clu care a creiat în această ca- 
litate, serviciul de ariilerie grea, cure sub numirea do „baterii cu motor“ 
austriace au ajuns la un renume aproape tot atât de mare ca şi faimoa- 
sele obuziere germane «de 42 c. m. După retigerea sa dia niinister la 
î912, a luat iarăşi comanda unui corp de armată, iar la izbucnirea răs- 
boiului a fost chemat in fruntea uneia din armatele 'destinate.a opera: 

“ contra lusiei. Mai.Târziu sa retras de la această comandă, se zice pen- - 
tru ca să nu fie pus, cum se proectase, sub comanda superioară a unui 
general german, din moment ce au început să cooper eze pe acest froat: 
trupele germane cu cele austri iace. 22
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au vrut: şi .de astădată să justifice tradiționala: reputaţie 
a. încetinelii. în operaţiuni a armatei austro-ungare. 

Mobilizarea începe la sfârşitul lui Iulie, Forţele sunt 
în curs de completare, grupare. şi orientare, până la 10 

August. Tocmai la 25 August frontiera e treculă de. grosul 
forțelor. Le-a trebuit, deci; austriacilor, o lună, „pentru a 

“termină preparațiunile. 
După 10 August încep mişcările « cu trupele. înaintate, 
Intre alte trupe trimise înainte,- o divizie austriacă 

ajunge până la Sud de Krasnikl), de unde reuşeşte a 
respinge pe ruşi. O divizie de cavalerie, susținută de in- 
fanteric, ajunge la Vladimir Velinskky,. şi îl ocupă, la 10 
August. . 

„La 26 August, grosul armatei austriace, sub generalii 

Dankl şi Auffenberg, (600.000), se desfășoară între Da- 

wichort şi 'Tomaschow, trece fiontier:: şi înaintează res- 
„pectiv către Lublin şi K6ln, având aripa dreaplă apă- 
rată de armata de Lemberg, (armata de Galiţia, 200" bata- 

lioane); şi aripa. stângă, de trupele austro-ungare din- 
spre Radom. 

Deşi ofensiva s'a aat Cu stânga înainte, (Dankl), către. 

Lublin, prin -Krasnik, unde 'sosise. trupe înaintate aus- 

iriace şi avusese, cu alternative de succes şi înfrângere, 
forţele principale ofensive, (Auiffenberg), gravitau către 

Fomaschow. Pentru a putei înuintă respingând rezistența 
- rusă, aripa dreaptă ausiriacă, (Auftenberg), absoarbe re- 
zervele archiducelui loseph .Fi erdinand. | | 

Armatele ruseşti fiind întinse prea mult nu au putut 

opune o rezistență serioasă pe tot îvoniul ofensiv austriac, 

graţie cărei împrejurări, Dankl câștigă bătălia dela Krasnik 
ajungând la 20 kim. de Lublin; iar aimata lui Auifenberg, 
care înaintă între Bug și Viepretz, ocupă Zamosk şi înain- 
tează în direcțiunea râului Viepreiz, către Lublin. 

Danki, în loc de a-şi continuă marșul, se opreşte 
pentru a se întări cu un detaşament, de pe malul stâng 

1) Krasnik are 8.09 locuitori, este la 30 km: de granița austriacă 
Austriacii au vorbit mult despre acest succes dela Krasnik zicând: ar- 
mata austriacă şi-a făcut cu strălucire botezul ci de foc în zilele 'de 23 şi 24 Avaust în iupta de la  Krasnik. Toate corpurile mulţumită atitudi- nei disprețuitoare de moarte a tr upelor au silit pe inimic să se retragă luându-i 3 steaguri 23 tunuri, multe mitraliere: o
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al Vistulei, . care irece fluviul pe 2: poduri de vase, arin- 
„cale la losephoiv. i 

La 4 Septemvrie, frontul austriac atinsese axirzunr 
Şi se întindeă: drâapta, dela Opole şi Byschax va, până la. 

„Est de Travnik, stăpânind şi podurile dela. Iosephow; 
stânga, stăpânea poziţiunile dela dreaptă Kransnostaiw Și 

Grubetzow, până la Belz, pe Bug. 
Ruşii, graţie căilor ferate, aduc îorțe, numeroase pe 

- dreapta lor. 
"- Austriacii, observând! că armată. dinspiă 1 Koln este 

:preă mult” întinsă, - au îndreptat” atâcul” în această parte 

-cu armatele: lui Anilenberg. 

Trupele . „ruse de aci au executat un atac aproape 

«de Romarow, amenințând centrul . armatei austriace, de 

“sub comandă arcniducelui Ioseph Ferdinand, și generalului 
Boerovici, însă, la 28 şi 29 August, se opri avântul olen- 
sȘivei ruseşti. 

- "Contorm: ordinului superior, aceste trupe ruse sau 
retras înapoi, pe o poziţie învăluitoare, între Lublin şi 
„K6ln, silind, după câtvă timp, pe austriaci a primi lupta 
pe trei îr onturi, după cum vom vedeă. 
EI , 

“In acest timp, evenimente importante se petrec în 
«Galiţia. Două armate ruse. înaintează sub ordinele gene- 
„ralilor Russky şi Brussilow. Pe cât de moale a fost o- 

fensiva „austriacă, . pe. atât de repede” este cea rusească. 

în acestă parte. . | 

La 23 Aug. „ruşii ocupă Brody şi Tarnopol, după oare- 
„care luptă de avantgardă; la 26 August, ofensiva rusă 
„atacă forţele inamice pe Zlota-Lipa, afluientul de pe stânga - 

-al Nistrului,. care udă Brzezany.. Două zile mai târziu, 
„austriacii se retrag pe o poziţie tare,. paralelă cu Guita- 
Lipa, sprijinită la stânga pe Busk şi la dreapta pe Halicz; 

„atacați cu impetuozitate de foint şi întorși la ambele aripi 
prin Kamionka şi -prin Valea Nistrului, austriacii se.re- 

trag: într'o dezordine completă, după trei zile. de luptă! 
“Resturile austriace deabiă se pot adună la Grodek; Lem-
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bergul!) neputând îi apărat, e. ocupat de ruși, 
Russky' intră în oraş, la 3 Septemvrie. | Da 

“Luptele la N., la E. şi S. de Lemberg, sau dat dela: 
'26 August până la 3 Septemvrie, când ruşii au ocupat : 
Lemberg?). a ă 
"Mii de prizonieri, mai mult de 100 tunuri, mitraliere, 

parcuri de artilerie şi convoiuri, cad în mâna ruşilor. 
Tot la aceaş dată, cade. şi Cernăuţul, 
„La vestea acestei frumoase victorii, trupele ruse din 

“Polonia, ieau ofensiva dela Lublin la K5ln. Intărite con- 
„linuu, ele parvin a rupe centrul austriac la Kransnostaw,. 
împingând armata Dankl spre Krasnik, iar armata Auf- 
iengerg spre Tomaschow şi Rawa-Ruska.: Generalul Russky. 
venind dinspre Lemberg, atacă pe la spate Rawa-Rusla, 

-generalut - 

  

1) Despre Lemberg austriacii în comunicatul lor zic: evacuarea 
I embergului a u mat diri motive strategice analo: ce cu ce'e care au de- 
terminat evacuarea. Prusiei Orientale de către Cermani:,: - „Armata austriacă de lu Lemberg a fost rău condusă şi comandată. 
lată aci un caz petrecută la un regiment. | 

Acest regiment în timpul marşului de apropiere, pierde legătura 
cu celălalt regiment, Dimineata el este surprins în formaţia de marş de-: 
eitezva salve de artilerie. Nu ştie ce trupe sunt în fața lui şi nici la ce 
distanţă. Ofițerii regimentu ui îşi pierd, capul şi tot felul de ordine "Şi 
contra ordine sunt date.-De aci certuri între ci, pe când trupa aşteaptă 
în formaţie de ma ş și sub focuri'e artileriei inamice, In cele din urmă 
colonelul dă ordine ca să se ia formațiunea de luptă. . - . 

Ofiţerul adjutant al regimentului. certat cu comandantul batalionu=- 
lui al'-lea, decide pe colonel ca să treacă „Batalionul al 3-lea în linia 

„L-a, atunci când el se găsea în coada coloanei. Discuţiune şi ceartă. Lo- 
cotenentul-Colonel se opune şi după 2 ore se hotărăşte ca să se trimeală. 
patalionul-al 2-lea: în 'liuia 1-a, având 'pe flancuri batalioanele l-iul şi al 
3-lea. - , - 

Cu tot apelul făcut de regimentul alăturat, colonelul nn voeşte să 
înainteze în : direcțiunea „ce i se arată. şi în care acțiunea lui ar fi fost: 
utilă şi rămâne pe loc spunând.că are alte ordine, . ci 

In cele din urmă din cauza lipsei de unitate de acţiune pe to! fron-- 
tul austriarii sunt înv nşi şi siliţi la retragere, N 

2) Austriacii spun că au părăsit Lembergul din motive strategice şi 
aduc mărturii că s'a pregătit aceasta cu mult înainte: ** 

Cu mai multe zile înainte de evacuarea orașului, autoritatea mii-- 
litară a făcut cunoscut. primarului că Lembergul din motive strutegice va [i păzăsil, Generalul care a. comunicăt ac. st lucru primarului a adăo- - 8 t; „Liniştiţi popa'aţia; mai are tinp. o săptămână. cu să-şi. ia măsurile- pentru asigurarea avutului ei...* Primarul a făcut cunoscut numai de cât. populaţiei că se pregăteşte evacuarea oraşului. S'a ordonat ca băncile să. rămâie deschise până la miezul nopţei, ca să înlesnească circulaţia mo-- netară Toate depozitele în bani s'au pus In, dispoziția depunăterilor care- au vrut să le retragă Primarul a mai iuat măsuri ca să:se asigure trans- “ portul. obiectelor «dle vulgare, pentru cine credea că trebue să le pună la: adăpost, In deosebi sau luat dispoziţii pentru ca să poată £i ferite obiec- “tele de ariă, tablourile pretioase, mobilele ra-e, ctc.
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pe când Brussilow imobilizează la Grodek,; trupele bătute 
mai înainte în-Estul Galiției. In luptele dela Grodek, (10 
Septemvrie),. se găseau în mijlocul trupelor austriace, ge- 
neralisimul, archiducele Frederich cât şi moștenitorul iro- 
nului, Karl” Frantz Ioseph. 

Aceste lupte au durat 5 zile. şi 5 nopți, până ce 
aripa dreaptă austriacă ajunsese la 20 klm. S. de Lemberg 
când a trebuit să renunţe cu „desăvârşire la ideia. de o- 
fensivă. Ei spun că numai. în această parte au avut ruşii 
17 divizii, adică 370.000 oameni şi că, încă primeau, 
ruşii, noui întăriri. | 

Ruşii. continuă ofensiva; acţiunea! e generală. La 12 
Septemvrie ea se termină cu. un complet dezastru pentru 
austriaci. Trupele generalului Auffenberg şi. ale archidu-" 
celui, atacate din trei părți, sunt dezorganizate, lăsând 
izolat pe Dankl. Acesta, abiă se poate degajă. Armatele 
bătute, caută refugiu î înapoia Sanului, şi sub tunul cetăţii 
Przemysl. 

Urmărirea rusă, la început viguroasă, face să cadă: 
pradă rușilor. mulţi prizonieri şi material. După câtevă 
zile de marș, ea devine mai înceată, în special la stângă 
“unde armatele Russky şi Brussilow. sunt extenuate, după o 
serie de lupte neintrerupte, timp. de _trei săptămâni, nir- 
măresc şi într'o. regiune foarte accidentatăi aa - 

“La 15 Septemvrie, armata de Polonia, treci Sanul, 
“da confluienţa acestuia cu Vistula; Russky, trece, la 25, 
pe ia Jaroslaw; la 28 Septemvrie, Przemysl, este învăluit. 

„La sfârşitul lui Septemvrie, aripa. dreaptă rusă apare pe - 
“malul râului Wisloka; aripa stângă ţine trecătorile Car- 

paţilor, iar cavaleria înaintează î în ţinutul ungar, prin pasul 
Uszok. Resturile armatelor austro-ungare. se retrag spre 
Cracovia, pentru a se reface. 

- Astfel, se termină prima perioadă... a i operațiunilor: de 

pe teatrul austro-ruso-german, în care ruşii sunt bătuţi la 
dreapia, în Prusia Orientală, şi sunt victorioşi la stânga, 
în . Galiţia; iar la! centrul, pierde teren. din . Prusia, pe 
care nici n'au încercat a-l menţine, din cauza condiţiunilor 

„strategice, în. cari 'se găseau.. e Re
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€ 8. Prima. ofensivă austro- -germană în Polonia 

şi Galiţia 

Fâza l-ia a cuprins prizhele ciocniri, pătrundere a_ru-— 

şilor în Prusia Orientală şi respingerea | lor de aci, precunr- 

şi “succesele rușilor în Galiţia și Bucovină. 

După. înfrângerea şi respingerea: armatelor : ruseşti, 

intrate în: Prusia Orientală, părți înseninate ale forţelor 

de luptă germane, fură îndreptate spre Polonia, cu ordiit. 

de a susţine pe aliaţi printr'o oiensivă în Polonia, peste 

Vistula. 
Generalul Hindenburg primise, odată 'cu bastonul de- 

feldmareşal şi comanda supremă: a tuturor forţelor ger-- 

mane şi austriace de pe frontul oriențal.. Forţele din Pru- 

_sia Orientală, trecuriă sub coinanda (generalului Von Schu-. 

* 

bert. NE ZA 
Mareşalul, își dase seama, că armata rusă diu Ga: 

liţia, .pe. măsură ce înaintă, îşi descopereă tot mai mult. 
flancul drept. In consecință, el se decide a nu o atacă. 

de front,—ci a transportă operaţiunile, în Polonia Occi- 
dentală, — teren neatins „încă .de adversar, şi unde pre- 
zenţa forțelor germane ar fi împiedicat înaintarea. ruşilor” 

dela Lemberg spre Cracovia, ușur ând -astfel, retragereg. 

austriacilor. EI îşi mai dase, de asemenea, seamă, că nu. 
| poate întreprinde. cu folos ofensiva, până ce nu va aveă. 

o solidă bază pe Vistula. 
"Varşovia trebuiă cucerită, deci, cu orice preţ; se puneă. 

pe această: cetate acelaș preţ ca. pe Calais, pe frontul: 

de Vest. : | 
Trupele destinate a operă în Polonia, ÎNCEp - coincen:'. 

trare ea în Silezia superioară şi împrejurimile Cracoviei.: a 
“Pentru. a distrage atenţia” ruşilor în altă parte, el: or- 

ganizează, cu forţele din Prusia Orientală, O. demonstraţie: 
asupra Niemenului, sub comanda generalului Von Schu- 
bert.. Reamintim, .că această armată: „după victoria - do- 
bândită la” Tannenberg, asupra 'lui- Samsonoit, constr âu-- 
sese şi pe Rennenkampi şă. se retragă. -- i 

Forţele prusiene, din această regiuie, trec pe teriz 
toriul 'rus, cu grosul pe Niemen, la N.:de Gi'odno.: 

Un. detaşament e trimis printre lacurile Mazuricne;
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să atace fortăreața Ossovelz, în timp, ce. alte coloane ger- 

“mane înainlează în direcţia 'Mlava. | : 

Condiţiunile luptei, însă, se modificaseră acum. Ren." 
nenkampi îşi sporise efectivele, pe când cele. prusiene se_ 

găseau reduse, din cauza. forţelor trimise în Silezia. 
Toate încercările germanilor de. a trece Niemenul, 

sunt zadarnice. La 29 Septemvrie infanteria rusă trece 
apa -sub focul inamicului şi respinge pe adverșar, până 

Ja frontieră. Ajutaţi de trupele garnizoanei, Kânigsberg, 

prusienii se opresc şi fac față atacului rus pe frontul 
Augustowo-Suvalki-Marianopol-Wladislawow; la 4 Oclom- 
vrie, sunt nevoiţi să bată în retragere, oprindu-se pe po-: 

ziţiunile. fortificate dela Stallupânen-Pylkallen. Coloana în- 
dreptată contra cetăţii Ossovelz, ma pitut decât să pună: 

în bătaie artileria grea; la 27 Septemvrie, e nevoită să: 

se retragă, în Mazuria, părăsind o parte din lunuri în 

noroiurile drumurilor. Nici ofensiva germană în direcţia 

“Mlava nu reuşeşte. 
Demonstraţiunea, deci, asupra ] Niemenului, cade. 

La 20 Septemwrie, trupele germane și austro-ungare, 
destinatie a operă în Polonia Occidentală, sunt concentrate 
pe linia Thorn-Cracovia, gata de a începe ofensiva spre 
E., în timp ce majoritatea armatei ruse ce operă contra 
austriacilor, se. allă cu aţa spre S. şi S-E, în lungul 
munţilor. - _ 

După 20. Septeriveie, ofensiva începe pe.5 coloane 
în următoarele direcţiuni: 

l-ia Coloană (germană): Lodz- Varşovia; 
A 2-a Coloană (germană): Petrokow-V. Pilitza-Var- 

şovia; | 

A 3-a Coloană (austriacă): Kielce-Radom- Ivangorod; 
A 4-a Coloană (austriacă): Malul stâng al Vistulei- 

Iosephow; 

A 5-a Coloană (austri acă): Malul drept al: Vistulei, 
cursul inferior al Sanului. 

Corpuri austriace concentrate 'în Ungaria, trebuiau 
să. reocupe trecerile Carpaţilor, să. despresoare Przemysl 
şi să recucerească. Lemberg. . 

In acest timp, trupele ruse erau situate, aproximativ, 
astfel: Ii a
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„1. Armata de Vilna şi Petrograd, în defensiva : spre 

Kovno şi Grodno (aceea contra căreia se făcuse demons- 
traţiunea cu forţele din Prusia Orientală); . 
„2. O armată la Varşovia, o armată la Ivangorod, | 

o armată pe Vistula până la Sandomir. (Total 21— 
corpuri de armată); 

| „O armată! în Galiţia, dealungul râului San, la 
Przenaysl, la Medyka, Sambor şi Stry. (Total 8 corpuri 
de armată). - 

Eră mare distanţă între armata de Galiţia şi grupul 
celorlalte armate ruse. Riscau aceste -grupe să îie bă- 
tute în parte. Pentru remediare, comandamentul rus se 
hotărăşte a renunţă la avantajiile obținute în Galiţia, pen- 
tru a-şi constitui un front tare, de unde să profite, apoi, 
de vreo greşală a adversarului, spre a luă contra ofen- 

siva. In consecinţă, ruşii „părăsesc linia WVisloka, creasta 
Carpaţilor şi -despresoară. „Przemysl, pe partea lui de S., 
de Vest și de Nord. 

Rușii, evacuând intenţionat regiunea dela Vestul Vis- 
„tulei şi Sanului, ofensiva -austro-germană înaintează re- 

pede în prima jumătate a lunei Octomvrie. 
Luptele cu alternative de succese şi insuccese, de. 

partea ambilor adversari, au loc în primele zile ale lunei 
"Octomvrie, la V. de Ivangorod; până la Sandomir. 

La 15 Octomvrie, capetele coloanelor: austro-germane 

se lovesc de posturile înaintate ruse: în apropiere: a 
WVistulei. 

Asemeni olensivei austriace asupra. Lublinului, ase- 
'meni urmăririi ruse în Galiţia, ofensiva aliaţilor înaintează 
cu un flanc descoperit: cel stâng. Rușii hotărăsc a lovi 

flancul stâng al germanilor. | 
E Ei aduc rezervele înspre Varşovia, construiesc un. 
puternic cap de pod între Lovicz-Skiernievyce şi prepară 
serios manevra penru atacul deciziv » „asupra stângei 
germane. - 

| Se crede-că ruşii aveau 12-14 corpuri. de armată 
şi câtevâ- divizii de. rezervă pentru această. manevră. 
La 16 Octomvrie, trei. armate. ruse: debuşează din 
Varşovia, din Goura-Calvanja şi Ivangorod; o a patra 
armată, formată la Novo- Georgiewski, coboară malul;
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drept al Vistulei, trece nu departe de contluienţa Bzurei 
şi se rabate spre Sud. 

Cele două coloane germane dela stânga, se angajează 
înto luptă disperată pe frontul Blonc-Piacezno. La un 
moment dat, se văd atacate în flanc şi în spate şi se 

sustrag învăluirii numai print”o retragere precipitală. Miş- 
care de retragere se comunică repede dela stânga spre 

| dreapta, | 

“Germanii încep să intrevadă că otensiva lor, peste 

Vistula, nu mai poate aveă loc. Afară de aceasta, din 

corespondenţa unui ofițer rus, căzut în luptă, ei afla ră 

“sigur despre : manevra ce proiectase „ruşii în stânga 
germană. 

Situaţia” germanilor. mai eră îngreunată, pedeopartă 

prin insuccesele germanilor înspre Mlava; iar pedealtă 

parte, prin eşuarea oiensivei austriace în Galiţia, care 
”- tusese oprită pe San: Neputând înaintă contra! flancului 

stâng rus, perspectiva cooperării armatelor aliate pe țiurmul 

drept al Vistulei, deveneă imposibilă. 
La 24 Octomvrie, germanii sunt în plină râlragere, 

notăriţi a se opri pe linia Rawa-Skiernievyce, în care timp 
trupele luate din faţa cetăţii Ivangorod, să înainteze peste 
râul Pilitză, spre a atacă dela S. pe ruși, care urmăreau 
pe germani spre Vest. Această mişcare o' credeau, germanii 
hotăritoare. - - 

Ruşii, atacară însă, puternic. poziţiile germane dintre 
- XVartha- -Skiernievyce, amenințând stânga germană. la . 
Skiernievyvce, în care timp, ofensiva rusă se produce pu- 
ternic şi la s, 'de Ivangorod. 

„La dreapta Rennenkampf, ieă ofensiva şi ocupă Lyck 
şi Biala, din Prusia Orientală, iar în direcția ] Mlava, tru- 
pele : rusești resping pe germani; de astădată,. ofensiva , 
rusă în Prusia Orientală, merge mai puternic. La Przemysl 
şi pe San, situaţia” rămâne nomişcată. ia 

4 A doua ofensivă austro- “germană” 

Faţă de iinprejurările descrise până aci, armata 
austro-germană, trebuiă să renunțe la întreaga | opera- 
ţiune pe Vistula şi- pe San, şi 'să se retrâgă-faţă de nu- 
mărul de aproape trei ori mai mare al inimlicului. 

4
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La 26 Oclombrie, ruşii ocupă Lodz; la 28, Badon; 
la 31, Pelrokow; aripa învăluitoare câștigă teren spre 
V., atinge Wartha; iar cazacii pătrund pe teritoriul prusian,. * 

unde distrug gara Pleschen. 
Toate forţele austriace şi germane dinlre Przemysl şi. 

Varşovia, fură! retrase; până la. finele lui Octomvric, ele: 
“ajunseră spre Carpaţi şi pe linia Cracovia-Czentochau- 

" Sieradz; în timpul retragerii, sau distrus în mod complet. ” 
comunicațiile, căile ferate şi instalaţiile lor, drumurile şi 

telegrafele ; astfel, massele dușmane nu putură, să urmă-: 
rească, decât foarte încet; aliaţii, desfăcându-se de ad- 
versari, putură să. se retragă nesupăraţi şi să se concen- 
treze, peniru executarea moului plan 'de operaţiune. 

__ Ruşii ocupară Galiţia numai cu o parte din forţele: 
lor; forţele principale înaintară în arcul Vistulei, spre 
S-V. şi S.; iar' forţe mai slabe, dinspre Narew, pe am-: 

-bele părți ale Vistulei, în direcţia V., spre ThoFn. 
La 1 Noemvrie, ruşii sunt .pe frontul Stallupnen, 

Goldap, Johanisburg şi Soldau, la intrarea lacurilor Ma- 
zuriene. In Polonia, la frontiera germană dela. Vistula la. 

Czenstokovo, având în față diverse grupe germane, în. 

tot lungul frontierei. 

„_". Im direcția Cracoviei, ruşii” se apropie din” ce în 'ce, 
respingând pe austriaci; în Galiţia, după o puternică” re-- 
zistenţă, trupele austro-ungare au început retragerea: ge- 
nerală, pe. tot frontul, dela Sandomierz la: Cernăuţi, (G- 
Noemyric). Spre Carpaţi, ruşii pun stăpânire cu trupe 
înaintate pe versantul Sudic al acestor munţi, ocupând 

„localităţile Bartfela, Homonna și drumul spre Ungvar. 
, Urmărirea ruşilor întârziind,. sa dat. Up ausiro- 
germ manilor pentru întărire şi o nouă grupare. 

Austriacii se adună acum în două grupe: un -grup; 

spre Silezia de Sus” şi în spatele Cracoviei, unde au venit 
şi trupe germane; iar altul spre Carpaţi, căutând a opune 
rezistență pe linia Jaslo-Dukla. Parte din trupe au trecut: 

Carpaţii prin pasul Dukla, pentru.a. acoperi Budapesta. 
Przemysl este din nou înconjurat de ruşi, la 13 Nov. 

Se.pare că acum naște, la: marele comandament - 
german, ideia de a -obţine deciziva aci pe frontul de: Est, 
menținând defensiva pe cel de. “Vest, fiindcă o: intrare a
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Ruşilor. în Silezia îi apropie la 300 km. de Berlin şi fără 
nici un obstacol de înfrânt. Numai aşă se explică dece 
germanii, după această respingere a ofensivei lor, se pre- 
pară pentru o nouă olensivă, aducând forţe nouă. 

Planul de operaţiune al aliaţilor ausiro- -germani, pare 
a. îi următorul: sdrobirea cu orice preț a armatelor 0- 

fensive. ruseşti, acțiunea hotăritoare trebuind căutată în 

Polonia şi Galiţia, adică contra forţelor principale ruseșşii, 

care înaintau în arcul Vistulci şi la E. de.Cracovia. La 

aripi, (în Galiţia Estică şi Prusia Orienială), aliaţii tre- 
buind să rămână în defensivă, faţă de însemnate „torţe 

duşmane, ce .se concentrau la ambele extremităţi. 

Planul acesta pare la îi bazat pe urmăloarea gre-- 
şală a rușilor: armata -principală: rusă, înaintând. spre 
Kalisch, “Czenstokow. şi Cracovia, a dat naştere unui gol 

între “dre capta sa și Vistula, descoperindu- şi asttel, acest 

- flanc. . 
Afară de tr upele din Prusia Orientală, germanii, for 

mează trei grupe: Un grup austro- -german în Sudul Si- 

lezici, spre Cracovia; al doilea grup, (armata a 9-a), 

compus numai din trupe germane, sub comanda gene- 
ralului Mackensen, Sa concentrat cu. stânga la . Vest de 

Nowo-Radomsk şi cu.dreapta la Sud"de. Czestokow, part le 
fiind transport at cu calea ferată. 

Misiunea acestei armate, spun " velaţiunile germane, 

a fost: de a bate forțele ruseşti mai slabe, care înaintau 
la S. de Vistula, între râu şi confluiența cu Wartha şi 
apoi, să atace din N. flancul drept al forţelor „principale 
ruseşti, reţinute până atunci prin acţiunea gL upei ş germane 

dela S.-Ai treilea grup, mai slab, fusese format încă, delu 
începutul mobilizării, pentru apărarea Prusiei de Vest, 
la N. Vistulei, în regiunea Strassburg- -Soldau, (armata A 

S-a, sub generalul Oberst Von Prittwitz). . 
| După informaţiunile germane, forţele ruseşti adunate 

la granița prusiană, în arcul ; Vistulei şi în „Galiţia, erau 

împărţite cam în modul “următor: armata a 10-a la-gra- 

| nița Prusiei Orientale, (8—9 corpuri, de. armată), între | 

Schierwindt şi Biala; armata l-ia: -3—4. corpuri de ar- 
mată cu câteva divizii de cavalerie; înaintau între granița 

de S. a Prușiei Orientale . şi Vistula, contra Mlâvei şi
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'Thorn-ului la S.: de Vistula, pentru observaţie între: Wlo- 

klawek şi Dombie. a _ a 

Alături cu armata a 10-a şi l-ia, erau armatele 2, 

5, 4 şi 9, cam '25 tcorpuri de armată, cu numeroase di- 

wizii de cavalerie, şi cari ajunsese în linia 'Uniewpo-Zdunska- 

XVola:Nowo-Radomsk, regiunea de N. Cracovia, încercând 

să treacă Wartha cu primele armate. i 

La Sudul Vistulei, în Galiţia, înaintau celelalte armate 

ruseşti. 'Toate forţele încă disponibile în interior, în primul 

vând corpurile Siberiene şi Caucaziene, sc concentrau în 

aceeaş direcțiune; astiel, efectivul total. al forțelor ofen- 

-sive ruseşti contra Germaniei şi Austro-Sileziei, erau poate ! 

"45 corpuri de armată cu numeroase divizii de rezervăl). 

Scopul ofensivei ruse, după. relaţiunile germane, pare 

a fi fost să ieă ofensiva spre Possen, Silezia, şi Austria. 

'La începutul lunei Noemvrie, se pune în mişcare 

ofensiva ruşilor, producându-se golul de care am -vorbit, 

între ofensiva rusă din Prusia Orientală şi dreapta ofen- 

sivei ruse din Polonia. i 

Atacurile, spre graniţa Prusiei Orientale la Stallu- 

pânen-Eydkuhnen: şi Soldau,: îură respinse după lupte 

foarte violente. -. - . tă ie 

"Generalul Hindenburg profită de golul produs şi pre- 
întâmpină ofensiva rusă în Polonia în direcţia Vistulei, 

înaintând armatele sale cu stânga înainte. La 13 şi. 1d 

Noemvrie, un corp de armată rusesc îi bătut “la Wlo- 

klawek de către avangardele armatei -a S-a germane, fă- 

cându-se numeroşi prizonieri (28.000) şi numeroase tu-, 

muri și mitraliere. a a 

Generalul Mackensen trimite pe generalul. Von Mor- 

ghen în: urmărire spre E. a 'forțelor ruse bătute, iar el 
se îndreaptă spre. S., peste Leczica şi râul Ner, bătând 

un corp rusesc la Dombre. Flancul drept rusesc fiind 
ameninţat, ruşii retrag armata a 2-a, (aripa dreaptă), pe 

Minia Strykow-Kazimierz-Zdunska-Wola, cu: frontul spre - 

N.-V., pe această "linie în concentrat şi: grosul armatei 

a 5-a dinspre Sud; cu aceasta'se născă în mijlocul liniei - 
ruseşti un gol însemnat, între. armata a 3-a: şi a 5-a. 

1) Germanii mai susțin că aici î loni mai : IP 
AI 4 în Polo . “11 

milion “ruşi. nia era: mai mult ca'1 În
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- Germanii, înaintând -fără a fi opriţi, în direcţia ge- 

“ nerală Lodz, peste i Ner, reuşesc, la 17. Noemvrie, să ică. 
importantul nod de 'comunicaţiuni, Sgierz, iar la 18 Nov., 
aripa dreaptă inamică îi respinsă din Sirykow, până 

spre: şoseaua Brzeziny-Lodz. Armatele a 2-a şi a 5-a ru- 
seşti, concentrate împrejurul Lodz-ului, pe un spaţiu prea 
strâmt, fură înconjurate mai întâiu dinspre E. şi apoi 

_CROCHIUL 11. 
  

   

   

   

  

- > T.T E ST LPT TIZI ... - Z - ph .? . 2 
E IN "OM 1 ac: Omu . . swâ . awa IThornă ÎN OPrasnice T.borni “ ” . Orasmica : ; a C.echanow : Circhanow . > e. 9 o. i iz o - r E erpez , .- Za mernez E o . 

4 il kA ;. Cer , AN : ” „be ?Wioziaw Plozk .* . La Wiozlaw "AS „Plozh eh. a 
„Row Nowa: i . Sia d A] | SNeeotăi af], 

Mo Lamb. TI - Kalo pmib.n - 
"A otateten ON 2 utnuofătj cd dochat che - Ii e 

Cs) Di but, n ARSOVIE E. Pe 0 /VARSOVIE 
Ț N Switch = Mecca = N ro "teh ” . 

az SA L SĂ... o 
Ox; z1nY Se lernewmce ăi Pf acel: au pst ernewice , 

Pansa O "at ” X 

4 20007 opta 
0 

    

      

  

     

  

   

       

  

ast Obuala 
oleusti” “ Rawa 

„1at8 p _Î|reradz aie y 
- a €. 

We! tu         
  

  

..€ . 

" Catana 
OPrasn:cz 

Ceșpanane 

Ogiata 
Rawa    

omatchew 

RUSSE5 CZ 
PIILIAANOS DEPROE ] 

      

dinspre s. E, de trupele aripei stângi germane, care înain- . 
tase prin Brzeziny- spre .S., apoi peste 'Tuszyn, spre S.-V. 
Fracţiuni. mai slabe şi: cavaleria, sosită dinşpre Possen şi. 
Breslau, luară parte la această operaţiune înconjur ătoare. . 
In acest moment, se produce o manevră rusă; abilă prin . 
“sosirea de ajutoare dinspre E. şi S., înconjurând ir upeie. 

germane. Ei
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| Situaţia trupelor” generalului "Mackensen devine cri- 

tică prin această manevr ă' de înconjurare de „către tru- 

pele ruseşti, venite aci pe neașteptate. 

Generalul Von Morghen, care înaintase în direcţia 

Loviez, nu puteă să vină în, ajutor, căci ele se ciocniră 

după mai multe lupte norocoase la V. "de Lovicz, cu un 

adversar cu mult mai superior. Cu toate acestea, graţie 

unei contra manevre, abile, executate de alte trupe ger- 

mane, şi graţie curajului trupelor germane înconjurate, 

de a nu socoti partida pierdută, germanii scapă de în- 

văluire, rupând frontul inamicului în noaptea de 24—25 

 Noemvrie. (A se urmări această manevră, după schița 

de aci). | 

Trupele ce scăpară de înconjurarea ruşilor, TeCÂş- 

tigă, până în noaptea de 26 Noemwrie, între Lovicz şi 

Lodz, legătura cu aripa stângă 'a generalului Von Mac- 

kensenl), care se concentrâ în jurul oraşului Lodz din- 

spre Nord. 
| - Frontul german se întindea acum dela Sadeck, peste 

Kazimierz, la N. de Lodz- Glomo, până la regiunea N.-V. 

Lovicz. 
In, ultimile zile ale lui Noemvric, sau mai produs 

atacuri parţiale deoparte şi de alta, cu alternative de 

succes, însă, fără rezultat general bun, pentru vreunul 

din adversari. 
La începutul lui Decemvric, sosind întărituri germa- 

nilor, trecură din nou la ofensivă, pe întreg frontul; reu- 

şind să ică Lodz şi să înainteze în direcțiunea Pabianice, 

“fără, însă, a dobândi vreun. rezultat deciziv. | 
Simultan cu ofensiva în -Polonia, trupele austro-un- 

gare din Carpaţi şi din Galiţia Vestică, trecură la ofensivă, 

aci se câștigă puţin avantaj “contra - aripei stângi ruseşti. 

Pe la jumăta alea. lui Decemwrie, massele ruseşti se 

în Goneralul August Von Mackensen născut la anul 1549. A fost vo- 
luntar în răsboiul dia 1870 la Hus-ri A fost aci înaintat Sub-uocotenent 
în rezervă. La 1875 întră în armata regulată i înaiatează, normal făcând 

„serviciu! la regiment şi la statul major. La 1894 colonel şi numit printre 
adjutantii Impăratului după ce comandase : regimentul 1 husari. î.a 1900 
general comandant al brigudei de husari „Cap de mort“. De la 15.3 
courndant al Curpului XV, L armată, EL este” şi un apreciat scriitor mi- 
itar 
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aflau în dosul Dunajeţului, Nidei, Rawhkăi şi Bzurei, “unde. 
xezistă cu energie. 
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5. Operaţiuni le în luna lanuărie” 
; ! : Ă 

„Odată cu lina Ianuarie, atacurile slăbesc: de. ambele 

părți, iar fronturile încep a se întări prin lucrări de 
fortificaţie, ca .și pe teatrul de operaţie din Vest. 

Forţele ruseşti care luptă pe acest teatru de operaţie 

pare că ar fi împărţile astiel: IE
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A VI- General Von: Fliet la Petrograd; -. - 

A. X » Siewers în Prusia Oricât ată 

A. Ii . Litvinov în Po'onia Nordică; 

A.1 pe Aliew în Polonia Nord- Vestică ; 

A. Il . Plehve înapoia bzurei şi lawcâi; 

A.IV - Evert înapoia Pilitrei şi Dricniska ; 

A. IX „._ Lecitzky înapoia Nidei; 
AV o. ladko Dimitrieif înapoia Dunajeţului ; 

AVU Bruzi ow înapoi de Visloka şi Carpaţi. 

Corpul de St y 8 divizii de rezervă), lace legătură 

între armatele de. Galiţia şi Bucovina; 

Corpul de ocupaţie din. Bucovina (1 divizie activă 

şi 2 diviizi de'rezervă: 60.000); 

„ Corpul de blocare din jur de Przemysl; 

Rezerva generală înapoia Varşoviei. 

Afară de aceste trupe, care se -pol evaluă la 3.000.000, 

în care intră trupele dela Odessa şi Caucaz, Rusia mai 

compiează pe '3.000.000 rezervă! şi .500.000 ultimul con- 

ting:nt, ce vă Ti instruit până în Martie. 

„La începutul - lui Ianuarie, germanii au încercat în 

| câteva rânduri să treacă pe. țărmul drept al Vistulei, 

între Dobrshun şi Vişegrad. Asemenea operaţiuni au mai 

încercat şi ruşii pentru a “trece pe malul stâng. Incer- 

cările ruşilor. se explică în scopul de a tăiă retragerea! 

“armatelor. germane ce vin dinspre N. (Mlava) către Var-- 

şovia. 
Până la 10 Ianuarie "sau pronunţat lupte ruso-ger-- 

mane la. Radsanow-Sieprez şi Brezun. Nu se ştie dacă. 

- trupele germane ce luptau aci, sunt din cele ce au înaintat. 

în. Prusia Orientală către “direcţia Mlava, sau sunt din! 

grupul de pe dreapln Vistulei. 

__ “În orice caz, se poate susține că germanii urmăresc: 

apropierea de Varşovia şi prin acest sector; iar în caz 

de nereușită, întind forţele rusești pe un: front mai. mare 
pentru a putea atacă pe la Nest cu . Sorţi de isbândă Var-. 

şovia. 
Până la finele hui Ianuarie, deşi ruşii dau serioase: 

atacuri pe linia Miava-Lipno-Siepretz, totuș, nu reuşesc 
a respinge pe germani. 

Spre V. de Varşovia, la începutul lui: Ianuarie, rușii 

au dat multe. atacuri pe linia Bolinow-Sucha, ocupată «e 
germani. Germanii se întăresc soli“ asi. astfel.că un alt.
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atac dat de ruși, pe la mijlocul lui Ianuarie, către Lovicz, 
mu reuşeşte. In schimb, germanii, către finele lui Ianuarie, 

ajung cu coloanele pe linia- Skiernievyce, S. -V. de .Var- 
:şovia, atacând Gradisk. 

Pe la 15 Ianuarie se semnalează înaintarea de trupe: 
austro- -germane în direcţiunea Radom, probabil pentru 
a opi pe ruși dincolo de Lysa-Gora. Această mişcare 
“corespunde cu bombardări şi îngriămădiri de trupe austro- 

germane spre. “Tarnow şi oarecare rezistență în Carpaţi 
Se poate deduce de aci că austro-germanii încearcă! res- 

pingerea ruşilor pe un front mai întins, pentru a puteă 

dă atacul, cu sorți de isbândă, în Prusia Orientală, către 
iVarşovia. Către finele lui Ianuarie, se simte o uşoară re- 

* îvagere a ruşilor în sectorul Nidei, părăsind Kielce. 
Garnizoana din cetatea Przemysl rezistă, executând 

chiar. ieşiri. Ruşii au întins activitatea lor în Carpaţi pe 

un front de 150 kim. dela Dukla la Wikoy, însă nu, fac . 
“progrese însemnate din cauza întăririlor aduse de austriaci 

în această parte. . 
Ir. Bucovina, la începutul îi lui Ianuarie, ruşii au pro=" 

mnunţal o ofensivă mai stăruitoare, ajungând către Car- 
libaba, Vatra Dornei şi Iacobeni, însă, în a doua chen- 

„zină Tanuaric, după oarecari încercări : nereuşite de în- 

. 

naintare, ruşii încep 'a se retr age din Bucovina și din 
Carpaţii Orientali. 

-. La începutul lui. Ianuarie, ruşii său ..relras .şi: din 
"Cernăuţi. o 

0 rezistență mai puternică au opus rușii la S.: de 

Iolomea, pe înălțimile dela Koziuwka, lângă localitatea 
Jablenow. Germanii: au dat aci atacuri repetate, şi, după - 

ice au reușit să cucerească o. înălțime de. lângă Koziuwka, 
-au pierdut-o apoi. în urma unui atac cu baioneta al in- - 
fanterici ruse. Forţele ruseşti au fost, însă, respinse la 
:S. de Nadvorna:şi la N. de Delatyn. 

In Prusia Orientală ruşii sunt ținuți pe loc la E. 
“de Lăâizen. Oarecari lupte se pronunță pe:linia Lasdehne- 

Pylkallen şi Darkehmen, la Rășărit de Gumbinhen. La 

Jacurile Mazuriene, nici o încercare până la 20 Ianuarie. 

In ultimele zile din Ianuarie şi primele din Februarie 

ruşii au suferit o serioasă înfrângere în Prusia Orientală. 

” 23
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Luptele au avut loc lângă râul Szezupa, la N. de loca- 

litatea Lasdehnen, respingând forţele ruseşti cu mari picr- 

deri, dincolo. de frontieră.. Alte trupe ruseşti au fost în- 

frânt: la râul Angerapp, şi pe linia lacurilor Mazuriene, 

“La Lyck; ruşii au suferit. serioase pierderi. Urmărirea 
germanilor. continuă: cu hotărîre între Suvalki-Wladis- 

lawow. . 

"Observaţiuni şi învățăminte relative la operațiunile 
„depe îrontul de Est | 

1. Dela' F rederic cel maâre poporul german nu a fost 
-în luptă cu cel rusesc.:. : . 

2. După înfrângerile ruşilor la Wloklawec Rutno, în 
a 2-a olensivă a germanilor, mulţi specialişti militari erau 
înclinați să creadă că armata rusă a fost înfrântă nu 
numai în ofensiva pe care o încercau, dar că şi-au pierdut 
şi forţa ei de-a rezistă; ceeace nu sa confirmat ulterior. 

Aceasta nu sar'fi putut întâmplă decât. numai în cazul 
-când rușii. n'ar dispune de rezerve, ceeace nu este cazul. 

3. Este de întrebat de ce ruşii nu au. urmărit energic 
după ce au respins prima ofensivă! a austriacilor la Lublin 
-şi KOln. Dacă ar fi făcut această urmărire, este de crezut 
că noul atac al austro-germanilor pe. linia cetăților 'din 
centrul Poloniei, nu ar mai fi avut loc: 

4. Din faptul căi ocuparea Varşoviei preocupă 'atât 
de mult pe germani şi se pune atât preț de ruşi de a 

nu.0 pierde, putem ajunge la întrebarea dece austro- 
germanii nu. au operat dela început aci, pentru a separă! 
îorţele -rusești. Ambiţiunea de.a nu. li se călcă teritoriul 
i-a lăcut pe germani să-şi împrăştie, la început, forţele 
în Prusia Orientală, lăsând un spaţiu. peste 300 m: între 
ci şi armata : austriacă. 

Tot din cauza ambiţiunei de a nu li se călca un 

„metru din teritoriu, germanii mau „făcut manevre mai 
îndrăzneţe contra ruşilor. 

“Iată” o manevră ce propune „România Militară”: 
“In siluaţia în care se găseau trupele austro-germane 

-şi cele ruseşti, ar fi fost mult mai, nimerit, ca trupele; 
„germano-austriace să ocupe: defensiv frontul Wloklawelk..
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"(rezemat pe Vistula), Kutno-Kousk-Opatew (rezemat pe 

massivul Lysa-Gora) şi frontul din faţa: lui Jaroslav- 

Przemysl-Sambor, luându-se o puternică ofensivă pe 

frontul Zawichort până la Jaroslav, combinată cu o. miş- 

care înconjurătoare pe la flancul stâng, executat prin 

Kolomea şi. din Bucovina către Stry. şi Lemberg. | 

Piocedându-se astiel, sar fi obligat aripa dreaptă 

rusească să nu profite: de sprijinul puternic dat de ce- 

tăţile. Varşovia şi Nowo-Giorgiewsk. şi Ivangorod; cum 

şi de fluviul Vistula, şi s'ar fi luat ofensiva pe cele două! 

porţiuni mai slabe şi mai senzibile ale frontului rusesc. 

Desigur, însă, că o asemenea manevră -a părut prea 

îndrăzneață, în special din cauza spectrului invaziunei 

rușești prin Silezia, în cazul unei retrageri silite a aripeil 

stângi germane. - " | 

Dar istoria campaniilor ne arată, că marii. Căpitani, 

Frederic cel Mare, Napoleon, Moltke, etc., au câştigat 

cele mai mari bătălii, numai prin manevrele cele mai 

“îndrăsneţe şi în care prăpastia unui dezastru se des- 

chidea alături cu orizontul luminos al victoriei desăvârşite, 

Căci nu trebuie, de fapt; să se uite, că îndrăsneala la 

răsboiu, înseamnă superioritatea puterii morale a aceluia 

care este îndrăsneţ, şi că superioritatea puterii morale 

are un coeficient de: cel puţin 50% în câştigarea bă- 

tăliilor. î 
6. Scopul ofensivei a-doua a lui Hindenburg, cu 

stânga înainte pe.ambele “maluri ale Vistulei, a fost, pe 

deoparte, de a slăbi ofensiva rusă în Prusia Orientală, 

iar pe de altă parte, să împiedice pe ruşi de a luă forța 

dela dreapta lor pentru a le aduce în. Polonia de Sud, 

unde voiă el să producă isbirea principală. : 
7. Este de admirat energia comandanților. şi tru- 

pelor germane care deşi au fost înconjurate la Lodz, 

„totuş au scăpat făcând ei prizonieri ruşi, în locdea 

fi făcuţi prizonieri de ruşi. Intr'o asemenea situaţiune s'au. . 

găsit francezii la Sedan şi au. avut frumoase ocaziuni de 

a rupe cercul german, însă acolo lipseau comandanții. Cui 

drept cuvânt, pot: spune, jurnalele germane despre abilal 

scăpare dela Lodz:. Din Sedanul ce ni se pregătise la 

Lodz de către Ruși, a ieşit o înfrângere pentru ei; iru-
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pele noastre şi-au făcut loc cu focul şi cu baioneta printre 

“îndurile ruseşti, rupându- -le cercul. Germanii spun chiar 

„că au reuşit a luă aci 12.000 prizonieri, precum şi nu- 

meroase tunuri şi mitraliere. 
In privinţa. celei de a doua invazii prusiene, în Po- 

lonia Occidentală, putem deduce că planul mareşalului 

Hindenburg constă dintrun atac cu armatele eșalonate 

dela stânga la dreapta: | 
'Armala VII-a, prim eșalon; 

Armata IX-a (Alackensen), prelungirea dr eplei a Âr- 

matei a VIIl-a; -... 
Armala X-a, al treilea eşalon; 

b) După evacuarea 'Lodz-ului de călre ruşi şi ocu- 
parea lui de către prusieni, ruşii se opresc pe Bzura şi 
întăresc solid frontul, prelungindu-l spre  Rawa-loma- 
schow (pe Pilitza), Opolchno şi tot cursul Nidei până la 

- Vistula. 
Hindenburg irebuiă să-şi deă scamă, că această po: 

ziţie defensivă, cu aripele sprijinite pe un fluviu larg şi 
adânc, nu se poate atacă decât cu forțe covârșitor de su- 
perioare, de care el nu dispunea. Deci, a făcut. o greşală, 

dâad loc atacurilor înverşunate ce sau executat acolo, 

(bătălia dela 4 râuri: Bzura, Rawa, Piliiza, Nida) şi cari 

au costat pe germani lot atâtea vieţi ca şi pe Yser. 

+» 9. Este de observat că, de îndată. ce armatele. ger- 
mane irec pe teritoriul rusesc, pierd din calitatea mane- 
vrieră şi ajung la alternative de succes într e ci şi ruși. 

Aceasta sar putea explică în două moduri: pe ideo- 
parte, armata germană, pe teritoriul rusesc, nu mai dis- 

“pune de mijloacele de icomunicaţiune de care dispun pe 
teritoriul lor, iar pe de allă parte, superioritatea efectivelor 

rusești compensează inferioritatea pregătirii, şi astfel reu- 
şesc a face echilibru. Dece, în acest timp de echilibru 
într'o. parte, nu se produc manevre decizive de către ruşi 
în altă parte, aceasta nu se cunoaște încă. Se. vede, însă, 

că lipsesc aceste :rezerve, sau lipsesc oamenii cari să 1e 

conducă, sau, în fine, nu „sunt rupe capabile de ase- 
menea operaţiunii. 

-*.. 10, Pe tot timpul. operaţiunilor « ce au avut loc până 

acum pe irontul de E., sa dovestit:
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a) Ruşii au factorul- -forță şi au ştiut să întrețină fac- 

torul moral, datorită calităţilor admirabile. naturale ale 

soldatului rus. Au, însă, în dezavantajul lor, factorul-spațiu, 

din cauza vastei întinderi a teritoriului, lipsit de căi: fe- 

rate, factor care, la rându-i, a influiențat în rău asupra 

timpului, (repeziciunea operaţiunilor). a 

Din aceste. dezavantaje, au tras mari foloase germanii, 

sub abila 'conducere a lui Hindenburg. . 

Acestea sunt şi cauzele, pentru cari ofensivele ru- 

seşti mau putut fi conduse până la sfârşit.” ; 

Auslriacii mau desminţit nici de data aceasta, tra- 

diţionala încetineală în operaţiuni. Prima lor ofensiva a 

„fost lipsită de avânt şi repez iciuine, condițiuni indispen- 

sabile pentru reuşita unei manevre ofensive. 

| Au avui, la începutul: răsboiului, toate avantajiile stra- | 

tegice, de. partea lor: a) Putinţa mobilizării şi concen- 

trării înaintea adversarului; b) Mijloace de comunicaţie 

mult mai numeroase şi mai sistematizate, din punct de 

“vedere militar, ca ale: adversarului; c) Realizarea supe- 

riorităţii numerice în primele 2 luni ale răsboiului. De 

toate aceste dezavantaje, n'au știul, sau nau putul profită: 

La 1866, de asemenea, au avut de partea lor toate 

avantagiile strategice; dacă ne gândim numai la mons- 

truoasa concentrare prusiană la greutăţile ofensivei pru- 

siene în perioada trecerii munţilor Bohemiei, când massele" 

„erau separate, fără a-şi pulcă da -o susținere reciprocă 

în clipe critice. Atunci, ca şi acum, austriacii au pierdut 

aceste avantajii. Cauza? Desigur, lipsa de omogenitate 

“între elemenţele. cari compun această heteroclită armată, 

dela comandantul de căpetenie, până la ultimul soldat. 

Neezislenţa ideii de patrie, ci numai legătura stabilită 

- şubred în numele monarchului. Deiaci, lipsa totală a: fâc: 

torului moral, fără de care, o'armătă pregătită admirabil, 

- din punctul de vedere tehnic, e incapabilă de storțările 

mari, cari asigură victoria. | 

- Șetul de stât! major, al acestei armate, care se Ducură 

de o bună reputațiune, şi care ma “desniinţit-o nici acum, 

nu a! "putut completă, prin. calităţile sale, „aceste lipsuri 

esențiate ale armatei. austriace. | a 

il Gerinanii, au ştiut a utiliză toată pregătirea: lor.
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admirabilă, sub o conducere iscusită. Au căutat şi știut 

să tragă folos din cea mai mică greşală a adversarului, 

au avut de partea lor, în execuția manevrelor, fimpul şi 

„spațiul, datorită numeroaselor mijloace de transport şi 

comunicaţie, dar—datorită situației generale, le-a lipsit 

. forța necesară în momentele decizive. De aceca, toate în- - 

“ cercările lor ofensive n'au putut îi conduse până la sfârșit. 

Au subordonat necesitățile momentului şi dorinţa de 

a păstră neatins teritoriul german, principiile artei mi- 

litare,—transportând forţe de pe un front pe celălalt, cău- 

tând deciziva pe ambele fronturi, mai mult decât i-au 

permis forțele. O defensivă pasivă pe frontul oriental, 

i-ar fi fost de: mai mult folos: 
La finele lui Ianuarie, avem -acelaş . front întins, ! ca 

şi pe frontul de Vest. Un lung cordon sinuos, dela Bal- 
tică la frontiera română, fără alt interval, decât acela 
al punctelor inaccesibile, ca regiunea. lacurilor Mazuriene 

şi creştetul Carpaţilor. - « 
«Pentru ruşi, intrarea în acţiune a României, ar umple 

spaţiul dintre ei şi. sârbi, frontul luând spre Sud, forma 
amenințătoare a învăluirii. dreptei şi spatelui armatelor 

aliate din Galiţia şi Bucovina. . SI 

12. Sa dovedit că, din cauza lipsei de căi ferate, 
și a puţinelor: drumuri, pe cari să poată îi întrebuințate 

măcar automobilele, Rusia. este în neputinţă de a băgă 
simultan în: răsboiu, nenumăratele ei contingente. E ca-. 
pabilă, dimpotrivă, de a constitui succesiv. armate consi- 

derabile, de a eșalonă încontinuu sforțările sale, de a 

alimeniă, întrun cuvânt, la nesfârșit răsboiul. 
; -*18. Prima ofensivă mare a ruşilor sa făcut - asupra 
auistriacilor; iar restul forțelor le-a trimis contra Ger-: 

manilor. Aceasta eră o împărţire logică şi o aplicare ju- 
dicioasă a principiului economiei forțelor. Prin această 
acțiune, aproape a scos din cauză pe-unul din adversari— 
pe -austriaci — care eră cel mai numeros şi mai peri- 

“culos. Austriacii de atunci: — Septembrie — nu mai pot 
ține. campania decât mumai cu sprijinul germanilor. In 

acest mod, ruşii: pot face față sforțărilor supraomeneşti 
ofensive - făcute. de : germani, cu: „unităţi. noui create. sau 

“ “aduse depe' frontul de. Vest. - 
-
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CAPITOLUL ii , 

OPERAȚIUNILE PE TEATRUL DE SUD: VEST .: 
(Austro-Sârb) 
  

i. Forţele austro- sârbe. 

Serbia, pune pe: picior “de răsboiu 11. divizii, | (de 

A-iul şi al 1-lea ban); 1 brigadă mixtă, 340 guri “de 

foc; 1 regiment cetate a 4 companii; trupe. de pionieri, 

tren, servicii, etc., aproximativ, 300.000. oameni. 

M untenegrenii, au circa 2 divizii, afară de unităţile de . 

pe -teritoriu. 

Mobilizarea au declarat-o la 25 Iulie. Fusese luate mai, 

înainte oarecari măsuri timide, însă, cum nu se: aştep- 

iau la răsboiu, trimisese la vatră, pentru munca Câmpu- . 

lui, cu trei zile înainte, pe rezerviştii concentrați... .  :: 

Trupele fiind dislocate în întreaga ţară, mobilizare ea. 

nu: sa putut face repede, dar. sa făcut în ordine. La. 

31 Iulie, mobilizarea cră aproape terminată, - 
Austro- Ungaria concentrează contra Serbici, la în-i 

--ceput, corpurile de armată: 81), 4 şi 13, (a câte 3 divizii), 
“Corpurile 15 şi 16, (a câte 2 divizii întărite), una divizie. 
de landwehr din corpul: 7 şi trupe din landsturm. Ii 
total, la început, austriacii au 13—14 divizii. Aproximativ . 
400. 000 oameni. Vom găsi, mai în urmă, corpul 7 şi 12, 

îiar în. schimb pleacă alte trupe de aci. ă 
Mobilizarea corpurilor de armată indicate aci, a or-- 

“donat-o la: 25 Iulie; iar la 31 Iulie: a ordonat mobilizarea 

:generală. . 
: 

2. 'Concentrăiea forțelor austro- sârbe. 

Austro- Ungaria!)).- —a) O armată, (150. 000), în zona. 
-Neusatz Beekskerel-, emlin-Mitroviţa; 

” ” ” / . . 

1). Din corpul 9 . 
2) Nu se poate arăta precis ce corpuri de “armată au fost aci, dar 

“dăm aci o notiţă din care sar putea deduce, şi iată cum: 
” La luptele. din Noembrie găsim C. 8, 13, 15, 16 17 şi un număr 

„oarecare de diferite: batalioane. | a început se ş ia că: a fost aci C..4, 2. 
„şi 7 ca unităţi de Landwehr. 

: Este dar de dedus că Austriacii, la început, în dorinţa de a strivi: 

„„pe Sârbi au avut intenţia de a aduce aci. toate corpurile de armată-a- 
- Tătate,.insă,. în Urmă, complicându-se răsboiul european, a retras trupele . 

| corpurilor 4, 12 şi 7 rămânând: n numâi cele pe.care le găsim în Noembrie.: 

. 
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-b) O armată, (120.000), la Tuzla. şi împrejurimi; 

c) O armată, (120.000), în zona Serajevo- -Foca-Vişe- 
grad; | 

4) Un grup S-E. de Mostar; _ 

ec) Un grup între 'Bazias şi Orşova. 
Toate aceste srupe, numite la un loc „Armata de 

Balkani”, sub comanda generalului Potiorek, au iost con- | 

centrate “cu câtevă zile înaintea Sârbilor. 

Misiunea.—Din desfășurarea operaţiunilor, pare a 

reieşi: Armala dela. Nord, obiectiv geografic Belgrad şi 

apoi să atace dreapta armatei sârbe. Armata dela Tuzla 
să înainteze prin Losniţa și Luboviţa, şi să atace cen- 

“trul armatei sârbe. Armata de Serajevo să înainteze spre 

Novibazar şi Mitroviţa, atacând stângă armatei sârbe şi. 
izolând pe Sarbi de Muntenegreni. Grupul din Est, (Ba- 
zias-Orşova), să acopere desfăşurarea strategică și să a- 

meninţe retragerea armalei sârbe spre Niş; iar grupul NE 

_“de Sud, (Mostar ), să facă față armatei Muntenegrenilor.: 

Serbia.—a) 'Armata 1-a, (5 divizii), în zona: Poza- 

revaţ, Palanca, Milanovaţ,' sub generalul Petar Bojovici; 
.b) Armata a 2-a, (1 divizii), în zona: Belgrad-Obre- 

novac-Arandjelovac, sub generalul 'Ștefanovici; - 
c) Armala a 3-a; e divizii), la Valievo, sub generalul 

Sturm; 
d) ) Un grup de o divizie, mistă şi o brigadă mistă, 

la Uzice şi Priboj, (armata a 4-a); 

'e) Cavaleria la Velika-Oraşa; 
DD Marele cuartier la „Kragujevaţ.. 
„„Concentrare ca acestor trupe a “fost terminată la „10 

August. 
Comandant. suprem al armatei, este Principele 

“Alexandru, care, deşi tânăr, este brav, priceput, şi energic. 

_ “Şelal marelui stat major, este: generalul Putnik, care 
deşi este bolnav, totiş, are judecată sănătoasă: şi este 
foarte autoritar: Are încrederea Regelui şi: a Prințului 

moştenitor, - precum -şi ascendent. nediscutat în “armată. 

Mai presus de toate, a ştiut! să-şi asigure colaborarea 

„unui ofiţer de stat major de o'mare..valoare, colonelul 
Jivko Pavlovici, sub, sel de stat major, fost. şei al. secţiei 

operaţiilor. e : a 

, .
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Hlisiunea: Armată -1-a să apere linia Moravei şi tre- 

cerile peste Dunăre, dela Semendria la: Orşova; 

Armata a: 2-a, „rezerva strategică; iar 

Armata a 3-a, să opereze cu grupul dela. Uzice şi 

detaşamentul dela Priboj, făcând „legătură cu: armala 

muntenegreană. 

3. Operațiunile preliminare: ilișcările ofensive sârbești. 

Ofensiva austriacilor 

"Până la 10 August, austriacii Dombârdează Bolgrad- 

ul şi fac recunoaşteri în vederea trecerii peste Dunăre, 

Sava şi Drina. Bombardarea Belgrad-ului s'a tăcut cu 

artileria de mare calibru, instalată pe creasta înălțimilor 

dintre 'Zimody- -Bezamja, (Semlin). Astfel, până la 10 

August, Sârbii şi austriacii stau în espectalivă, mărgiuin- 

du-se la demonstraţiuni pe ici pe colea. 
Sârbii împing, la 10 August, grupul dela Uzice peste 
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Muntenegrenii ieau ofensiva cu grosul forțelor spre 

Dalmația, (Barza-Cattaro şi Trebinje), iar cu restul spre 
Cainice, în legătură cu: extrema: stângă sârbă, spre Var- 
diste şi Dobrinse,. în direcţia . Vişegrad. - - 

“Insă, în noaptea” de 12/25 August, Austriacii simu- 
lează treceri peste Dunăre, (la Tejkia), peste Sava, (la 

Obrenovaţ şi - Belgrad)L), . iar” grosul reuşeşte să treacă 
Drina, pe la Bielina-Curtovici și peste Sava, la Sabaţ,: 

respingând. forţele: sârbești, ce făceau faţă. câte aceste 

„«lirecţiuni. 

Podul a fost aruncat de Austriaci: la Curtoviţa şi 

Amayleza. - 
La Şabaj, erau „trupe de al -lea ban, care s'au 

retras. 

Această ofensivă austriacă a fost pornită cu 8 di- 
vizii. Trei : divizii au ocupat Șabaţ, Lesniţa şi Losniţa. 
“Toată ziua de 13 August, Austriacii trec trupe numeroase 

pe la: Şăbaţ, Lesniţa. Şi Liuboviţa. Sârbii se retrag pe 
înălțimile Jverak Planina.. . 

Sârbii, cari până acum se aşteptau la o invazie prin 
Valea Moraviei, îndreaptă. brigada de cavalerie 'dela Sc- 

- mendria * spre Drina, şi armata a 3-a, dela Valievo, spre 
Lozniţa. 

“Extrema: stângă sârbă, (g rupul coloanei Bojanovici), 

înaintează. în Bosnia,. dela Vardişte spre Vişegrad, iar 
Muntenegrenii înaintează cu un grup spre Trebinje ŞI 

cu alt grup spre Gorazda. | 
Până în seara. de 13 August, “brigada de cavalerie 

“sârbă ajunge la Kolubara, urmată de armata lia. Ar- 
mata - dela- Valjevo;:'este -în -marş-spre--Şabaţ. “Trupe de 
III-lea ban, sunt în luptă cu :Austriacii pe înălțimile dela 
Est de Lozniţa, i iar armata a 2-a se află în marş spre 
Drina, prin: Valjevo. 

La 14 August dimineaţa, austriăcii. atacă. trupele sârbe: 
spre. “Lozniţa și Dobricii (Gorni), cu forţe superioare 
Sârbii, după o serioasă rezistenţă, se „retrag! pe poziţiile 
dintre Iverak,  Planina şi  Jarebice.. 

po. 

v Sârbii angajează ! pentr u prima oaă în această zi un duel de 

artilerie -cu austriacii în faţa Belgradului. 

„1
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Situaţia în acea zi, este: 
Sârbii: Armata a 2. -a şi o divizie din armata a 3- -a, 

în marş spre Valjevo; a 'doua divizie ă armatei a 3-a, 

face faţă vrăşmașului pe. poziţia Iverâk, Planina. Cara- . 

eria divizionară sârbă, întărită cu trupe, de al 3-lea: ban, 

„rezistă divizici austro-ungare dela Şabaţ.. Brigada de ca- 

“valerie ajunge pe Kolubara în Bosnia de' Sud. Situaţia. 

“staţionară. Pe restul frontului, dela „Dunăre şi Sava, se. 

fac demonstraţiuni. | 

Austriacii: Corpul 8, (3 divizii), ocupă înălțimile. Cer- 

“Planina, cu o parte din trupe; iar. altele în curs de tre- 

-cere peste Drina pe frontul Ratcha Lesniţa. 

“Corpul al 13-lea, (2 divizii), pe frontul Lesniţa-Lu- 

boviţa, atacă prin văile Jadar şi Iverak, înălțimile “dela. 

Jarebice; iar a 3-ă divizie din acest corp, înaintează spre 

Jadar, din direcţia Rrupany. 
Brigăzile de munte din Corpul 15, în marş, dinspre 

Luboviţa, către Jadar, prin Pecika. 

Pe Dunăre şi Sava, demonstraţiuni, iar spre Pan- 

.ciova şi Fruska-Gora, oarecari mișcări de trupe. 

Im . zilele de 15 si 16 “August, ofensiva austriacă 

-continuă. 

“Sârbii rezistă, la, început, pe poziţiile dintre Lozniţa 

:şi Jarebice, însă, sunt forţaţi, la 16 August, seara, să se 

„retragă pe poziţiile dela Zavlaka. 
Prin progresarea ofensivei aripei. drepte . austriace, | 

„armata. a 3-a sârbă își vede amenințată retragerea spre 

Valjevo; în acelaş timp, forțele austriace dela Șabaţ, res- 
ping pe Sârbi „spre “Sudul acestei localităţi. Ia 

LI 

4, Luptele dela 15-92 August. (Lupta dela Jadar) 

In zilele. ae 15 şi 16 August, “ofensiva armatei aus-. 

“triace continuă cu succes. Sârbii rezistă cu multă energic, 

mai întâiu pe poziţiile dintre. Lozniţa - şi Jarebice, “apoi 

către seara zilei de 16 August, „se retrag pe pozițiunite 

dela Zavlaka. > - 

- Acţiunea. aripei drepte austriace face progrese Sim- 

țitoare. și amenintă. serios retragerea trupelor. ; sârbe, spre 

“Valjevo. i 2 
.. m mea - mn... .. [a _ .
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Detaşamentul austriac din Şabalz, respinge progresiv. 
“trupele sârbe din faţă, şi în seara de 13 August, se gă- 
sesc la 10 klm. departe de: oraş, (spre Sud); în 'această 
luptă, divizia de cavalerie. sârbă, sosită pe Dobrava, dă 
un sprijin eficace detaşamentului sârb” de aci, luptând 
descălicat şi oprind înaintârea adversarului. 

La această dată, capetele coloanelor 'armatei 'centrale 
sârbe "sunt aproape de câmpul de. luptă. Manevra pro- 

pusă de Marele cuartier sârb, constă -din a menţine de 

front forţele angajate spre Zavlaka, a opri progresele 

aripei drepte austriace, cu forţe minime şi a atacă, cu 
grosul forţelor, aripa stângă austriacă, în direcţiunea înăl- 

țimelor Czer. Un detaşament dela aripa dreaptă trebuiă 
„să ajute detașamentul din faţa Șabaţ-ului, pentru al 
opri orice înaintare a inamicului din această direcţie, iar. 

divizia de cavalerie trebuiă să urmeze pe dreapta massei 
de manevră, căutând a tăiă retragerea: austriacilor spre 
Lezniţa. Această manevră se execută în timpul dela 16—22 : 

August, şi cuprinde următoarele. două. faze:. 

Ofensiva aripei drepte sârbe şi ocuparea dealului Czer -! 
la 17 „18 și 19: August _ 

Iu zilele. de 17 şi 18 August, ofensiva aripei drepte 
“sârbe se produce în conformitate cu planul stabilit: Toată 
armata a 2-a sârbă, (4 divizii), atacă de front şi de îlance 

„în direcţia Iverak-Czer, asupra corpului 7 austriac, în 

“timp ce armata a 3-a rezistă corpului 13, pe înălțimile 
Zavlaka. Divizia Sumadia a 2-a, opreşte înaintarea briga- 
delor de munte din corpul 15, spre Pecika. 

Divizia austriacă din corpul 13, ce se luptă spre Kru- 
pany, luptă cu oarecari avantaje. | 

| Trupele sârbe, ce fac faţă spre Șabaţ, sunt întărite 
de armata din centru şi opresc înaintarea austriacilor din 

„această. direcțiune. 
| In cursul zilei de. 17 August, o: divizie din corpul 

8, este atacată de front și în flancul stâng de forţe su- 
_perioare sârbe şi asvârlită în. dezordine spre Lesniţa şi 

„ Losniţă, după ce. pierde 14 tunuri. 
” In cursul zilei de 18 August, luptele pe Dealul. Gzer
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ating maximum de intensitate -şi sârbii. câştigă teren, res- 

pingând pe austriaci spre Lesniţa.ş şi spre înălțimile J verak- 

Planina: Cavaleria „sârbă cooperează “cu aripa dreaptă 
sârbă, dându-i un concurs îoarte serios în luptele de aci.. 

O divizie din corpul. 13, care înaintă dela A Krupany | 

Jadar, arc oarecare. succese: -. 
Pe restul. frontului . Savei şi pe Dunăre, nici un fapt | 

important, afară de continuarea bombardării Belgradului 
de. către austriaci.- 

Continuarea luptelor la 19, 20, 21 şi 22 August. 

In dimineaţa de 19 August, Sârbii înaintează spre: 
Czer-Iv erak-Planina; iar corpul 8 austriac, sc retrage spre: 

- Iverak-Planina, apărându- se cu multă energie. La centru. .. 
(spre Zavlaka), lupta e staţionară; iar spre stângă sârbă 

(Krupany), austriacii se menţin cu oarecare succese ofen- 
„sive. Sârbii, primind întăriri spre Zavlaka şi spre Iverak- 
Planina, reușesc în după amiaza zilei de 19 August, să 
respingă stânga austriacă, (corpul 8), în dezordine, “spre 

“ Lesniţa şi Loshiţa şi să o urmărească cu cavaleria; o0-' 
cupând Krupany. In acest timp, dreapta austro-ungară! 
este menţinută. pe loc, spre Zavlaka şi Usecina. 

da 20, 21 şi 22 August, sârbii urmăresc corpul & - 
austriac, spre .Lesniţa şi Losniţa. 

La 22 August, austriacii au trecut graniţa pe stânga: 
Drinei, iar sârbii: ocupă Lesniţa, Losniţa şi Liuboviţa. 

In timpul luptelor dela Jadar, Muntenegrenii atacă. . 
spre Cajnika, sunt respinși către Pleylje şi Austriacii intră - 

- în Sangeac. 
La 24 August, Sârbii reiau Şabaţ.: 
Se crede că- Austriacii au avut 15—16.000 de morţi 

şi 4.500 prizonieri; iar Sârbii, 2.000 prizonieri, și peste” 
„10.000 morţi -şi “răniţi. | e 
„Sârbii au luat dela Austriaci tunuri, chesoane, ma-: 
„terial sanitar, etc. . 

Forţele angajate în luptă a au fost, aproximativ, 140— 
-150.000 de fiecare parte. - . N: 

:După retragerea. dincolo de Drina; “Austro-Ungarii -s 

concentrează spre Tuzla. Marele cuartier general 'sârb, se 
transportă dela. Rragujevaţ. la Valjevo.
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5. Ofensiva sârbă în regiunea austriacă dintie Dunăre 

şi Sava. A 2-a ofensivă austro-ungară în Serbia, 

(24 August—23 Septemvurie) 

După bătălia dela Jadar, Sârbii îşi reorganizează uni- 
-tăţile şi se prepară pentru ofensivă în regiunea Dunăre- | 
Sava şi în Bosnia. Mişcările ofensivei sârbe încep la 
26 August, trecând Sava, cu un 'grup de forţe. spre Ruma- 
Indjija şi Fruska-Gora, şi cu alt grup, în unire cu Mun- 
tenegrenii, în Bosnia, spre Toca şi Vișegrad. 

CROCHIUL 17. 

Ofensiva Serbiei în Austria. 
_A doua ofensivă-a Austro-Ungariei în Serbia. 

Dispozitivul de concentrare al armatei Austro-Ungare. 
“ ÎN eu, cl fa 

Zen EN fapte (6 i | SD 'itrouiă, fuma rasă je 
Dă 

o 

Taerh Vaze 

  

     

    

     
   

    

    

AM od gi 

| a tetee AK age ȚI d 

| CD fisiraei es 
ei 

| Bei Sarb: IN 

Până la 7 Septemvrie, Austriacii s'au concentrat astfel: 
Corpul $, la Bijelina; corpul 13, între Lesniţa-Losniţa; 
corpul 15 şi 16, îîntre Srebrenița-Zvornic; o parte "din 

corpul 9, între, Mitroviţa-Jarak, şi o: divizie, între Semlin- 

Weisskirchen. Total: 220. 000. 
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La $ Septemvrie, Austriacii reuşesc să intre în Serbia, 

trecând Sava, dar la 10, sunt forţaţi de Sârbi s'o re- 

- treacă, pierzând peste 10. 000 oameni şi material de 

răsboiu. 
Olensiva grupului Sârbo-Muntenegrean, din Bosnia, 

continuă cu succes: Muntenegrenii ocupă Foka, iar Sârbii, 

mascând Vişegradul, înaintează spre Serajevo. 

| La 15 Septemvrie, Sârbii ocupă Vişegrad, deschizân- 

du-şi, astfel, drumul spre Serajevo. 
| Otensiva: grupului sârbesc spre. Nord, către Fruska- 

Gora, întâmpină greutăţi, de oarece, Austri iacii primesc: 

aci întăriri. La 9 Septemvrie, Sârbii ocupă Semlin, [ă- 

când o bogată pradă de răsboiu însă, trupele sârbe ce 
înaintau spre Petervardein, sunt respinse cu pierderi în-: 
semnate; iar demonstrația făcută de generalul sârb Cris- 
tici, spre Mitroviţa, e respinsă, de asemenea, cu pierderi. 

In acelaș timp, Austriacii trec Drina către "Luboviţa, cu 
-o parte din îiorţe şi se îndreapiă spre Krupany, iar cu 
alte forţe, îrec Sava la Mitroviţa. 

In urma acestora, şi a rezistenţei. întâmpinată s spre 

Petervardein, Sârbii renunță la ofensiva lor din Nord 
şi se reîntore asupra Austriacilor, atacându-i pe frontu- 
rile Luboviţa-Zwornik, Mitroviţa- Sabaţ.. 

Ofensiva stângei -austriace este respinsă de Sârbi, cu 
pierderi însemnate, însă, ofensiva dreptei, neputând îi 0- 
prită, Sârbii sunt. nevoiţi să se retragă înspre Rostajnik- 
Gucevo. 

“La 168 August, Sârbii, întărind aripa lor din stânga,. 
atacă din nou, şi reuşesc să oprească, pe linia Luboviţa- 

"Lozniţa, ofensiva austriacă dinspre Krupany. 
, In acest timp, forțele muntenegrene din Bosnia, con-: 

tinuă marşul spre Serajevo, ocupând Craljivaţ. 

  

6. Operajiunile dela 23 Septemurie—27 Octomvrie 1914. 

La 23 Septemvric, ofensiva austro- -ungară este oprită: 
de Sârbi, prin respingerea coloanelor dela Krupany. 

La această: dată, situaţia beligeranţilor este: 
Sârbii: Armata a 4-a, (divizia Sumadia 2 şi brigada: 

mită macedoneană), î în Bosnia, între Raștişte, Vişegrad,. 
zoca.
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„Un detașament, (brigada mixtă de „Uzice), spre Ba- 
jina-Basta. 

Armata a 2-a, (divizia Dunăre . 1 şi 2, Morava 2), 
între Rostajnic şi. Postejnic, sub “generalul Petar Bojovici, . 
sub al cărui ordine s'a pus şi detașamentul Luboviţa, (1. 
brigadă mixtă), aflat între Postenje şi Luboviţa. . 

Armata l-ia are frontul de 194 klm., iar detașamentul 
Luboviţa, front de 12 klm. 

| Armata a 3-a, (divizia Drina 1, Drina 2 şi Drina 
mixtă), sub generalul Sturmt), pe frontul Fostajnil-Șor, 
(Nord de Losniţa), pe întindere de 25 klm. 

| Armata a 2-a, (Timok 1, Morava 1 şi Sumadia 1, 
pe dreapta Drinei -şi a Savei, „frontul în unghiul ascuţit 
Șor-Parajniţa-Șabaţ, 72 km, sub generalul -Ştefanovici, 
având sub comandamentul său şi „detaşamentul de Şabaţ”, 
(circa 1 brigadă mixtă), care ocupă Șabaţ şi. jărmul drept” 
al Savei, (a Vestul şi Estul oraşului). 

Divizia de cavalerie în zona Lozniţa- Şabaţ, în raza 
de acţiune a armatei a 2-a. _ . 

- Un detaşament de trei regimente şi trei. baterii, în 

observaţie la Obrenovaţ. 
O divizie mixtă, zisă „de Belgrad”, cu artilerie de 

cetate, la Belgrad. 
Alte detaşamente la Semendria, Grădiște, Milanovaţ 

şi Tejka, constituite sau întărite cu trupe de al treilea 
ban al Macedoniei. Total, aproximativ, 230.000 oameni?). . 
Sârbii se întind pe un front de 130 klm., dela Luboviţa 
la Şabaţ, (10 divizii—2 detașamente mixta). 

Marele cuartier sârb este la Valjevo. 
'Austriacii: Au, ăproximativ, 5 corpuri de armată?) 

(250.000), dispuse astfel: 
„O treime din corpul 16 armată, în. Bosnia, în faţa. 

1) Sau „Jurisci. 
i) Eteetivul unei divizii de 1-iul ban circa 18000 oameni cu 8 ba- 

terii î. r. şi 2—3 escadroane ; iar al unei divizii de -al 2-lea ban 11.000 
oameni, G baterii tragere înceată şi 2 escadroane. Detaşamentele mixte 
au 6—8000 oameni cu 1—3 baterii cu t. r. sau Debauge. Insă din cauza 
perderilor suferite şi a noilor detaşamente create, efectiaele de mai sus 
ale diviziilor au scăzut simţitor în cursul acestei perioade de operaţiuni. 

3) C. 8, 13 15, 16, 17. Total 127 batalioane. 65—80 baterii, 20—35 
escadroane, A mai fost un număr oarecare de diferite batalioane a căror 
denumire nu se cunoaşte. E
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armatei a 4-a sârbe şi a detaşamentelor de Uzice şi Lu= 

boviia, ocupă poziţia dintre Luboviţa-Srebreniţa-Vișegrad. 

“Restul corpului 16 şi corpul 15, pe dreapta Drinei, 

între Rovasici și Rostajnik, în fața arm matei l-a sârbe. 

Divizia 40, parte din divizia 36 şi din divizia 42, 

între Kostajnik-Korilyaca, pe dreapta Drinei, iar parte din 

divizia 42, pe stânga Drinei, între Losniţa şi Modran- 

Janja, în “faţa armatei a 3-a sârbe. 

| Parte din divizia 36: corpul 8 A. şi corpul 17, o- 

cupă frontul. între Modran-Janja-Parajriţa-Z Zasovica-Prici- 

noviţ, făcând faţă armatei a 2-a sârbe. 

“Intre 29 Septemvrie şi 6 Octomvrie, se pronunţă miş- 

cările de înaintare ale armatei austriace, către “Gucevo, 

Roviaciţa şi Ada-Tinganlia, însă, tără rezultat fiind res- 

pinse de Sârbi. 
Aci, au ajuns Austriacii, în unele “puncte; la 50 m. 

de întăririle Sârbilor. Rezultatul acestor atacuri, se poate 
zice, că a avut avantajul de a menţine moralul trupelor. 
austriace, dar încolo, ele au produs pierderi simţitoare, 

fără nici un folos. 
La -14 Octomvrie, armata a 2-a sârbă, ce ocupă un 

front, intrând în poziţiile austriace, fiind bătută cu focuri 

încrucișate, de către trupele austriace * şi de monitoarele 

austriace de pe Sava, se retrag între Lozniţa-Şabaţ, peste 
colinele de Nord ale înălțimilor Czer şi peste râul. Dumaca. 

Prin această retragere, frontul armatei a 2-a, se re- 

duce dela 72 klm., la 40 klm. şi îşi poale constitui o 
rezervă, (divizia Sumadia 1). 

Se. pare, că dela: început mar îi ocupat Sârbii acest 

front, şi intrând în poziţiile ocupate de Austriaci, însă, 
s'a pretins aceasta de către guvernul sârb, pentru a pro- 

tejă teritoriul, în contra trupelor austriace, cari „la prima 
ofensivă, a săvârșit orori asupra populaţii: e 

Austriacii ocupă Glusje, Pricinovici, Badinovici, Cer- 
nabora. 

Intre 18—23 Octomvrie, Austriagii atacă aripa dreaptă 
a armatei a 2-a, însă, nu reuşesc.- 

La 22 Octomvrie, Austriacii văzând că nu reuşesc 
asupra “dreptei sârbeşii, atacă centrul şi stânga sârbă, 
având, însă, succes, numai conira aripei stângi, graţie:
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unei masse de manevră, compusă din corpul 16, întărit 

cu mai multe formaţiuni de Landsturm şi cu un detaşa- 

ment, venit dinspre Vlasceniţa, cu care, atacă şi cuceresc 

Gucevo, luând, la 25 Octomvrie,. Kostajnik şi amenințând 

- astlel, retragerea armatei - sărbeşti din direcţia Luboviţa- 

Pecika. . 

Atacurile Austriacilor între 14—25 Octomvrie, reuşesc 

şi graţie unei simţitoare lipse de munițiuni la Sârbi. 

In Bosnia, forţele sârbo-muntenegrene, care reuşiseră 

să ocupe înălțimea Romanina-Planina, sunt atacate de Aus- 

- triaci între 6—15 Octomvrie şi respinse spre Rojacsa, Vişe- 

grad şi Gorazd. 
| Amenințarea liniei de retragere şi spatele: aripei stângi 

sârbeşti, în „urma cuceririi celor două puncte de mai 

sus, precum şi înaintarea Austriacilor spre Peka, au ca 

consecinţă, retragerea. generală a armatelor . sârbe, spre 

„Est, către Valjevo, în vederea unor noui operaţiuni. 

Astfel, lipsurile de tot felul, imposibilitatea înlocuirii i 

acestor lipsuri „.precum şi. motivele strategice, obligă pe.. 

Sârbi a abandonă puternicile poziţiuni din N.-Vestul Ser- 

biei, unde au luptat aproape 4 luni. Această retragere : 

trebuie considerată ca 0 măsură strategică foarte înțe- ! 

leaptă, cum, de altfel, reiese din combinicatul dat „de gu- 

vernul sârb: 

„Din cauza superiorității, cu' care inamicul a invadat . 

țara noastră, sa ordonat retragerea armatei noastre, până : 

se va a putea acceptă o luptă în condițiuni favorabile.? 

7. Retragerea Sârbilor pe Kolubara-Lyg . 
(24 Octomvrie—l Noemvrie 1914) 

La 26 Octomvrie, Sârbii încep - retragere a “cu aripa 

dreaptă şi centrul, (a 2-a şi a 3-a), apoi, cu stânga (1-a), 

spre olubara-Valjevo, fără a îi- urmăriţi energic de: 

Austriaci.: : 

La 1 Noemvrie, armatele sârbe, în scop dea câştigă 

timp pentru evacuarea depozitelor din zona etapelor Şi 

mai cu seamă dela Valjevot), se desfăşoară, pe o. po” - 

zițiune . defensivă la Vest de Valjevo,- astiel: - - 
Armata l-ia, la Vest de Valjevo; | 

  

1) C=p de etapă ferată,
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Armala a 2-a, pe râul Târnava; De 
Armata a 3-a, pe dreapta râului Ub; | i 
Armata a 4-a, spre Uzice. . 
La 2 Noemvrie, avantgărzile austriace, -ce înaintau 

dinspre Rocelyevo- -Ub, se isbesc de Sârbi și sunt respinse 
cu pierderi mari, însă, “armata l-a sârbă, ameninţată ipe 
stânga:sa de corpul 16 austro-ungar, ce venea dinspre Sud . 
şi Sud-Est, din direcțiunea Vilovica-Moghes, părăseşte po- 

"ziţia. Această retragere atrage şi celelalte armate sârbe, 
înapoia liniilor râurilor Kolubara-Lyg, până la 3 Noem- 
vrie 1914; iar Austriacii ocup Valjevo. Marele cuarlier ge- 

“.meral sârb, se stabilește dela Valjevo la Krakujevaţ. Aus- 
triacii fac urmărirea' cu greutate, din cauza timpului rău, 
a relei stări a comunicaţiilor, a distrugerii podurilor de 

pe Târnava- Ub „şi Kolubara, precum şi din cauza re- 

zistenţii învierşunate, ce Sârbii. opun pas cu pas?). 

CROCHIUL. 19. 

Situaţia la | şi 2 Noembrie. 
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1. Populaţiunea sârbă înspăimântată ae ororurile anterioare din . 
regiunea Saba Jadar, părăseşte în masă regiunile evacuate. de armata 
sârbă, Mai bine de 100.000 oameni, femei și copii precedau ariergardele 
spre Lazarevaţ—Gorni—Milanovaţ. 

N
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La 3 Noemvrie, avantgărzile austro-ungare „ajung 

la Lyg. e 
--  Dela Luboviţa la Lazarevaţ, sunt 80 ha. pe care 

'Austriacii, în urmărire, îi fac în 8 zile, „ceeace a fost 

prea încet. Graţie, însă, oboselii şi descurajării armatei 

„_sârbeşti, tot reuşesc, * Austriacii,. a- luă mulți prizonieri, 

tunuri, muniţiuni, materiale de riăisboiu, etc. 

$. Operațiunile pe holubara- -LU9. _ E 

La 3 Noemvric, armatele sârbe sunt. în poziţie pe 

dreapta râurilor Kolubara-Lyg, astiel: 

CROCHIUL 20. 

" Operațiunile pe Kolubra- Lyg. Situaţia la 3 Nocmbrie 1914.: 
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Detaşamentul de Obrenovaţ dela Obrenovaţ la Şte- - 
posevaţ. : - a - : 

Armata a 2-a, armata a 3-a şi armata. a i-iă, “aciă 

“Ştepoşevaţ, la Maljen- Planina, (90 im), Armata. a 3-a 

este întărită .spre Ciubotkovița cu divizia Timok a 2-a. 
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“Armata a 4-a şi brigada de Uzice, spre N. -V. de Uzice, 
pe îrontul Kosterici-Zaglavak-Bukoviţ. 
„La Belgrad e „Detaşamentul de Belgrad”, Aripa 

dreaptă şi centrul poziţiilor ocupate de armatele sârbe, 
sunt foarte tari, aripa stângă, însă, (armata l-ia), unde: 
se grupează forţe mai importante austro o-ungare, este mai 

slabă. | 
- Deşi armata sârbă eră întinsă pe un front prea mare, 

faţă de moralul ei scăzut. și faţă de superioritatea adver- 

sarului, totuș, a trebuit să se oprească aci, pentru a a- 
coperi cât mai mult Belgradul, a cărui evacuare ar fi 
avut o influiență în rău asupra moralului Sârbilort). 

_Dela 3—7 Noemvrie, Austro-Ungarii atacă” peste tot, 
„dar sunt respinşi de Sârbi, mai ales spre centru, către: 

Konatice- -Celje-Dudoviţa. 
__ “La 8 Noemvrie, corpul 15 şi parte din corpul 16; 
austriace, reuşesc să respingă armata l-ia sârbii, care 
se retrage şi ocupă poziţie pe Subavor. ” 

Armata a 3-a, văzându-se ameninţată, se retrage, 0- 
prindu-se pe creasta înălțimilor dela Est de Lyg, “unde 
a venit şi o parte din armata 1-a. i 

Frontul sârbesc este acum mai puţin întins şi mult 
mai puternic. 
„Pe această nouă linie, armatele sârbe, rezistă, dela 
8—16 Noemvrie, când armata 1-a pierde Subavor.. 

| 

« - .f 
+ 

9, Operajiunite depe' Rudnic:— Ocuparea Belgradului de 
călre Austriaci, 

Inaintarea Austro Umgarilor forţează pe Sârbi să or- 
done, la 16: Noemwrie, evacuarea Belgradului, care, la: 17 
Noemvrie, e ocupat de Austro o-Ungari. 

Detașamentul. sârb dela Belgrad, (generalul Zitko-.. 

  

1) Se crede însă că s'a oprit aci armata sârbă și pentru urmă- 
toarele motive 

.a) Se mărea zilnic numărul refugiaților. din regiunile părăsite ; 
d) Prizonierii austriaci spuneau că armata austro-i ungară este de: 

moralizată. | 
c) Poziţiile de apărat crau bune. Pi Ă a
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„vici), se retrage dela Varovnica-Kosmay, călare pe C. F.. - 
“Belgrad-Nişt). Da | IE 

Divizia de cavalerie pe Kolubara se retrage progresiv. 
spre Sud. | a | 

„Armatele l-ia, a 2-a şi a 3-a sârbe, se retrag, la 17 
Noeimvrie, pe linia Sibnica-Progorevic-Vencani-Calanievici- 
Davidovica-Silopaj-Ovkar-Markovica. Detaşamentele Obre- . 
novaţ intră în compunerea armatei a 2-a,. iar divizia 1. 
Drina, din armata a 2-a, întăreşte armata 1-ia. | 

„CROCHIUL 21. .. 
Situaţia adversarilor la 17—18 Noembrie. 
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* Comandantul armatei: 1-a, -(generalul  Bojovici), este 

înlocuit cu generalul Missici, fost şub şei' al Marelui 
stat major. -. 
„Armata a 4-a, călare pe Morava: sârbă şi în .le- 

1) Austriacii încă dela 9 Septembrie au cerut garnizoanei sârbe 
din Belgrad să se predea, însă propunerea a fost respinsă. De uci în- 
nainte austriacii au bembardat continuu Belgradul,
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gălură cu armala: l-a. Frontul armatei sârbești, se re- 

duse dela 90 klm., la 62 klm. Ambele aripi şi frontul 

sunt sprijinite de poziţiuni naturale. 

Poziţia, deşi tare: dela natură, e întărită prin lu- 

crări de fortificaţie. In faţa armatelor sârbe, Austriacii au 

aproximativ, 10 divizii şi 2 brigade mixte, afară de un 

“nou grup, zis armala a 5-a, constituit din tr upe din corpul 

8 şi corpul 17. 

10. Ofensiva armalei sârbe, (20 Noemvrie—3 Decemvrie). 

Operajiunile contra corpurilor $ și 17 austro-ungar 

Austriacii hotărăsc să atace pe Sârbi_în ziua de 20 

Noemvrie, ora 7 a.m. 
La 18 Noemvrie, comandantul sârb este informat că, 

armata a 5-a austro-ungară, (corpurile 8 şi 17), sub ge- 

neralul Franck, sa pus în marş de pe Kolubara: în spre 

N.-E., (Sud. Belgrad), şi că, centrul inamic, (corpul 13), 

peniru a acoperi deplasarea forţelor de pe aripa stângă, 

sa desfăşurat pe un front de 30 klm., slăbind astiel,. 
frontul format de corpul 13 şi de corpurile 16 şi 15, 
(armata a 6-a). Pentru. a. profită de separarea forţelor 

austro-ungare, care încep. să se desemneze, comandantul 
armatei sârbe hotărăşte să atace. şi să le bată în parte: 

a) Dreapta: detaşamentul de Semendria, detașamentul 

de Belgrad şi divizia de Timok, (din armata a 2-a), cons- 

tituind o forță de, aproximativ, -40.000, (detaşament: in- 

„ferior) ),-să oprească cu orice preț ofensiva corpurilor 8 
şi 17 austro-ungare, pe îrontul Driney-Vorovnica-Kosmy. 

-b) Centrul-şi aripa stângă: (Armata a 2-a, cu deta- 

şamentul dela. Obrenovaț, armata. a 3-a şi l-ia şi armata 
a 4-a), împreună cu brigada de Uzice, cu un.total de 

10 divizii şi 2 brigade mixte, (180.000), să atace forțele 
austriace din faţa lor şi “dela aripa dreaptă, (corpurile 
16, 15 şi 13 austro- -ungare). 

i Atacul Sârbilor începe la 20 Noemvrie, orele 3a. m, 
pentru a surprinde. corpurile de armată austro-ungare în | 
plină mișcare, de oarece ele porneau pentru atac -la ora 
- 
J- a. MN. 

Armata lia sârbă, (comandant generalul Ă Missici), fost.
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“bogată, 
“3 zile, 12. 000 prizonieri. 

319 
  

sub şet de stat major, atacă, cu mare avânt şi respinge 
corpul 15 austro-ungar şi o mare parie din corpul - -16, 

“pe o distanţă de 10 kim. 
La 21 şi 22 Noemvric, armata l-ia continuă ofensiva 

pe Prostruga, şi la 23, cucereşte Subavor, distruigânia 
aproape complet brigada a 5-a din corpul 16 austriac 
şi aproape întreg corpul 15, (mai puţin bri sadele Il şi. 
12, aflate în faţa armatei a 3. a) 

|  GROGHIUL 22. 

Situaţia între .18—22 Noembrie. 
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Resturile acelor. corpuri: de armată se retrag spre 
Valjevo, în dezordine şi panică, lăsând o pradă de răsboiu: 

în mâinele Sârbilor.- Se . crede că. sau luat, în 

In acest timp, corpul 16 austriac “atacă armata a 4. a 
sârbă, iar corpul 13 atacă armata a 3-a, fără rezultat. 

In. noaptea de 22—23 Noemvwrie, corpul 13 austriac 
„este respins de armata a 3-a la Lipet-Smirliecova şi forţat 
să se retragă în dezordine spre Valjevo.
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La 23 Noemvrie, are aceeaş soartă şi corpul 16, la 

, Marcoviţa, pe dreapta Moravei. sârbe. 

Armata a 2-a sârbă, (2 divizii), respinge toate ata- 

curile unei părţi din corpul 13 austriac. 
_. Centrul şi dreapta armatei, (corpurile 16 şi 15. şi 

parte din corpul 13 austriac), complet înfrânte, sunt în 

retragere spre Valjevo, urm mărite de armata -ia, a 3-a 
şi.a 4-a sârbă. 

Armata a 5-a austro-ungară, (corpurile 8 şi 17), este 
“în marş către poziţiile ocupate de detaşamentul defensiv 

sârbesc. 

| CROCHIUL 23, | 
Operațiunile Sârbilor între I83—22 Noembrie. 
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La 21 Noemvrie, armata lia, a 3-a şi a 4- a, ocupă 
"Uzice-Valjevo-Lazarevaţ, în timp ce corpurile 17 şi 8 âus- 
triace atacă, fără succes, detașamentul” interior” sârbesc 
dela aripa dreaptă. 

“La 25 Noemvrie, armata a: 5- -a “austriacă reîncearcă 
atacul, însă, tot fără succes;
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*" Tm toate aceste lupte, Sârbii au făcut prizonieri 20.000 
soldaţi şi 100 ofiţeri, luând 70 tunuri, 50 mitraliere. 

Situaţiunea la 25. Noemvrie 1914, este: 

Majoritatea trupelor austro-ungare bătute în retra- - 
gere, la Vest de Valjevo şi urmărite de Sârbi. Corpu- 
rile austro-ungare, (17 şi 8), la Estul Kolubarei, „spre 
Warovnica, atacând pe Sârbi. 

Comandamentul sârb dispune, la 26 Noemvrie: 
a) Urmărirea forţelor bătute cu armata a 4-a şi ar- 

mata 1-ia. Armata a 4-a (de Uzice), în direcţiunea Mokra- 
Gora-Vişegrad. Armata lia, cu o divizie spre. Tecka- 
Rogacika,. o divizie spre Lesniţa, o divizie spre Șabaţ, iar 
o divizie este în rezervă spre Valjevo; 

D) Gruparea forțelor. disponibile contra corpurilor 
_17 şi 8 austro-ungare; 

"c) Legătura între acele 2 grupe cu o divizie din ar-: 
mata-a 3-a pe stânga Kolubarei spre Obrenovaţ. 

“TI. Operațiunile contra Corpurilor 8 şi 17 Austro- 
- Ungare. Reocuparea Belgradului 

După: sărobirea dreptei şi centrului advers, manevra 
„sârbă, pe linii interioare,. se desăvârşește prin noua gru- . 
pare şi acţiune contra stârigei inamice, (armata a 5-a). 

- La 26 Noemvrie armatele a ]l-a şi a III-a sârbă, 
„(mai puţin o divizie din armata a III-a), se opresc la 
IKolubara. 

„.. Aceste armate, la 27 Noemvrie, sunt dirijate spre N. 
Şi N-E., în contra corpurilor: 8 şi 17 austriace, care se 
crede că au 125.000 oameni. 

Marşul -şi concentrarea acestor armate se termină la 
.30 Noemvrie, „având 7 divizii şi divizia de cavalerie, plus - 
detaşamentele de Semendria -şi Obrenovaţ, în total 100— . 
120.000 oamenii). In intervalul dela 26—30  Noemvrie, 
„grupa lăsată de Sârbi în faţa armatei a 5- -a austro- -ungară 

  

1) Detaşamentul Semedria 1 brigadă mixtă. 
Detaşamentul Obrenovaţ, 1 brigadă mixtă. 
Detaşamentul Belgrad « divizie circa), 
Armata II-a: 3 divizii. 
Armata II'-a: 3 divizii din care una „pe stânga Kolubear. 
Divizia Cavalerie.
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pierde puţin teren, însă, îl reiă pe măsură ce sosesc di- 
viziile armatei a oa. 

Forţele austriace se rezemau pe “poziţia  Zarcovo- 

Torlak, având multe trupe înainte, pe. direcţiile principale. 

„Armatele sârbe.-atacă pe direcţiile Stepojevaţ-Borak- 

Lisoviţ-Parcani-Grocka, respingând pe austriaci în pozi- 
țiile ocupate pe linia Zarcova- Barda-Torlak. (S-E. de 
Belgzad). | 

Sârbi: au făcut aci 10.000 prizonieri, tunuri,  mu- 
niţii; eic., etc. II 

La 2 Decemwrie, austriacii încep retragerea peste 
Sava, pe poduri, şi peste Dunăre, (pe ambarcaţiuni), către 

Ivanova. “In aceeaş zi, sârbii reocupă Belgradul. La 3 
Decemvrie intră în Belgrad şi Suveranul Serbiei. 

Aproape 15.000 prizonieri cad aci în mâinile sâr- 
bilor, cu un bogat material de răsboiu, afară de tunuri 
şi alte materiale, asvârlite de austriaci în Sava şi Dunăre, 

peairu a nu le lăsă să cadă în mâinile sârbilor.. 
„După această strălucită victorie, armatele sârbe se 

dispun astfel: 
Armata I-ia, în jur de Valjevo; 
Armata a:Il-a, în jur de Mladenovaţ; 
Armata a III-a, în jur de Sapot; : : | E 

„Armata a IV-a, (de Uzice), la Uzice și Vişegrad. | 
În general, compunerea armatei, efectivul şi mate- 

rialul, la 1 Tanuarie,. se prezintă. asticl: 
Şase divizii de l-iul ban, (84.000 oameni), Î brigadă i 

mixtă de Uzice, (7.000), 1 brigadă macedoneană, (7.000), 
trupe retraşe din Macedonia, (15.000), 5 divizii (a 12.000: 
60.000). Total 173.000. La acestea, dacă mai adăugăm: 
„jandarmii şi grănicerii, (10.000), şi 1 brigadă muntene- 
greană, ce cooperează cu armata a. 4-a, spre - Vişegrad: 

„Foca, (7.000), avem un total de 190.000, fără trupele de 
al 3-lea ban, (circa 40.000), cari formează detaşamente 
de pază dealungul frontierei, şi trupe de ctape în ve- 
chiul Regat şi în Macedonia. 

In fine, s'ar puteă crede că mai există în țară 50. 000. 
recruți şi răniţi vindecaţi 

Perioada de linişte dela 2 Decemvrie până acum, 
a lost i întrebuințată de sârbi în. scopul « de a vepauză tru.
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pele. ş şi miai ales de a prevede armata 'cu cele necesare 
pentru -o nouă luptă. Sa 

Se zice că Franţa şi Anglia, i-au trimis. numeroase 
transporturi de materiale de răsboiu, mai ales medica- 
mente şi munițiuni pentru. artilerie, iar ruşii au trimis 

şi continuă a trimite Serbiei, pe “Dunăre, puşti și tunuri, 
muniţiuni şi echipamente. - Chiar zilele acestea a votat 
Franţa, un ajutor de câiev a sute de milioane pentru Ser bia. 

Discuţiuni şi observaţiuni asupra operaţiunilor pe 
teatrul Ausiro- Sârb. | 

4. For orma frontierei Austro- Ungare, (unghiu drept), 
faţă de Serbia, şi starea precară în care se găsiă ar- . 

mala sârbă, au impus Serbici, la început, o. concentrare 
mai spre interiorul ţării. at: 

Aceasta se impuneă, mai ales faţă de probabilitatea! 

ce eră pe atunci, că Austro-Ungarea va aduce aci forțe 
numeroase şi va luă ofensiva cu mult înaintea armatei 

sârbe. : 

_2. Răsboiul poporului sârbesc având la bază- un ele- 
ment moral, (demnitatea şi idealul naţional), a putut fi 
dus cu: atâta bravură şi împins până la cel mai înalt 
„sacriliciu ce sa văzut. în istoria popoarelor. De îndată 
ce au fost în joc demnitatea și idealul naţional al popo- 
rului sârbesc, nu a mai ţinut nimeni seamă de lipsuri, 
de probabilităţi de succes, de conservarea a ceeace există, 
de interesul prezent, etc., ci. toți—întrun gând și o sim- 
țire,—au hotărit să sacrifice totul pentru a câştigă totul, 
sau, în caz de îngenunchiere, a înscrie în istoria omenirii 
dreptul său la vieaţă completă naţională, pentru a nu fi 
socotiți ca o Polonie de altă dată, nici ca o Turcie de. azi. 

3. La 13 August, retragerea stângii armatelor. sârbe, 
eră ameninţată de înaintarea dreptei austriace. Cavaleria 
sârbă, venind. dinspre Dombrava, a descălicat şi a luptat 
pe jos, oprind ofensiva dreptei austriace. - 

4. Reiesă că un stat nu trebuie să-şi aşeze reşedinţa: 
guvernului şi a activităţii sale:.principale în centre -a-, 
propiate de frontieră. Cazul de. azi al Belgradului. Mâine. 

poate îi cazul Londrei, al Petrogradului, al Constantino- 
polului, ete.
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"-5. După victoriile dela Jadar, Sârbii nu „avi - făcut 
o urmărire energică... Poate că, graţie unei urmăriri e- 

nergice, încă de atunci, ar fi avut o victorie strălucită 
precum au avul în urmă, la luptele dela Kolubara Lyg. 
Desigur, însă, că diieritele lipsuri materiale au împiedicat 

această urmărire, mai mult decât oboseala trupelor. 
6. După ocuparea Belgradului, ziarele austro-germane 

spuneau că această ocupare sa făcut la data fixată, cu 
mult înainte, (a 66-a aniversare a suirii pe tron a Ao- 
narchului), mai: spuneau că de aci înainte va îi ocupată 
toată Serbia de Nord şi că, astfel armata austriacă va 
ajunge la frontiera româno-bulgară, tăind sârbilor orice 
legătură cu exteriorul şi influiențând în acelaş timp po- 
ditica româno-bulgară, în sensul cum va conveni intere- 
selor austriace. : In acelaș limp, ziarele bulgare scriau: 
„Sa ispr ăvit cu acest cuib de tâlhari, etc.”. 

. După respingerea celei de a doua ofensive aus- 
triace' şi după nereuşita ofensivei sârbe spre Fruska-Gora, 
trupele beligeranle se întind pe fronturi enorme în lungul 
îrontierii, din care. cauză ie este imposibil a-și mai cons- 

_titui rezerve pentru a se încercă noui manevre. Din a- 
ceastă cauză, precum şi din cauza pierderilor şi a obo- 
selilor, beligeranţii stau față în față dela 10 Septemvrie 
până la 14 Octomvrie, miulțumindu-se cu demonstraţiuni 
și cu lupte de uzură pe ici-colea. Aşă pare a se explică 
şi situaţiunea de pe frontul de. Vest (Franco-Anglo-Ger- 
man), unde întinderea enorniă a fronturilor a împiedicat 
formarea de. rezerve, fără de care nu se pot execută ma-.. 
nevre decizive. | 
8. In! timpul succeselor austri iace din Octomvrie şi 

iINoemvrie, presa înregistră că se găsesc alături de ar- 
mata austriacă și 30.000 bavarezi. După înfrângerea aus- 
triacilor, însă, nu au mai primit ştiri sigure pentru a 
putea verifică această  versiune!!? 

9. In timpul retragerii sârbești înapoi de Kolubara 
Lys, se produc: pierderi, panici, defecţiuni, demoralizare 
între rândurile armatelor s sârbeşti şi se repercurtează a- 
ceastă stare chiar printre ofițeri și comandamente. Insăş 
guvernul plănuieşte strămutarea. dela: Niş la Uskub. 

Insă, graţie energiei şi curajului fără seamă a Re-
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_ :gelui. Petru şi a auxiliarilor.săi, precum şi graţie. repedei 

- completări .a diferitelor. lipsuri, ca. prin farmec se pă- 
Arunde armata sârbă de un curent eroic, fără. seamă, de 

„un spirit.de sacrificiu, al vieţii soldaţilor, pentru reînvierea 

“vieţii marii; Serbii, şi' astfel se.produce faplul miraculos 
al distrugerii armatei austri iace, de . două ori. mai nu- 

meroasă.. = ii , 
Regele Petru, în preziua.. bătălii, s'a arătat în. rându- 

rile armatei şi a. făcut să se auză şi să” se ştie de către 

„fiecare soldat cuvintele: : 

„Copii, aţi: jurat să: apăraţi. pe Regele Vostru. şi 

: Patria voastră. Vă desleg de prima parte a jurământului, 
-acea-privitoare:la mine; vieața mea şi. a voastră aparține 
însă Serbiei şi: pentru. Serbia noi. trebuie să murim ori 
să triumfăm. Eu vin aci pentru a muri în orice mod, 
"împreună -cu. acei: dintre voi, care „preteri. moartea « decât 

- sperjurul faţă de patrie”, 

10. In timpul executării marşurilor. spre Drina, de 

către armata a 2-a sârbă şi armata de rezervă, s'a “ati 

dizat calea ferată, transportându-se oamenii mai slabi, e- 

chipamentul trupelor de infanterie şi muniţiunile. Armata 

-de rezervă a: transportat şi :trupe- dela: Palanca la Valievo: 

„11. Se: zice. că. Regele. Petru, şliind că această des- 
curajare vine şi din: cauza lipsei . de muniţiuni, pentru 

'a convinge-.pe. soldaţi: că a venit muniţie suficientă, a 
„pus să se execute lrageri fără ţintă. . 

Pe lângă această: măsură pentru cei buni, a luat și 
-pe următoare ea: pentru cei .răi: a înlocuit pe comandanții 

îndoielnici, iar. pe capii instigatori şi pe laşi :i-a .executat. 
Se mai icau. următoarele măsuri: a). Comandanţilor 

- „de: regimente li se: interzice. a întrebuinţă - telefoanele în 
duptă; ei. trebuind -să se. găsească în mijlocul. batalioa- 

nelor; iar pe timpul acțiunilor mai grele, să se găsească: 
“lângă batalioanele angajate mai greu; b) "Comandanții de 

divizii, să se “folosească mai. puţin. de telefoane, trebuind 
să se găsească în mijlocul regimentelor . lor. 

12. Se pare că ar “mata austro-ungară, crezând pe sârbi 
cu totul slăbiţi, după retragerea. la Rudnic, a voit a exe- 
-cută:.o: dublă. învăluire: cu armata a. 5-a în direcţia Mo- 
rava, întrunilă; iar cu arinata . a 6-a. în direcţia! Morava 

25
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'sârbă, pentru a întoarce Rudnic și Kragujevaţ.: Dar locmai | 
această: manevră, concepută :fără .a se ţine seamă. de: ad- . 

'versar,:a adus comandamentului sârb. ocaziunea de-a face 
o frumoasă :: manevră. pe linii 'interigare, condusă cu 

măiestrie de comandanţi și executată: cu energie de trupe. 
13: Se calculează. că austriacii au: pierdut aproximaliv 

100.000 oameni în luptele - din Serbia, până la 1.:.De- 
cemvrie.: ! a 

14. In tot: cursul lunei: Decemvric şi Ianuarie, presa 
austro-germană şi presa- mondială, anunţă: pregătirea unei 

nouă armate austro-germane, care .va operă contra sâr- 
bilor. Până în momentul de faţă, se: pâre însă. că aceste 

svonuri au fost răspândite. intenționat. de austro-germani 

pentru :a.nu atrage atenţiunea” în: “alte. direcțiuni, către 
“care se pregătesc. : - 

.15. Din cuprinsul ordinelor austri iace, găsite de sârbi, 
se observă că în general ' comandamentele.-. nu dau lă- 
muriri destule asupra situaţiunii: inamicului şi. nu fixează 
bine misiunea. trupelor, dând adesea:-atacuri de poziţii, 
închipuit ocupate de inamic, ceeace produce destăşurări 
zadarnice. . 

16. La inceputul i răsboiului, sârbii. puteau opune in- 
_Yaziei bulgarilor, în. Macedonia, până la :50: batalioane 
de al 3-lea ban, socotind :între ele și recruţii din acea, . 
regiune. Se zice că mai: “există. aci şi! câtevă: baterii cu 
tragere repede, artilerie de munte, și artilerie model: vâchiu. 

17. Ultima victorie a sârbilor, “sa câştigat mai ales 
prin” bravura personală a tuturor ofiţerilor, cari, înţele- 
„seseră, că o bătălie pierdută pe Rudnic, aduce pierdere ca 
patriei; aci s'a. sacrificat floarea otiţerimii sârbești. Vă-. 
zând pe comandanții lor pierind, soldaţii sârbi nu și-au 

“precupeţii vieaţa şi au câștigat victoria. Şi. cu. ca: inde- 
“pendenţa şi-poate mărirea patriei lor. 

18.. Despre cele trei arme şi despre serviciile ar- 
matei : 'sârbeşti, se poate. spune următoarele, cu privire 
la operaţiunile de'până acum: , 

a) Infanteria, este. bine condusă, bine instruită 1a 
şcoala răsboiului. și foarte bravă. 

Este .impresionabilă - în “'restrişte, -se: eface însă, re- 
pede. şi: poate fi. capabilă: de. mari etortiiri. Mânuieşte
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“bine 'pămbele- de mână, cu':care adesea, a. semănat” te- 

„oareu în rândurile austriacilor;: . -. pp 

-b) Artileria, este cea mai. frumoasă, niai, -reputată şi 
"anai de 'valoare armă, temută: şi. respectată. chiar de:ina- 

aici. precum se constată din „struețiunăle, dale: de: -aus- 
“triaci, pentru artileria'lor;: .- Si ea 

:6) Cavăleria,. foarte. Duină, a. ştiut, mai: ales: prin 

“lupta pe jos, să: fie” îolositoare în momentele: critice. ar- 
:anelor surori; r 

, 

d) Serviziul intenideriţei, condus de ofițeri combatanți 
„de“ toate armele, "lucrează cu: multă pricepere; deşi -mij-. 

loacele le sunt. foarte reduse.' Acest: serviciu. a. Satistăcut 

„destul de bine nevoile armatei. 

Coloanele-de subzistență şi convoiurile armatei, com- .. 
puse din care: mari, trase de puternici..boi: de Colubara, 

„- (mai! buni “ca boii noştrii moldoveneşti), sunt conduse 
„de milițienii de al: 3-lea! ban, în perpetuă mișcare prin 

mnoroaiele grele ale drumurilor Serbiei. Rezultatele .date 
„de: aceste coloane, au: întrecut cu: mult: teoretica forma- 

iune a unităţilor de. tren, austriace. 

19. Despre armata austro- -ungară, de Balcani, criticii : 
*anilitari spun: următoarele: - , 

: Infanteria. —Imbrăcămintea, armamentul şi. muniţinr- 
“mile complete. 

* Incepeă focul la maximum. 1.400 m. Nu întrebiuință 
“focul de salvă, ci numai focul. individual şi cel colectiv, 
„dle voie şi repede. La început, focul eră eficace şi bine 
“vegulat, însă, de îndată ce intră în zona eficace a focu- 
4ui infanteriei sârbe, efectul scădeă considerabil. Deci, sub 

"presiunea pericolului material, infanteria austro-ungară nu - 
“lucră liniştit. 

| In timpul luptei se produceau pauze, (unele de: 2—3 
ore), provenite din greutatea: aprovizionării cu muniţiuni 
“Şi din cauza oboselii. In asemenea cazuri, se > făceau, imediat 
întăriri. | 

Infanteria întrebuință rar. bombele de mână. Aveă 
„câte o. secţie de mitraliere la fiecare batalion şi: întrebuință 
“bine focul: mitralierelor, de preferinţă la! distanţele mij- 
“docii şi mici, a p. DE a 

_Cu privire la iptă, cotistată următoarele: ai 
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"Tendinţa de a învălui.linia de. foc adversă. Trăgătorii 

"din linia I-ia lu 2—3 paşi interval.. Salturile:.pe. eşalgane” 

“si cât mai lungi -posibil. ::Păstrează o rezervă până în 

--altintut moment: Utilizează bine: terenul. ::Sub focul arți- 

- derici, "formaţiuni subţiri prin flanc. : 

A întrebuințat rar” luptele: de: noapte. -Se explică. de 

' unii că; inifanteriă' slavă, 'în timpul nopţii, trecea la sârbi, 

ca prizonieri, ceeace a făcut pe comandamentul austro- 
ungar să renunţe la aceste lupte. 

:- La “începiitul “campaniei, 'înainte de a porni la a- 
- tacuri, se: obicinuiă 'a':se. dă „soldaţilor băuturi alcoolice, 
Mai îîn urmă 'S'a: renunțat da acest obiceiu, care dădea 

rezultate rele. 
Coloanele 'sc: “acopăr bine în timpul marşului ȘI în 

“timpul staţionării, cu serviciul de siguranţă. 
Cavaleria.—Aaustriacii au avut, la armata de Balcâni, 

numai. două regimente de cavalerie, alară de cavaleria di- 
: vizioriară. 

- Nu a“avut ocaziune să şarjeze. Patrulele de cavalerie 

nu au părut prea iscusite. Pentru recunoașteri, în cursul 

" răsboiului "actual, -serviciile aduse de. cavalerie au fost | 

destul de restrânse,. isbindu- -se peste tot. de; infanteri a: ad- 

iversă, peste care. nu puteau 'trece.. 
Arileria. —La început mai slabă, a. devenit, în urmă, 

: mai 'dibace la tragere, şi mai numeroasă. S'a întrebuințat | 
şi artilerie grea şi obuzierele de munte. Din cauza. dru- 

murilor: grele; parte. din 'bateriile grele le-a transportat 
cu: boi;. deşi aveau cai -buni! „Şi în număr suficient. Se 

: întrebuințează, în general, tragere ea indirectă, din poziţiuni 

„bine alese, la 3.000—5 000 m. Se întrebuinţează fortifi- :, 
caţia 'de câmp, pentru tunuri și pentru servanţi. . Nu 
schinibă din poziţie, decât când ariileri ia inamică iorțează 

„la aceasta.. 
In cursul luptei, infanteri ia, în genere e, nu răspunde: 

artileriei adverse, ce trage de preferință contra infanterici. : 
Din contră, sârbii lasă infanteria la „propriile: ei mijloace: 

„Şi! trage contra „*tileriei adverse, pentru a :0.- -neutrâliză, 

iar după. ce obţine un rezultat, bun, „în''total : 'sau: în parte, 
alacă coloanele sau' linia de tr ăgători adversă, după: care: 

„Susţine invariabil acţiunea. infanteriei, când aceasta intră 
în zona eficace a focurilor infanteriei inamice. 

4 - ._..
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:Ca conchiziuni generâle, armata austro-ungară este 

disciplinată şi bine instruită: dispoziţiunile. în. „vederea... 

luptei și până în. zona . eficace: a focurilor. adverse, se 

«execută cu multă. metodă şi. în ordine, admirată adesea : . 

şi de sârbi; de" îndată ce. pericolul. material: devine, din 

ce în ce mai mare, dezordinea şi dezorientarea,; confuziuni 

şi. flotări, se: observă. în ordinea. de. luptă austro-ungară, 

într'o' măsură “mai mare,. ca în. armata. sârbă... 

Sârbii, explică aceasta prin lipsă de avânt. și spirit. 

de sacrificiu, datorit iubirii de patrie; prin: moralul : lor 

| (austro-ungarii). scăzut 'şi mai ales prin. lipsa. de cohe-. 

- ziune morală şi solidaritate între luptătorii de diferite . 

- naţionalităţi, (slavi, italieni, unguri, austriaci, români), şi 

între luptători: şi şefii lor. imediaţi,. ofiţerii fiind în marea: 

lor majoritate, austiiaci sau “unguri). “Toate acestea, precum 

şi lipsa -de încredere şi încriminările . reciproce, lac ca. 

efortul unităţilor austro-ungare, în luptă, să fie. mai. mic 

"decât 'al sârbilor; şi totuș. armata. austro o-ungară opusă - 

Serbiei, -“a bătut binişor:: 'şi eră pe punctul de a învinge,:: 

datorită superiorității. numerice : Și mijloacelor de organi- | 

zare, mai complete. a a 

  

CAPITOLUL W. 

, OPERAȚIUNILE PE TEATRUL. DE openațiun! 
DIN CAUCAZ 9. 

  

Turcia, deşi i nu se găscă, în. Tăsboin că. nici. m i Ştat . 
şi- nici nu se declarase. pentru vreunul _ din beligeranţi, 
totuş, la începutul: lui Iulie, a, început. mobilizarea, . 

„La 25. Iulie, a început iensporouile de concentrare, 
musa a 

intervenție Unor.. puteri. 
-Lar5 „August, ei de.. armață. urce, magbili- i: 

   zate,. se. aflau; dislocate, astiel:, ...,., . 

„Corpul 1. Armată, la. a Congtaptinepol ( & divizia, a a 
la Seutari) ; - aorr i: iii “tatii i 

mptika şi Kirilisse;” Fifi pa i ep 

  

E 1) “Vezi “harta,
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| “Corpul 3'“"Armată, având, diviziile la  Rodoslo, Pan- 

derma, Galipoli; . -: e | 
Corpul d Armată, pe. punctul « de. a se conceniră, la. 

Smirna, (diviziile Smirna, Denisli, Butnar); .. , 
Corpul: 5 'Armată,: pe punctul de a se concentră la 

Ahgora,. (diviziile la Angora, Castamuni şi..Losgot); | 
i „Corpul 6 A. la. Alep, C. 7 A., la lemen, C.SA. la. 
Damasc, G. -9, 10 şi. 11, adunându- se spre frontiera” Cau- 
caziană; ... , 

C. 1214. la: Mossul : şi c. 13 A: la 'Bagadat. | | 
La această dată, Turcia a reluat mişcările de COn-- 

„ centrare, executându-le cu oarecare. circumspecţiune. . | 

Primul plan de concentrare eră să se formeze o grupă. 
“de două armate în Europă (Adrianopol şi Constantinopol): 
și o a doua: grupă în Caucaz, pe care sperau turcii să o- 
poată aduce tot în Europa. 

* Insă. evenimentele: politice şi: Chiar greutăţile: politice. 
și “materiale - interne,: au. făcut. ca să se .revină asupra,, 
“primului plan. de concentrare, producându-se diterite, dis- . 
locări şi transporturi, astfel că. în Noembri e găsim! con-, 
centrarea aproximativă 'astfel:. - . | 

In Europa, 5 corpuri de armată G, 2, 3, 5 şi 6); 
La Smirna, corpul 4, „(având o divizie trimeasă în. 

“spre Egipt); | 
- In Caucaz, coipurile 9, 10 și 11. Se zice că sar fi. 
adus aci și corpul 12, ce-eră concentrat - la iMosul; 

In peninsula Sinai, C.7 şi 8; 
„Pe fluviul Tigru, c. 13 A, făcâna faţă trupelor en-- 

eleze, debarcate spre Basorach. 

Desfăşurarea cronologică a operațiunilor - i 

După” modul cum s'au, anuiiţat diteritele operațiuni?” 
pe acest teatru, pare că. Ruşii au luat ofensiva cu 'stânga-. 

„înainte, în regiunea dela Sud de “Karakilisa,- -până în Van, 
pentru a amenință dreapta: “turcilor, iar. tuncii au. luat. 
ofensiva cu 'stânga înainte, pentru a pătrunde pe 'teri- 
toriul rusesc din Kaucaz, unde, poate, sperau să: aibă șE. 
populăţiunea de- partea: Tor... i [ep ! ie! n 

| a pari 
' 

cc
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La finele. lui: Octoimbric,. flota rusă ă făcut 'demoni- 
straţii spre “Trebizunda, iar: trupele ruse, luând ofensiva;! 
au ocupat: Alikilisa, Karakilisa, Diadin şi Bayazid, înain-: 
tând cu o coloană pe Valea Aras, în. direcţia Erzerum. 

“ In acest timp, turcii au'luat ofensiva în direcţiile Ba-. 
tum, Artiou, Olty, Saricannis, opunându-se, în acelaş timp, 
şi înaintării. ofensive a ruşilor. :: .. tă 

Intre 5 şi 10 Noembric, înaintarea ruşilor. pe. valea 
'Aras și pe frontul Karakilisa; Alikilisa, Diadin şi Bayazid 
a fost oprilă în loc.. Coloanele turceşti spire Batu, Oliy, 
progresează cu alternative de succes şi înfrângere. . 

In a: doua jumătate a lunei Noenmibrie, armata turcă,:. 
întărită, a luat ofensiva pe Valea Alaskert, în direcția :Ka- 
rakilisa şi spre. trecătorile! munţilor Persieni, în direcţia 
generală Choi. şi Dilman. : 

Coloanele turceşti, ce înaintau: în. direcţia Alaskekt, ş 
au dat naştere luptei dela Suverdi şi Sabie Dutacha. - “ 

" Ofensiva turcă a: fost respinsă, în dezordine. "Această" 
mișcare nu a fost în legătună cu , Mişcarea generală dela 
Nord şi dela Sudt).: : Să 

- 'ToL'în- acest timp, Xuşii anunţ că au. putut ocupă 

Kapikrioi, la Est de Erzerum, prin valea ri ului Mehnred: 
"şi au ajuns la. satele Sarai şi: Asurli. - 

“Nici mișcarea ofensivă către Munţii Persiani: nu. a: 
veuşit. Turcii respinşi «le aci, au. suferit mari i pierderi de 
oameni, material şi muniții. :,: - 

„+ Câleva. unităţi. turceşti, tobonstituite ! în” împrejurimi 
de Van şi întărite cu' unităţi : de.redifi ăiduse, din: Bitlis, 'au: 
reînceput olensiva, însă, la 7 'Decembrie,.au fost înfrânți, 
având. mulți. morţi. şi răniţi, iăr ruşii, până la 20 De- 
cemvrie, înaintează şi ajung în apropiere de Van. 

Armata turcă, destinală 'a „operă în: Caucaziu, “se 
compuneă, la început, dinu -C. 9 şi 11. Mai în mrmă a: 
fost: :adus -aci şi. corpul: 10, concântrat la Samsun, cui 
'scopul..de a fi'. transporiat, pe mare, în Europa. Sunt: 
ştiri: :cari: spun: că “ulterior sar fi adus aci,.o: divizie din 

_corpul';13, concentrat la: Bagaat şi "destinat! a operă pe 
Tigru, în 'Mesopetania, “contra * timpelor engleze, și tot C. 
119 ce eră concentrat a Mosul. e 

  

1) Pe crochiu este însemnat cu litera K.
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-Pe' la jumătatea -lunei Noembrie, aceste forțe întă- 
tărite şi 'cu trupe de a: doua linie, erau coricentrate - CL: 

un grip, în. apropiere de “frontieră, la Vest de Olty şi 
Saricamas şi cu jun alt grup în zona: Erzerum şi Hasan 
Cala. O întindere de peste 50 vârste şi o: adâncime de 
aproape 100 verste. Afară 'de acele grupe, erau. câteva 
deiaşamente spre Nord, pe valea: “Tchorok (Cioroc) și a-. 
proximativ uri corp de armată pe: Valea Murad (Eulratul 
superior) la Karakilise și mai spre Sud. Turcii mai aveau. 
o divizie de Nizami întărită cu unități de redjiiii şi de 

cavalerie Curdă la Meleazghert şi împrejurimi ; iar: trupe: 
de rezervă la Vân şi finvprejurimi, cu destinațiunea să 

opereze. în direcțiunea.. frontierei Persane. : 
"Armată rusă, sub numele ide armata Caucaziană, este! 

compusă, din: Corpul 2 de Caucaz, 1/ 'din Corpul Si- 
berian, Corpul 2 de Turkestan, 1 divizie de cavalerie He 
Cazaci, 1 regiment de cavalerie i N ijegorodsko ș și 1 regiment 

de infâhterie siberian. 
“In luna” Decembrie şi Ianuarie, ştirile aduc vrmmăitoa- 

rele veşti principale, ce par întemeiate. a 
| * Până la: 20 :Decemvrie turcii au: ocupat Ardahan, iar 
la 23, au fost siliți a-l părăsi... -. 

“Până. „la“ 2-..Ianuarie, turcii au. fost bătuţi la Olty 

şi ruşii dau diterite. lupte cu succes în regiunea .Tschorok. 
„Ruşii aduc noui lforțe în. Caucaz, odată. cu: trimitere ca: 

aci a generalului Rennenkampi. - - i - 
| In. ținuturile Persane,. deşi . turcii avusese. succese şi 
ocupase: 'Tebris, - Sofiaii' şi“ Sâlmas, totuş, până în prima 
jumătate 'Tâniărie, sunt respinşi: de: aci de către ruși. 

“La:17 Tanuari6; se idă“'diri:: Petrograd următorul - co-: 
municat, relativ “la succesele rușilor. în. cursul “lunci Ia-: 
nuarie, şi În! "special; relativ. la. „Înfrângerea, turcilor 1 a 

„ Saricamis: : !» : aa 
In regiunea fluviului Sorog,. nişte coloane dușmane 

au fost: respiise din. satul: Boşkoi şi s'au retras în grabă.: 
Ii. Valea -Aleaskert, ;suntem.: în “contact cu duşmânul: 

și au fost câteva: 'ciocniri: ""Ună din'-coloanele rioastre” a: 
„cucerit: Sofian. după p luptă râncenă, capturând uri steag, 
“un tun şi o”cahtitate de: proviziuni. -Duşmanul 'S'ai:retras. -
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prin “Tacbris, părăsind câmpul de lupti unde ant găsit 

multe sute de cadavre.: 

[hui 

totul: înfrântă: la -Sarykamis, unde: corpul al. 9-lea, încon- 

"jurat, sa constituit. prizonier, 'pe lcând 'resturile celui al. . 

10-lea, -părăsind muniţiuni şi 'convoiuri, se. retrăgeau pe 

“un larg front: spre. granița turcă, energic. urmărit de 'tru- 

A. patra coloană ae învăluire turcească a lost cu : 

pele noastre, cu toate: că: eră. un. ger ASpru.. Victoria. dela . 

Sarykamis, n'a fost, cu toate acestea, deplină, de oarece: 

„corpul. al. 1-lea “otoman;: ale icărui efective au “fost în-. 

„doite. şi: prevăzute cu. multă artilerie din Erzeruni, a Ccon- 

tinuat: a-atacă avantgardele noastre în regiunea: Karangan 

- şi: Khorungan. Inainte de înfrângerea. acestei . coloane. 

turce, corpul: al: 11-lea s'a silit a. frânge avantgardele 

noastre: și a le desface separat, şi a uni corpul 9cu.10. - 
- Aa Sarykamis, însă, după înfrângerea coloanei menţionate, 
elementele corpului 'al 11-lea 'fau- repezit cu nouă îndârjire 
la atac, căutând a acoperi retragerea corpului al 10-lea. 

După înfrângerea: dela Sarykamis, Enver paşa a-sosit. 
la “corpul “11: şi a dirijat în persoană. operaţiunile.:Din. 
„această cauză s'a impus. mecesitatea trupelor noastre de . 
a. bate corpul al 11-lea şi a completă. înfrângerea; celui. 

„al 10-lea, care se retrăgeă. In consecință, trupele noastre, 
“respingând atacurile. furioase. ale corpului al 11-lea, au 
luat în. regiunea - Karangan. ofensiva. decisivă, căutând. să : 

înv: ăluiască: pe turci, ; 
Cu toate viscolele de zăpadă din zilele de 8, ui, 12, | 

14, 15 şi 16. Ianuarie, -care - făceau: comunicațiile im'po- 
sibile, trupele noastre, făcând... -sforțări .eroice şi dând 

„xlovadă de o tenacitate, extraordinară; au 'progresăt. con-.. 
„inu, operând atac după atac. Lângă; Altunbulag, mun re-. 
giment turcesc afost, în întregime, distrus! iar rămășițele, 

lui, capturate. Puternica poziţiune din Zivine a lost cu-: 
cerită. după “un atac al.unei: coloane ruse, care a luat 2 
-companii: cu, tunuri şi apoi, după un. singur asalt, a:cu- 
cerit: castelul, socotit - inexpugnabil,. din Zivine”. . sr 

Comunicatul acesta: nu a fost. desminţit de tri, ue: 
terioare ale turcilor, aşa că. suntem îndreptăţiți: a. crede - 

„că el „este complet! adevărat. Se
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Discuţiuni şi observetiuni. te 
Da aa 

„Până în: prezent, adică dupiă trai luni de zile, nu se 

manifestă cu niinic “important: ofensiva i “turcă în : Caucaz, 

din „contră, “sa uzat armata fără nici un 'scop. 

- "Turcii n'au o superioritate atât ide evidentă în forţele 

lor de uscat încât ofensiva ce au început în două idirec- 

țiuni cu totul :opuse, să. fie capabilă; de-a dă lovituri mari 

şi cu efecte  hotărîtoare cel “puţin - într'o parte.! Natura! 
teatrului “de operaţiuni din “Caucaz i-a dus la sacrificii, 
inutile. Mai de preferat ar. fi fost: ca' toată; sforțarea; lor, 
sau cea mai importantă, să o fi îndr eptat 'contra: engle-- 
zilor, pentru “a fi intrat:în Egipt, levenind astiel stăpâni 
şi pe “Canalul de Suez. - aa 

| Răsboiul sfâni. proclamat" ae Padişah, până în “pre 
zent, ma: produs: “efectul “aşteptat: Musulnanii din - Asia“ 
şi din Africa par că se idezinteresează „de. ce: se va; în- 
tâmplă. Kalifatului. Timpurile_au schimbat încă 'de mult 
ideile -musulmanilor: în, privinţa fanatismului pentru răs- 
boiu în numele” Profetului. ie at i 

= op uicii mau: patut facea nimica în “răsboiul baleainic; 

când aveau de adversari pe Bulgari; pe: Sârbi; pe Greci! 

şi vor să se răsboiască--i "Cu „Rusia, F ranţa, Anglia? 

— A duce un răsboiii pe patru fronturi — . Caucazia, 

Europa—Suez şi Golful -Persic,.cu. intervale de 1500-2000: 
km., cu.o armată desorganizată, cu: ofiţeri inculți, fără. 

căi "ferate, fără bani, fără: muniții şi echipamente, + nui : 
însemnează. altceva decât. Îscălirea: sentinţei de . inoar te... 

AIR tz. - ” . me e “ i. 

a — Enver. Paşa « scosese lă. pensie; cu un -an: înainte: 
de răsboiu,. aproape 2.000" “ofiţeri „de. diferite. grade» 

absolut nepregătiți, din. toate punctele. do. vedere.” Acuma 

i-a, chemat pe, toți şi. i-a , reintegr at;. a a am e 

tears Mc a pt
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MICI ca d pat - CAPITOLUL v. 

bre ne ai 
„OPERAȚIUNILE. IN EGIPT, CANALUL. DE SUEZ. 

ŞI GOLFUL PERSIG: 
E zile “i Spa sie 

Forţele,turee;:cheniate a operă. în contra. Sucz-uliui şi 
a. intră în'-Egipt,- s'au grupat. împrejurul formațiunilor. c cor- 

“.pului VIII. de.. armată . turc, din -Dam'asc. 
Acest : corp de'armată: conipus, azi, din-5 divizii, nu- 

mără apro ape - .50.000 de oameni. La aceste forţe :se.mai 
„pot 'adăogă. şi părţi. din. COEpUL, VII şi din diviziile inde- - 
pendente 91 -a şi a:22-a, aflate în:Arabia, pe; coasta Mării 
Roşii, între Hodeida. și AMeca. Asemenea se mai: poale 
„comptă pe un oarecare număr de voluntari" din triburile 
Arabiei şi din interiorul Așiei mici, ridicaţi, în urma ,răs- 
bouiului sfânt”. 

In tot cazul, forţele “turce chemate” să i opereze în 
această; parte, nu pot depăşi de 100. 000 oameni, „din cari 
numai trei. părți. luptători. . ae 

Englezii au luat ei mai întâi ofensiva, pe vi iile râu- 
rilor Tigru. şi Eutrat şi pistrează” o „defensivă. activă pe. 
canalul: de Suez. .. - 

Debarcând . forțe, în. golful Persic, la “Bassora, au 
înaintat, respingând forțele ce au întâlnit, până. aproape 
de Bagdad. Aceasta a avut drept efect de a menţine în: 
aceste regiuni forţe din corpul..XII și XIII: Numai o parte 
din ele: au fost transportate în: Nord, Spre: “Caucazia şi 
spre Vest, spre Palestina: , | 

In așteptarea evenimentelor şi. ofensivei « spre canalul 
de Suez, englezii “şi-au întărit: mult atât corpul. de ocu- 
paţie, cât şi direcţiile de înaintare spre Egipt. Toate punc- 
tele de. trecere ău fost fortificate şi! armate cu-tunuri de 

- câmp, pe alocurea şi cu tunuri grele, debarcate. „Trupe 
din cele mai bune, aduse "din “India 'şi din Australia, fac 
pază imediată a canalului ; toți Beduinii din peninsula 
Sinai, bărbaţi, femei şi copii, cu toate! “tirmel6- lor, au fost 
ridicaţi şi trimişi în interiorul Egiptului, aşa că: turcii, î 
înaintarea lor, vor găsi pustiul întins 

La EI Khubri” s'a' stabilit un pod de vase, pentru tre- 
„cerea: artileriei şi trupelor; Podul Își poate desface: o por-
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“tiţă pentr: trecerea vaselor. Un tren blindat circulă în tot 

lungul .canalului;. automobilele, asemenea îl secondează; 

iar la ambele capete sunt vase de. 

gleze, cari fac pază.. ..-: -.: 
răsboiu franceze ȘI + en- 

Până. la stârşitul tui 
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| Tanuarie nu a [ost-nici 

o: încercare de trecere 

sau de forţare din partea 
| turcilor: La 2: Februarie, 

însă, coloane: inimice se, 
= apropiat: ă de canal şi în- 

„cercară'să-l treacă. Ei au 

atacat canalul între lacul 

-Timsah şi marele lac A-" 

a mar, pentru a trece la: 
ur e/ (dar Ei iati . 
-- “Toiissoum. Turcii au voit 

s |să întinză un pod cu 
EI ras pontâane din aluminiu, 
„„. [construite special pentru 

(n ce „J'această: operaţie.“ Tunu- 
rile englezilor şi ale va-! 
selor, însă, i-au respins 

„cu pierderi. 

In timpul: pe. cad. se: 
făcă. această încercare. 
aci, în. regiunea Ismailia, 

alte. lupte-se dădegu mai 
la N. „unde turcii au. voii. 
să se întăre ească prin. lu-.. 

crări de sapă, lângă -EI 
-Kantara, dar de. unde au : 

e fost. respinşi cu pierderi, 
+ mari, „cari au trecut, | 

total, „de, 1.200. morţi Şi: 
tot. “cam. atâţia! răniţi. și . 

prizonieri, . E ii 

Efeetivul “total al. coz.: 

loanelor. turce. a, fost de,   
  

12, 000, cu şase, baterii ae artilerie ș iar. pentru + traye ersarea., 
deșertului, au întrebuințat 12. 000 ctizile. a 

ai
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“Această primă încercare! a dai un fiasc complet şi 

acţiunea ;unei armate de 150.000 de turci, sub. condu- 
-cerea moiminală::a fostului :Kediv.şi reală a-lui: Djemal 

_:Paşa” după: cum au tanunțat-oiturcii::şi germanii, rămâne 

“încă ase:vedeă în'.viitor,; este însă îndoială ta tii 

—"Dela intrarea: în -răsboiu .. a “Turciei .au'trecul a- 
„proape 5 luni, şi în tot acest: timp nu s'a semnalat nici 

__o mare operaţie contra Egiptului, cum :cră anunțată "CUL 

atâta; sgomot. .. SR : : 
,:—:Se: poale deduce « că o anhată, a azi; nu :se: poate” im= 

:proviză “ca "acuma. 2.000 ide ani, numai prin strângerea 
drept credincioşilor :sub “cutele steagului profetului. : 

„—"'TDureii au anunţat: că adevăratul: conducător al tru- 

pelor. de operaţie contra : Egiptului, va [i fostul 'Kediv, 
sperând. prin, aceasta la o: răscoală a populaţiei băstinașe,. 
ceeace nu s'a 'icalizat, de oarece englezii au proclamat au- 
“tonomia 'Egiptului şi au numit un Sultan din vechea fa- 

„ilie domnitoare! a: Egiptului, independent: de” Turcia. 
— Operaţiile. în” pustiul Sinai cer o: pregătire cu 

totul specială, : ceeace turcii nu au avut-o şi nu.0o.- pot lace 
așa curând. a a 

— Canalul” neputându-s se . trece: decât. prin câteva 
puncte, „Englezii:;pot: să-i interzică trecerea. foarte uşor, 
„supraveghind unele: părți, şi. luptând :în altele. Trenul și 
automobilele: de pe malul: vestic. le -sunt de :mare. folos, 

ca'şi vasele de răsboiu, ce ajută, la: pază ȘI: chiar la luptă, 

CAPITOLUL: vi 

DISCUȚIUNI ŞI: OBSERVAȚIUNI GENERALE ASUPRĂ 
.RASBOIULUI EUROPEAN. 

asa 
  

1. Este de: gândit mult astipra fenomenului. + că: fie- 

care. dintre beliger. anți “caută a aruncă răspunderea răs- . 

-] boiului, pe celalt. “Acest tenomei s a “observat în.răsboaiele 

contemporane, însă, niciodată, mu: a tost atât de pronunţat 

ca astăzi. a :
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De; ee, sc: caută scuze? De. cine. se tem beligoranţii! 

Ce! “urmăresc prin. aceste. scuze? ua 

i, Discursurile, în. parlamente, cărțile; diplomatice publi- 

cate, lite alura, universităţile şi -presa: au, desfăşurat cea 

mai mare activitate. pentru a stabili: răspunderea răsboiu- 

lui. Toţi caulă xăspunderea în deschiderea ostilităților; iar: 

nu în tendinţele, cu mult mai vechi, de armare şi de pre- 

gătire. Tuturora' pare.că 16 este teamă a nu îi acuzaţi ci 

au pus piedică, civilizaţiei, că au turbural liniştea. omenirii, 
prini acest răsboiu.' . . .: - i 

Cum, însă, Drogăirea € de a se turbură această. linişte 
“durează de zeci de ani,:nu înţelegem de,;ce. nu: se duc cer-: 

cetările către origina înarmării? Dece se opresc aci la 

deschiderea. ostilităţilor? Desigur, de teama că ducându-se . 
“cercetările către origina înarmării, : procesul răspunderii 
"acestui răsboiu, ar luă altă Iaţă; atunci ar. îi lupta între - 

cei ce susțin că 'riăsboiul este etern ca omenirea şi între 

cei ce pretind că-el este.o, urmă a timpurilor barbare. 
Dar atunci nu sar mai puteă acuză. o. partidă pe . 

alta, căci, şi tunul şi altul sau' pregătit de răsboiu, cu 

deosebire numai că unii 'sau Pregătit comp-eţ, iar alţii 

mai puţin. 

Credem că actualul răsboiu nu va servi ca să găsim 
pe vinovatul care.l-a „provocat, ci, va servi, ca să găsim 
pe vinovatul - care mu..a ştiut: a-l prepară, pe acela: care 
a crezut că: răsboiul nu este compatibil cu civilizația ; va . 
servi încă, pe deoparte, pentru asc demonstră căi dreptul. 

- de a trăi al naţiunilor nu poate. fi. înăbuşit. cu' forța; iar, 
pe de allă parte, că naţiunile nu pot trăi dacă nuf ştiu 
să se apere cu forța. Va. servi, aşă dar, pentru sociologi, 
spre a găsi formula necesară ma: desvoltării paralele a tor- 
țelor intelectuale, fizice și morale. ale poporului ; peniru a 
găsi legile după care popoarele ' să ştie a-şi pregăti și 
organiză paralel instituţiile corespunzătoare. celor trei.ele- 
mente ale progresului: ştiinţa, simțiriea, forţa. Va servi | 
pentru a se afirmă încă odată că instituţia militară con- . 
“stituie“o față” principală din Vieaţa. unui - “popor şi din 
principiile de progres.. 

In. fine, metodologiei militare, îi va servi-ca să-şi 'în- -: 

tărească şi să completeze principiile ştiinţei răsboiului; 

  

.
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iar fiecărui militar şi. cetăţean, în parte, îi va servi ca 
să știe că meseria. armelor trebuie. învățată! şi pr acticatăi 
“ca orice ramură “de. activitate omenească, deci, în cazarmă 
sub drapel, care formează marea. școală a. naţiunii, pe: - 
unde trebuie să treacă toate elementele. valide; ale. țării. 

a. - - tu 

2, Cum îşi. explică umamitariștii şi pacitiştii urmă 
toarele fenomene constatate în acest răsboiu? | | 

a) "Teoriile socialiste, paciliste, umanitariste, nu au 
demperat spiritul răshoinic, Din contră, se desfășoară! as- 
tăzi acte de: eroism, „pe icare nu: le găsim nici în istoria 
*eche ; : 

v) Formele de guvernământ şi chiar politica internă 
“oricât ar îi fost de iciată la unele dintre statele. în luptă, * 
nu a slăbit. “spiritul” răsboinic;. ele..au.. influențat în rău 
sau în bine numai asupra org ganizării şi pregătirii imate- 
riale „a armatei; 
o) Distrugerile de. obiecte de artă, capturitrile, îm-" 
punerile.-de răsboiu,. sunt mai numeroase şi mai grele 
“astăzi decât în răsboaiele: vechi; 

d) Răsboiul pe timpul iernei este mai pronunțat asţăzi 
în plină - civilizaţie — „decât în răsboaiele vechi — când 
nu cră atâta civilizaţie și când răsboiul încetăi darna pentru 
a conservă sănătatea luptătorilor ; 

„€) Pregătirea răsboiului implică şi grija. de cei rămaşi. 
acasă, de: îngrijirea familiilor, celor căzuți în luptă, etc. 
preocupațiune ce nu există în răsboaiele mai vechi ; 

f) Teoria v eche a întrebuințării armelor. numai pentru 
„scoaterea omului din. luptă eră imai wespectată 5 în răsboaiele 

„_Yechi, decât în cele actuale... .. . 
E In: răsboiul actual pe “Mare,. în : :răsboiul cu mine te- 
„resire, şi. chiar în lupta de câmp, a dispărut această teorie 
“aumanilară şi sa înlocuit cu. teoria distrugerii; 

9) Țările care.nu, se pregătesc de răsboiu, oricât ar 
fi de înaintate în celelalte ramuri de activitate, sau oricât 
ar Îi de înapoiate ca cultură și civilizație, sunt mai ame-. : 
ninţate să “dispară acum — în . plină civilizație — decât 
în timpurile vechi. 

Li 

3, Civilizaţia « a “dat naștere unci prejudecăţi la al. cărui -
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proces. asistăm. acum, : Cu - oeaziuna acestui văsboiu cu- 

ropean. 'Prejudecata” este acecă 'că. răsboiul. a fost. consi- 

derat ca o urmă a barbariei.-La această judecată a. urmat 

“tâtal. o formulă corespunzătoare: pentru -a: obţine pacea, 

trebuie. a -te pregăti de .răsboiu”.. 

Acum, când sa „produs răsboiul, fiec; e. beligeri ant 

caută” a “aruncă 'vina“pe celălalt, -şi aceasta, . din! cauzaj 

_ formulei falşe, admisă. «de “civilizația care a spus: că ar- 

marea este -pentru.: pace, iar nu: pentru -ăsboiu. . 

Asistăm acum la: procesul: acestei prejudecăţi, care, 

desigur, se va termină. prin a se redactă.o. altă formulă: 

răsboiul este o necesitate a condiţiunilor Pământ ești. 

cum e omul, aşa va fi :şi omenirea... E 

„Inteligența, generozitațea, arta, ete., mau mici: o în- 

râurire asupra spiritului răsboinic; din. contră, sosesc mo- 

mente. când 'se alimentează din. el.. Așa dar, civilizaţia să-şi 

prepare răsboiul ca şi pe celelalte ramuri de activitate, şi 

să fie în stare să facă văsboiul, căci nevoile civilizatoara 

i-l vor. cere, în tunele momente când. morala şi: diplomaţia 

nuj vor av că argumente suficiente. 

4. Ce vor mai spune astăzi acei pedagogi militari sau 

acei rutinişti cari sau: pr onunţat: întotdeauna contra pre- 

gătirii ostăşeşti prin ştiinţă şi 'cultură cât mai întinsă: 

„1 Se'ziceă: Oiiţerul austriac nu are 'nici: o cunoştinţă- 

, generală ; cl.-îşi cunoaşte. însă: bine. atribuţiunile militare 

şi atâta tot; el este un pariect om de răsboiu. Cu toate: 

“acestea, răsboiul a probat contrariul. 1. - 

Ofiţerul -francez este cărturar, el nu e om: de acțiune, 

deci nu e om de răsboiu. S'a pr obat din” contra, că i tocmai. 

cultura i-a întărit ăpliludinile. de răsboiu. - 

"Negreşit că.nu trebuie a cădeă mici. în extremitatea.” 

cealaltă, adică numai â culturei fără pregătire practică. In 

“această - greşală. căzuse ofiţerul 'francez. în “1870, dar s'a. 

corectat în urmă, pra acticând, Sără a condamnă ştiinţa. | 

5. Răsboiul de astăzi. pare a: ri caiacterizal printe un 

fenomen. nou, acela al întrebuinţării- presei în mod cu 

totul neobişnuil, pentru a âtrage deoparte: sau de alta, pu-. 

terile neutrale. Sistemul acesta face impresia a procedeului
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de bâlciu de a atrage vizitatori. Se întrebuinţează ştiri 
falşe, ziare plătite, agenţi speciali, intervievuri,: etc., şi, 
pare -a dă rezultate. In răsboiul din 1912—1913 l-a în- 
trebuinţat Bulgaria într'o foarte largă măsură, dar , din 
cauza politicei ei externe, nu i-a iolosit mult acest pro- 
cedeu. | 

G. Din cauza lungimii enorme a  fronturilor şi din 
cauza imposibilității manevrelor decisive pe Pancuri, pare 
că: se ivește -în ştiinţa militană o tendinţă de rupereal 
frontului: Lodz, Varșovia, Jadar, Reims, “Soissons, Marna, 
Tormachow, ete. 

7. Operațiunile în timpul iernii nu încetează cu desă- 
vârşire, toluş, ele nu pot aveă un caracter deciziv acolo: 

unde sunt elective mari, ca în . răsboiul aciual. 

8. Credem că între preocupaţiunile viitoarei i conterinţe 
dela Haga, vor îi şi următoarele: 

a) Pierderile de oameni fiind foarte mari în timpul 

- iernei, din cauza degerărilor, pneurnoniilor, etc., va dă 
“naştere unor discuţiuni dacă timpul iermii nu sar puteă 
„respectă printrun armistițiu. -De altfel, Ştiinţa militară - - 

a. fost mai. umană decât umanitariştii, de oarece, ea nu 
s'a ocupat prea mult de răsboiu, pe timpul iernii, admi- 
țând că este greu de executat și că, se produc piere 
zadarnice în "efectiv, ceeace nu convine ştiinţei militare 

0) Limita _întrebuințării avioanelor în răsboiu ; 
Ac) Limita procentului de soldaţi înarmaţi, în raport 

cu populaţia; 
d) Proporția între arme; 
e) Impunerea cremaţiunii pentru morţi; 
7) Respectarea proprietăţii: particulare , a: stabilimen- 

telor şi a averii publice, precum şi a obiectelor de artă; 
4) Interzicerea. distrugerilor lucrări lor de ariă; 
h) Discuţiunile diplomatice. în şedinţe deschise, ca şi 

discuţiile pentru legi; - - 
i) Proporția între budgetul militar şi bugetul general. 

LE - . „26
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91). Răsboiul, ca să fie dus(cu sorţi ide reușită, lrebuio 
să fie pregălit polilicește, adică. să se prepare. alianțele, 

să se fixeze nculrii,. să se cunoască slarea de ppregilire 
“a adversarului. 

Germania nu numai că ma pregălit bine alianțele și 

neutralităţile, idar încă mu a cunoscut bine starea de:pre- 
-gălire a adversarilor. 'A compțat -pe desbinările politice 
dintre Franţa şi Rusia, precum și pe luplele dintre clase, 
şi pe cea. dintre capital şi muncă, crezând că acestea vor 
aduce: revolte, greve, etc.. : 

10. Răsboiul trebuie să aibă la bază un elemenţ Mo- 
ral, adică 'un ideal al neamului, sau apărarea. teritoriului 
încălcat. EL nu- poate reuşi când se face pentru ridicarea 
prestigiului monarchiei, cum este cazul răsboiului Austiro- 
Ungărici în contra! Serbici, sau pentru dictatură, astlel 
cum. a voit Impăratul . Germaniei. 

ÎN a 

11. Telegrafia fără fir, (elegrăfia ordinară şi telefonia 
au luat o mare întrebuințare în operaţiunile strategice și 
tactice. Din. timp; de pace conducătorii să deă fondurile: 
necesare pentru înființarea lor, în. cea mai largă ilăsură; 
iar militarii să nu înceleze a face practica întrebuin- 
țării. lor. 

„ 12.- Rolul armelor nu s'a schimbat, dar'a luat mai 
„multă impor tanţă legătura idintre artilerie şi intfanlerie. 
Desigur că şi proporţia artileriei, în raport cu infanteria, 
se va mări, dacă, principiile umanitare nu vor_înterveni 
la Haga pentru a stabili o proporţie. Cavaleria nu a jucat 
roluri mari în aceste răsboaie, însă, de aci, nu, trebuia 
trasă învăţătura căii sa micşorat rolul. De altfel, pe toate 
„teatrele de operaţiuni s'au petrecut lupte de cavalerie de 
care vor ţine seama ştiinţa militară. 

| - Germaniii au desființat cavaleria divizionară şi acea 
“de corp. de armată, transformând-o în infanterie. Au men- 
ținut numai diviziile de cavalerie. 

  

„_1).Punctele dela 9—18 sunt Ivate şi prefăcute după lucrar rului de statmajor, în rezervă Pietraru „Fazele săspolalai actual: maio-
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13. Rolul fortificațiilor pare a se mări. Va [i in 
dluienţat, desigus, profilul, modul de construcţie, traseul, 
“suprafeţele de ucoperit, etc. Uneltele de săpat vor deveni 

__ Necesare peniru fiecare soldat. 

Dăm aci mai multe -schițe de tranșeele germane pe 
îrontul de Vest. Ele pot servi de directive şi nouă! 

14: Rolul și acțiunea marinei în riisboiu s'a: mărit. 
t 

Asistăm, peniru prima oară, la: lupta vaselor mici şi, în! 
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inelor şi la adevărata lor întrebuințare, ce a'submar 

le fusese cor testată până acum. 
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| 45, Serviciul de (provizionare. şi cel sanitar au atins 

cea mai mare întrebuințare ;. deci, vor luă o mare des- 

yoltare.. în . viitor. 
“Răsboiul acesta va “demonstră că cea m'ai ideală 0v— 

ganizare. Hu va putea satisface întotdeauna nevoile de 

aprovizionare şi cele sanitare ale trupei: In mod fatal in-- 

tervin zile când trupele . Sunt lipsite de aprovizionări, SE 

când oamenii nu pot iaveă iazistenţa medicală. 

Numai forța morală şi 'educaţiunea individuală pot. 

compensă aceste lipsuri “utilizând, în asemenea cazuri; 

„hrana de rezervă, cu chibzueală, răbdând fără a cârti, 

ând nici aceasta mu se (găseşte, îngrijindu-se fiecare de 

starea să igienică şi sanitară, cu mijloacele ce va: trebui. 

să aibă asupra sa. 

16, O “armată, ca să câştige victoria, trebuie să aibă. 

o bună şi completă organizare. şi pregătire, nu numai . 

în ceeace priveşte instrucția - militară şi formarea cadrelor, 
dar. încă o bună “cunoaştere şi întrebuințare a tuturor in- 

vențiunilor. ştiinţei, precum: drumurile de fier, aeropla-: 
nele, automobilele, bicicletele, telegralia fără fir, etc. 

Liniile ferate din Germania sunt suticiente pentru: 
| operaţiuni în price direcţie şi către orice frontieră, de- 

oarece Germanii, au ţinut întotdeauna seamă câ traseurile- 

lor. să satisfacă deopotrivă interesele economice. şi cele: 
strategice. Austro-Ungaria are Han traseu. avantagios, însă. 

insuficient. | 

| Belgia, deşi. are o numeroasă xeţea 'de căi ferate, nu: 

a putut trage tot utilul inilita din ele, fiind trasate numai 
din punctul de vedere economic. 

Franţa şi Rusia au meglijat această chestiune. Serbia 

nu a avut putinţa materială a realiză căile ferate de. care 

au avut nevoie. ! | 

“Avioanele, în general, mu au: desvoltarea suficientă. i 

la xici 'un beligerant. Germania este mai bine pregătită. 
din punctul de vedere al aerostaţiei. Intrebuinţarea ;avioa- 
nelor, în actualul răsboiu, a întrecut. cu mult prevederile: 
şi a contrariat cu totul pe acei cari le contestă valoarea: 

pi Pa i Sa 

"Artileria a: tras mult protit de întrebuințare a lor. - Să 

=



407 

„Nu sunt încă date suficiente asupra valorii lor în 're- 
cunoașteri. Au o influență. considerabilă: pentru nienţi- 
nerea moralului trupelor amice şi pentru demoralizarea: 
populaţiunii adverse: Ele par a deveni un îel de talisman” - 

al întreținerii mândriei maţionale. ia 

'Aulomobilele şi autocamioanele au luat cea iai mare - 
întrebuințare în Germania, Franţa, Anglia şi Austria pen- 
tru aprovizionări şi reaprovizionări;, pentru serviciul. sa-" 

“mnitar, iar în câmpul de luptă pentru recunoașteri, ştiri, 

„ comandamente, legături, etc. şi pentru transport de lrupe. 
- Imviitor ştiinţa militară va trage principii pentru uti-! 
lizarea lor în operaţiunile strategice şi tactice. Au avut 

“chiar în operaţiunile de până acum o întrebuințare folo-: 
sitoare în luptă: Atacul prin surprindere în Belgia, şi 
alacul armatei de Paris în flancul 'drept (german, pe] M arna, 
pare a se datori, în parte, şi întrebuinţării automobilelor. 

Biciclelele și motocicletele au întrecut utilizarea ce 
“ge aşteptă dela. ele, mai ales, în ceeace privește detașa- 
mentele, susținerea cavaleriei, a artileriei, telegrafişti, plio- 

nicri, recunoașteri p2 timpul luptelor şi cercetări înaintea 

luptelor. . - 
1 Abnegaţiunea, tăcerea şi spiritul de sacrificiu, per- 

„sonal, :sunt necesare pentru victorii. - 
Se simte nevoia, din ce în ce mai mult, ca ătât mi-” 

litarii, în icercul lor de activitate, atât cetăţenii în rolul lor, 

cât şi conducătorii politici ai țărilor, să-şi calce pe resen- 
timentele sau pornirile personale şi să-şi deă ajutor re-- 
ciproc, în interesul :superior al ţării şi al neamului. 

In această privinţă, Serbia a dat probe de înaltă pu- 
tere morală: De altfel, în Anglia, în Germania, în Rusia 
şi în Franţa, sa produs fenomenul acesta al abnegaţiunii, 
“însă, s'au ivit, pe ici, coleă, şi animozităţi. In Austro- 
Ungaria s'au pronunţat Ig grave abaleri, atât în cercurile so- 

ciale, cât şi în vânidurile armatei. 

18. Serviciul 'de informaţiuni înaintea: frontului şi «de 
legătură . între unități a luat o marc întrebuințare din - 
cauza chormei întinderi a fronturilor. Unităţi întregi Sau 

văzut distruse sau, rătăcite din cauza lipsei de serviciu de 
cercetare şi de legătur ră. „Cercetările şi recunoaşterile ge-
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nerale nu sunt suficiente ; ele pot folosi comandamentului, 
dar trupelor nu, din cauza depărtării lor de locul coman- 
damentului. Se impune organizarea de mijloace proprii 
pentru cercetare şi legătură la fiecare unitate. 

19. Pregătire ca - trupelor . pentru operaţiuni de. noapte 

şi operaţiuni în munţi, se impune din ce în ce mai mult. 

20. Organizarea spionajului şi a informaţiunilor pe 

căi particulare a luat cea mai imare întrebuințare şi se 
impune să i se deă'p imare desvoltare. Germania şi Ru- 
sia au avut cel mai desvoltat serviciu de spionaj şi in- 
formaţiuni. Comisionari de inărfturi, amploiaţi de industrii, 
intelectuali, pictorii cari cutreerau ţara şi porturile, pfic- 
tând şi spionând, industriaşi, lucrători, funcţionari co- 
merciali, 'ctc., au fost întrebuințaţi pe. o scară întinsă. 

Femeea, întrebuințată altădată pentru acest scop, a: 
fost întrebuințată şi de astădată, însă serviciile ci nu erau 
de ajuns; a trebuit încă o armată ide informatori și spioni. 

De aci se trage învăţătura ca, p2 deoparie, fiecare 
stat să-și -organizeze. acest sistem de informaţiuni ; iar 
pe de altă parte, cducaţiunea să lucreze astiel încât -popu- - 
laţiunea să ştie a se păzi la dă intormaţiuni discrete, pen- 
tru a-şi păzi fara de nenorociri. 

| 1, Se zice că lipsa de solidaritate. între. ofiţerii aus- 
triaci şi afinitatea slavă dintre Cehi şi Croaţi cu Sârbii a 
grăbit dezastrul armatei austriace din Balcani. 

23, In cadrele armatei mobilizate intrând foarte mulţi 
ofiţeri de rezervă, atât în trupele combatante: cât și în 

"trupele şi serviciile auxiliare, se simle multă nevoie ca 
aceştia să cunoască chestiunile. militare şi modul de tunc- 
ționare al armatei. Reiese, dar,. în mod lămurit, că vul- 
garizarea. ştiinţei militare este o chestiune -care va trebui 
să preocupe pe conducători, de oarece, durata concentiră- 
rilor în timp, de pace mu este suficientă pentru a-i pune 
pe aceştia în cunoștință cu tot ceeace le. este necesar din 
chestiunile militare. Afară de aceasta, concent rările nu 
trebuie să servească pentr a dă noţiuni despre armată.
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şi despre ştiinţa milita ră, ci humai.de a împrospătă şi 

practică cunoştinţele, ce se presupun cunoscute de mai 

înainte. 

23. Judecând după numărul intelectualilor, -al celor: 

«din elasele superioare, al aristocraților şi al prinților căzuţi 

în luptele din acest răsboiu, este uşor de recunoscut că 
Austria a dat 'cel mai mic procent, deci, Austria se găseşte 
in decădere sub acest raport. Se scrie pe ici, coleă, că 
intelectualii, iaristocraţii, bogătaşii. şi prinții Austro-Un- 

gariei sunt presăraţi pe la 'ttoate serviciile auxiliare, pe la 
toate părțile sedentare şi pe la diler ite însărcinări şi mi- 

siuni speciale în alte ţări. 

24. In-r: ăsboiul actual sau. produs multe retrageri 
«executate după toate regulile științei militare şi multe 

- ruperi de' luptă executate. cu măestrie. Intre acestea, re-. . 
amintim retragerea francezilor pe Marna, în urma bătă- 
liei. dela Charleroi, cpuizând forțele advers arului prin dese 
lupte de 'ariergarde şi prin iuperi de luptă dibace. Ru- 
perea luptei executată de Hindenburg, retragerea sârbilor 
pe Kolubara-Ly8, etc. | 

| 95, Mulţi ofiţeri de infanterie ausiriaci nu dau nici un 
impuls moral unităţilor lor pe timpul înaintării. Ei stau, 
la 300 m. înapoia lanţului; iar, pe. timpul asaltului nu se 
xăd. Unii martori pculari spun că la început dau oarecare 
interes, însă, către sfârşitul luptei se dezinteresează cu * 
totul. - 

La Gerimani, din contra, ofiţerii dau cel mai. mare 
“avânt; de aceea pierderile în. ofiţeri sunt. numeroase. Se 
pretinde chiar că în multe împrejurări numai exemplul 
ofiţerilor şi — câteodată — măsurile drastice. luate de. ci, 
-duc liniile de „luptători până la isbirea corp! la corp. 

25. Din cauza pierderilor enorme de ofiţeri de infan- 

„erie, Germanii au fost nevoiţi a trece la infanterie foarte 

mulţi ofiţeri de cavalerie şi a avansă ofițeri pe gradaţii - 

ide infanterie meritoşi. . i |
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27. Nevoia de a se întrebuinţă cele mai drastice mă- 
suri contra populaţiei inimice care deserveşte operaţiunile, 
şi chiar. contra celei amice, -care nu dă tot concursul ne- 

cesar armalei, a îmers crescând. Se pare că vom ajunge 

la legea că: această nevoie merge în raport direct cu 
efectivele şi. cu cheltuelile enorme cauzate de răsboiu. 
Acecaș lege pare a se constată şi în aplicarea, sancţiunilor 
în ceeace priveşte vespectul proprietăţii particulare, al lu- 
crărilor de art ă, al averii generale, etc. 

! : | , 

28. Intrebuinţarea semnelor de idenlilate cu numele 
omului, cu numărul sau şi cu corpul din care. face parte ; 

aduce multe servicii pentru stabilirea identităţii. 

29. Să se observe că în momentul când germanii pă- 
trunsese în Franţa, când o parte din opinia publică fran- 
ceză se descurajasc, crezând tă germanii intră în Paris! 
și ca. de aci înainte să scape cine. wa putcă, alunci, apare 
două știri de efect şi «le reculegere: - 

a) Guvernele Angliei, Franţei şi - Rusiei, se angajează 
a nu intră în. tratative de pace separat în cursul acestui 

"răsboiu. Cele trei guverne au convenit ca, atunci când vor 
aveă loc discuţiile de pace, nici o putere âliată nu va: 
putcă pune condițiuni de pace fără acordul prealabil al 
fiecăruia dintre aliaţi... 

D). America declară că va. atacă, dacă se va atinge 
vreun obiect de artă 'din Paris. . i 
ji a i 

'30. Imediat după Mukden, când! Rusia eră înfrântă, 
diplomaţia germană. a început . să înţepe.. pe Franţa şi: să: 
provoace dilerite incidente, pentru. a o târî într” un răs- 
boiu, pe care, însă, mu voia să se zică; că l-a; pr ovocat, 

Telegramele diplomatice din acel timp pot proba 
aceasta în deajuns. 

“Dacă a renunţat atunci Germania la răsboiu, a făcut-o: 
numai de teama Angliei, care eră gata să sară în aju- 
torul Franţei. 

De atunci au început marile înarmări în Europa. 

31. A se observă că luptele de uzură ale. aliațilom
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contra armatei germane, tind a o cpuiză, întocmai precuni 

în istoria veche au. epuizal romanii i pe Anibal şi pe ar- 

matele lui. 

39. La 1812 au început luptele contra lui. Napoleon 

cel Mare, au continuat în 1813, 1814 şi sau terminat, 

în 1815. Tot aşa au început acum luplele -în 1912, au 

„continuat în 1913 şi 1914. Probabil se vor lermină în 

1915, adică exact la 100 “de ani. 

33, Până în prezent nu avem date ' asupra Funcţioi- 

nării diferitelor servicii ale armatelor. Din cecace sa putut 

deduce până acum in ziare; pare că serviciul poștal 

a lăsat de dorit atât la: în ancezi, cât şi la germani. Poate 

să tic aci şi pretenţiunile prea mari ale publicului, e care 

crede că acest serviciu poate luncţionă la riăsboiu tot așă 

de exact ca în timp, de pace. 
34. Un om de melodă și ile; ordine 'împinse până la 

pedantism, rămâne adesea contrariat. când se ivesc inci- 
dente zeprevăzule cari îl contrariază. Sar puteă aplică 
această constatare la conducătorii germani, obișnuiți cu 
spiritul de ordine şi de metodă necontrariată,: rezistența: 
Belgienilor, intrarea în acţiune a Angliei, neutralitatea Ita- 

lici, declararea. de răsboiu a Japoniei, înfrângerea idepă 
Marna, şi concentrarea Rusiei mai de vreme decât lusese 
prevăzută, au contrariat atât de mult pe conducătorii 
„germani, încât se poate susţine că de aci înainte măsu- 
rile luate de ci sunt în mare e parte influienţate de această, 
stare de cnervare. 

Moltke, în 1870, contrariat de incidentul dela, Sarre- 

- brăck, a. modificat transporturile armalei a:2-a, şi nu. 

a putut corectă greşala decât după oarecari. incidente me-. 

plăcute între AI şi “4, II, precum şi după o scurgere 
“de timp, de 6—7 zile. Este sigur că ide ar îi fost în stare 

armalele franceze să profile “ae această, perturbare, gre- 

| şala ar [i. avut consecințe neplăcute pentru armatele ger- 

mane. 
De astădată, armalele îriplei înţelegeri au ştiut să - 

profite de primele perturbări făcute în proiectele ger-. 

mane şi; de aceea, mici azi, nus au Dultut re coulege germanii.
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Dacă la această stare de enervare mai adăogăni și 
orgoliul naţional german exagerat, că mici 'un picior de 
soldat inimic să nu calce teritoriul german, este uşor 

de: înţeles pentru ce se sbat armatele germane de opt luni 
de zile, fără nici.un rezultat pozitiv din punct de vedere 
milita şi nici un rezultat practic din punct de vedere 
social. 

Ştiinţa militară nu poate dă rezultate, oricât de bine 
ar îi pregătită armata, dacă politica cu lendinţele ci de 
efect, nu o lasă să-şi aplice principiile în întregime. 

Armatele germane consumate în zadar pentru'a opri 
pe ruși să calce pe teritoriul german, aduceau victorii si- 

_gure pe frontul de Vest, dacă ar fi fost duse acolo. In 

acest timp, rușii mu aveau "vreme să ajungă nici pe linia 
Danzig, Breslau, Cracovia şi Carpaţi. 

De.alttel, iată cum. se verifică cele ce spunem aci: 
„In 1869, Moltke seria în proiectul său de operaţie 
contra Franţei, supozând că Austria va luă partea Franţei, 
pentru a se răsbună pe 1866: “ 

„Vom merge mai întâi contra Franţei, contra Franţei 

singure, cu toate forțele noastre, chiar când, în acest 
timp, Austria va invadă teritoriul prusian, „Tără' să în- 

tâlnească nici un obstacol în cale-i, și chiar dacă; ar voi 
să meargă până la Berlin, şi să se stabilească în capi- 
tala noastră; Cu armatele noastre victorioase, după ce 
am zdrobit Franţa, vom reveni în ţară, traversând în- 
treaga Germanie, .entusiastă și înălțată prin spiritul vic- 
torici naţionale, şi vom câştigă, în aplauzele unanime, 

"o a doua mare victorie asupra austriacilor”. 
In 1913, Wenhrverein, (Liga! apărării germane), cea 

'mai mare societate din Germania, care numără membrii 
_cu milioanele şi.care aproape își dictează. programele mili- 

tare, cereă, între altele, relativ la sporire a armatei, ca 
întrun caz de răsboiu „nici. un soldat inimic să nu calce 
sfântul pământ al palriei”. 

Oare, această cerinţă să fi influențat pe conducători în, 
atât, încât să fi “uitat. marele principiu pus înainte "de 
Mollke, în 1869? 

In tot cazul, principiul a fost: călcat și se afirmă, 

nu Şlini pentru a câta oară, :că;: politica trebuie să se
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păzească de a influiență operaţiunile militare. Politica 

să aleagă momentul şi să ideă imijloace, mijloace şi, iar 

mijloace; lăsâiid armata să i opereze cum va crede, pentru 

a realiză victoria. - 

“CAPITOLUL VII 

RASBOIUL: PE APA 
  

“Considerățiuni generale 

a Răsbciul pe apă, privit în mod general, se. deosibeşte 

de răsboiul de uscat, prin o serie întreagă de: „consideraţii | 

din cari vom arătă o parte, în câteva cuvinte: 

“a) Mersul flotelor se face în tot lungul şi largul mă- 

rlior — excepţii cu totul reduse — fără a lăsă nici o . 

“urmă. Nu este nevoe de a se urmă, ca la aitmata, de: 

uscat, o anumită linie de operaţie, un anumit drum; -o 

anumită cale ferată. Se poate întâmiplă,. din. această cauză, 

ca două îlote, cari merg 'una spre alta pentru a luptă, 

să treacă pe alături, la. o depărtare de 20—30 mife și 

să nu se întâlnească; dacă este ceață pe apă, atunci, în- 

tâlnirile suni cu totul problematice; | 

"b) Pe timpuri de. ceață, operaţiile sunt cu totul + re- 

dusc; iar dacă ceața este mare vasele. se imobilizează, de 

teamă de a nu „se ciocni între ele ; 

c) In răsboiul: de siscat, una din grijele cele mai mari 

esle aprovizionarea şi hrănirea. trupelor; la armata de 

apă, fiecare vas îşi are hrana şi tot: felul de aprovizio- 

namente, cu el; 
d) La armata de uscat, 'baza de aprovizionare ri imâne 

| totdeauna în urmă; la armata de apă, în special în exe- 

cutarea unui. mare drum — exemplu flota rusă din Eu- 

ropa trimisă! în. Extremul Orient în 1904—1905 — are 

baza de aprovizionare înaintea sa. Pe măsură ce a isprăvit 

: aprovizionamentele, va trebui să-şi ia altele dela depozitele 

din drumul său; 
| e) Numărul vaselor, forţa ş şi siluetă lor, constitui ca 

eseadrelor, riumărul tunurilor şi al echipajiului, sunt cu- -
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nosculc, de. toţi, "din timp de pace; o mică variaţie; în. 
constituirea escadrelor, nu schimbă nimica în fondul or- 

ganizaţici. La armatele de uscat, se pot mobiliză mult 
mai multe unități decât există în limp, de pace și care 
unități au aproape laceeaş valoare ca şi celelalte; 

f) Napoleon a zis, între altele: „Un amiral nu are 

nevoie să ghicească ceva despre inimic; cl îl ştie unde 
se găseşte, care-i este forţa, care-i sunt tunurile, „etc. ; 

apoi: Marea Indiilor, Oceanul, Marea Nordului, canalul 
iMânecei, ctc., în toate părţile nu este. decât o câmpie 
înlinsă, netedă, de apă, în timp ce pe uscat nu se petrece 
acelaş lucru”. In adevăr, bătălia navalăi, din cauza acestor 
cunoştinţe ce se arc, în :prealabil, asupra forțelor îni- 
micului, poate [i considerată ca o partidă jucată pe [aţă,— — 
cărțile jos. 

“In armata de uscat, întră: o scrie întrcaşi de necu- 
noscute; | 
DD Rezultatul unei bătălii mavale iese în evidență a- 

„proape dela primele lovituri de tun; iar sfârşitul urmează 
foarte repede şi hotăritor, deoparte sau de alta. Togo, a 
putut anunţă la Tokio, după o jumătate de. oră dela an- 
gajarea bătăliei dela Tsuschima, că victoria este de partea: 
sa. După două ore de luptă, flota rusăi. eră distrusă; res- 
turile ei au fost culese până a doua zi dimineaţa ; adică 
în 17—18 ore —.cu totul — mu mai eisstă' flotă; rusă; - 

h) In o luptă navală se angajează dela. început to- 
talitatea forţelor, fără a se mai opri: rezerve. Orice păs- 
irare de forţe navale, ca rezervă, poate săi aducă un de- 
zastru ; în timp ce la armata de uscat, păstrarea unei re- 
zerve este recomandată şi impusă de felul luptei ; 

i) După o luptă navală, vasele avariate: merg în' por- 
turile de răsboiu — baze de operații — pentru a se:-re- 
pară, aprovizionă şi pentru a-și. completă echipajul; ar- 
mata de uscat, primeşte dinapoi toate întăririle, ce-i viu 
dela baza de: aprovizionare ; 

PO singură mină poale scufundă un cuirasât - în 
câleva minute; iar un cuirasat în o escadră, poate fi 
asemmit unui corp de armată, în „armata de uscat. 

k) Im. bătăliile terestre, rezultatul se capată, mai în 
toldeauna, prin lupte piept la piept cu infanteria. Ea
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este regina bătăliilor. In. bătăliile navale, rezultatul îl dă 
numai tunul; el este totul, şi cu: cât este mai puternic 

şi cu bătaie mai mare, cu atâta este mai hotăritor. 

= 

  

Dar, dacă acestea sunt. deosebirile, apoi se. pot. găsi 
şi asemănări. | 

şa: 0) In timpul înaintării flotelor adverse pentru, . 
luptă, este absolut mecesar .ca marşul să le fie acoperii 

de o sigurânţă care să meangă, la distanţa corespunzătoare 
spațiului, peniru luarea dispozițiunilor de luptă; iar ini- 
micui trebuie să fie cercetat şi găsit cât mai departe por 

Sbil, dând flotei amice timpul mecosar, Aceste două; ele: 
menite ar constitui: serviciul 'de cercetare și de sigur anță, 

comparată cu - operaţiile armatei de muscat, adică: spaţiul 

Şi timpul.mecesar. operaţiunilor. 
D) In timpul angajării bătăliei, manevra este totul, ca. 

şi la armata de tuscat. Alegerea unui punct slab al flotei 
inimice, sau gruparea a forţe mult superioare asupra unui 
puncl tare, rupe echilibrul şi face ca victoria să se în- 
cline în partea celui care manevrează. Insuş lumina pu 
ternică a soarelui poate fi întrebuințată în manevrare 
acela din adversari care are soarele în. față, este mai 
desavantajat. 

„Frappez fort, Tranpez tous ensemble, et frappez ă 
Ja tâte! 

Surtout: frappez trois contre un ; du fort.au faible”1), 
c) In timpul unei bătălii navale, vasele mici, toripi- 

oare; contratorpiloare, submarine, se ţin deoparte, apă 
_Yând flancurile flotei amice; “aupă bătălie, joacă rolul 
cavaleriei în urmărire. Ele, prin loviturile cu torpile, dau 
lovitura. de graţie marilor cuirasate sau crucișătoare, ne- 
scufundate, dar care au avut artileria scoasă afară din ser- 

viciu, în timpul. luptei. 
d) Flota se împarte în escadre, iar o cscadră cu- 
pri: ade mai multe vase. O flotă este considerată ca o ar- 

mată sau chiar un grup de armate. — cum au Englezii— ; 
iar o escadră este o armată sau un corp de armală, In 

  

1) Ltetenant de Vaisscau Bomăry, Tsachschina.
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o bătălie navală, escadrele luptă individual — ca şi arma- 
tele sau corpurile de armală — 'coordonându-şi, însă, mc- 
țiunea între ele, fără a se mai primi ordiriă de detaliu, 
pentru alingerea scopului colectiv ; 

e) Nu se angajează niciodată lupta, fără un plan, 
care plai se comunică tuturor comandanților de escadre, 
iar aceştia îl transmit mai departe tuturor vaselor de sub 
comanda lor. Acest plan este conceput pe baza ştirilor 

primite dela escadrele de cercetare şi de siguranță, trimise 
înainte. Fiecare escadră: şi în escadră fiecare vas, îşi are 

rolul său; 
ID) Forțele morale joacă un rol tot aşa de mare în . 

luptele de apă, ca și în acelea de uscat. Prin instrucţie, 
prin educaţie, prin iniţiativa mişcărilor, prin convingerea 
deplină a tuturor în câştigarea victoriei, şi prin încre- 
derea tuiuror în şeful. suprem, moralul este, la cel mai 

“înalt punct, ridicat: O. asemenea armată, de uscat sau. 
apă, trebuie să învingă; ae 

9) Spiritul ofensiv câşligă viclori ia. 

“Teatrul de răsboiu. Teatre de operaţii 

Teairul de răsboiu maritim. — Ca şi în răsboiul de 

uscat, aceeaș definiţie are şi teatrul de răsboiu maritim, 
adică: Toate apele pe cari ar puteă aveă loc întâlniri 
între adversari și lupte, precum -şi de unde adversarii -îşi 
pot aduce toate cele necesare pentru aprovizionare și în- 
treținerea armatei. 

In năsboiul cel mare, teatrul de răsboiu maritim, Cu- 
prinde toate apele globului, toate mările şi toate oceanele, 
“Aceste ape sunt azi în stăpânirea deplină a marei alianţe, 
afară de Marea Baltică şi Marea de Marmara, care sunf 
stăpânite: prima de Germania, iar a doua de Turcia. 
| Teaire de operații marilime. — In acest mare, imens, 
teatru de răsboiu, sunt mai multe teatre de operaţii, na- 
vale, maritime, .pa cari sau desfăşurat lupte navale, sat 
pe cari se vor destășură în viitor. 

Aceste teatre de operaţii sunt: Marea. Baltică, Marea . 
Nordului, Canalul Mânecei; Marea Mediterană, cu Marea . 
Adrialică; Dardanelele, cu Marea de Marmara; Marea



417 

Neagră; Oceanul: Indian (n regiunea. a insulelor Falkland) 
şi Oceanul Pacific (coastele Rili). 

In lungul coastelor acestor teatre de operaţii, statele 
riverane, au o serie de cetăți: maritime, puncte de sprijin, 
mari ateliere de construcţiune şi reparaţiune, cari servesc, 

toate, ca baze de operaţii ale flotelor amice. Toate acesta 
puncte de sprijin sunt întărite, sau sunt mult retrase în 

fundul golfurilor sau în gura marilor fluvii, pentru a nu | 
îi expuse bombardărilor vaselor inimice. 

Organizarea coastelor ŞI. NE 
crearea porturilor militare și a punctelor de sprii jin 

Un port militar este considerat ca un centru imipor- 
tant de mobilizare, ca o pază de operaţie de aşă natură, 
încât răsboiul maritim nici nu Sar puteă face fără exis- 
tenţa lui. Marile porturi de răsboiu, dispun de mijloace 
numeroase de reparaţii şi chiar de construcţii de vase şi 
de foarte multe aprovizionări'de tot felul. 

Porturile militare, sunt, de obiceiu, stabilite în puncte 
importante strategice şi accesibile cu uşurinţă vaselor de 
tonajul cel mai mare. In acelaş timp „flota, în interiorul 
portului, trebuie să. fie în mod absolut la adăpostul unui 

| bombardament inimic. 
-Punciele de sprijin. sunt porturi cu mai puţine mij- 

loace de aprovizionare și: de reparaţii. In. special, le lip- 
seşte marile docuri, pentru a puteă face, reparaţiile unor 
stricăciuni de aşă natură sau numărul lor este mai redus. 

Ele,. însă, îşi au importanţa lor, şi adesea o flotă: 
nu poate operă fără tun punct de sprijin în apropiere. 
Flota franco-engleză a voit: să pună mâna pe Cataro, spre 
a avea un punct .de sprijin, în apropierea bazei navale 

„austriace. Neputând să-l ia, a .fost nevoită să se aşeze, 
tocmai la Malta. | 

Flota anglo-iranceză, ce operează contra Dardane- 

lelor, şi-a : stabilit punctul. de. sprijin în 'golturile 'insu- 

ielor Tenedos, Lemnos, etc., pentru a. fi în apropierea 

zonei de -operâţii. : Vasele mai rău avariate. sunt. duse 

tocmai la Malta pentru reparaţii. 
Porturile maritime şi punctele de sprijin ale diferi- 

telor stale pe coastele teatrelor « de operaţii maritime, suni: 

27
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Rusia. Se pare că situația geografică a acestei țări, 

se opune ca să devină o mare putere: maritimă. Coastele 

Rusiei răspund în trei mări, cari nu sunt mări libere, 
cari sunt ca nişte mari saci, păzite la gunăi de către alte 
state. Așa: Marea Baltică, păzită de strâmtorile dintre 
Danemarca, Suedia și Norvegia; Marea Neagră, păzilă 
de strâmtoarea Bostorul şi Dardanele, a Turciei; şi Marea 

„Japoniei, păzită de 'strâmtorile La Pârouse, Tsungaru şi 
Coreea, a Japoniei. Ea, prin urmare, este nevoită să în- 

ireţie trei flote, şi la aşă distanţă una de alta, încât aju- 
torul reciproc este iluzoriu; în special, distanţa Baltica- 

„Vladivostock! este de aproape cât meridianul pământesc, 
socotind mersul pela Sudul Airicei. 

„Cu: toate acestea, Rusia, după dezastrul naval în răs- 
boiul cu . Japonia, sa pus: în mod serios pe lucru, atât 
pentru reconstituirea flotelor sale, cât şi peritru stabilir ca 
unor puternice . porturi maritime și puncte de sprijin, 
pentru ilotele viitoare. 

In Marea Baltică, Rusia are urniătoarele. porturi de 
'răsboiu, aşezate toate în golful Finlandic: Reval, Helsing- 

fors, Viborg şi Kronstadt; iar Riga, în fundul“ golfului 
„Riga; în Marea Neagră are: Sevastopol şi Nicolavew; i iar 
în “Extremul Orient are: Vladivostok. | 

Germania.—Desvoltarea coasteloi. este de 1470 km, 
Apărarea coastelor este împărțită în două: a) partea dela 
Vest de Kiel, adică Marea Nordului cu canalul de; ISiel, 
apoi, b) parlea. Mării Baltice .Prima parte atârnă dizeci 
de ministerul marinei ; iar a doua de ministerul de. răsboiu 
al' Prusiei. 

Germania a redus la minimum posibil numărul por- 
turilor sale militare, dându-le, însă, celor existente, o des- 

"voltare cât mai mare posibil, Pentru adăpostirea flotelor, 
„ca baze de “operaţii, ei utilizează. şi porturile mari de 
comerţ, punându-le, însă, la adăpost de orice bombardări 
inimice. Cele.mai importante din acestea „sunt: Brema şi 
Hamburg. Apărarea electivă a coastelor şi-o bazează, în 
primul rând, pe o îlotă pulernică şi pe concursul sub- - 
marinelor. . 

) Bazele navale germane cele mai principale, 'sunt: 
Cusnaven, pe Elba, Stațiune de submarine, mare de-
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“pozit de mine, hangare pentru aeronautică. Se. ană la 15 
mile de Brunsbutell, punct -tare îortificat la intrarea ca- 
“malului de Kiel. 

_Wilhemshaven, mare arsenal, situat la 131 mile în în- 

terior pe râul lada. | 
Helgoland, pe care germanii îl mumiesc şi Gibraltariul 

Mărei de Nord, bază mavală puternic întărită, . având, iun 
“port artificial, bogat înzestrat, şi în „care' se pot relugiă 
“multe vase. 

Emden, la îl imile în [interiorul gurei “răului Ems, 5 
minunat port pentru armarea de numeroase vase mici, 
pe cari englezii îl tem fa punct de plecare! pentru o. ex- . 
„pediţie germanică în Anglia. | 
A Lehe, Bremerhaven şi Geestemde, la gurile Vezer-ului, - 
protejând. cu puternice baterii portul comercial Brema. 

Insulele Borkum, Juist, Norderney, Langeroog .şi 
îWangeroog sunt fortiticate. Din dosul acestei perdele de 

- ânsule fortificate, îlota de torpiloare poate să iasă neob-" 
iservată în Marea Nordului, sau prin spatele lor să. se 
retragă la Wilhelmshafen. | 

| Prin. construirea canalului de Kiel, între Riel şi Bruus-: 
“buteli, se poate spune că lcoasta germană formează o: bază 
navală neîntreruptă între Marea Nordului şi Marea Bal- 
tică. 

Prin faptul superiorității "flotei germane asupra celei | 
ruse, Marea Baltică poate îi considerată, ca o Mare închisă. 
germană, în care ea are bazele navale: Kiel, Friederichsort, 
Dantzig, Pillau, Memel, Svinemunde.. 

Canalul „Impăratul Wilhelm”, Kiel, a fost lucrat în 
“anii 1867—1895, în urma enorxelor stăruințe ale lui 
Moltke, Bismark! şi ale Impăratului, Wilhelm și în contra 

"voinţei . opoziţiei, care, faţă de marile cheltuieli „nepro- 
«ductive”, nici nu voiă să audă de aşă cevâ.. . | 

Azi. se văd marile foloase ale acestui canal. „nepro- 
“ductiv”, negustoreşte vorbind, însă, foarte extrem de pro- 
ductiv milităreşte şi naţionaliceşte vorbind. Flota de răs- 
boiu este liberă să treacă din Marea Nordului în Marea - 
Baltică, cu „totul nesupărată, fără a fi expusă. El per- 
mite concentrat ca tuturor îorțelor navale. pe un singur 

„teatru de operaţiune naval, şi în afara loviturilor inimi- 
ului, şi prezintă cel mai Sigur adăpost pentru, îloță. _ -
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Are o lungime de 98,7 klm.; este transversat de 2 

poduri, de cale ferată, înalte, deasupra apei, de 42 m; 

şi de 2 poduri pentru şosele. Iuţeala vaselor, în canal, 
poate fi de 10. mile, pentru vasele mari, şi de 15 mile; 
pentru cele mici. 

Construirea lui a costat 156 înilioane mărci. Liărgimea. 
canalului, la suprafața apei, eră de 67 m., şi adâncimea 

de 9 m.; în-urmă, cu nouile mari cuirasate, s'a constatat 
că trebuie mărită. Din 1907 s'a început lărgirea şi adâur- 
cirea lui. Cheltuielile prevăzute, .sunt de 223 milioane 
mărci, şi lucrul trebuiă să ie, gata în 8 ani, 1915. As- 

“ tăzi, canalul are 101,75 m. lărgime, la suprafaii, și Ii m. 
adâricime. 
Insula Helgoland, formează Sântinela înaintată a gurii 

canaiului.. Această insulă, puternic fortificată, cuprinde un. 

pori pentri torpiloare, submarine, și un. mare depozil 

de materiale de răsboiu, special pentru marină... Această! . 

insulă a fost a. Englezilor, şi au cedat-o Germanilor, în 

schimbul Zanzibarului. Germanii au întărit-o şi au mă- 
rit-o prin lucrări artificiale, unind cu ea chiar „Dunele” 
ce se allau în apropiere, şi unde erau locurile de, pre- 
umblare şi de băi ale populaţiunii alese. Azi, „constituie, 
în întregime, cu „Dunele”, un fort, 'o cetate maritimă,. 
de l-iul ordin, care apără intrarea în Elba şi Canalul Kiel. 

Dintre „acestea: Kiel are 6. docuri piulitoare şi G'docuri 
uscate, cu o lungime ce wariază! între 120--180 metri ;. 

Wilhelmshaven are 5 docuri plutitoare, 7 docuri uscate, 

cu o lungime între 120—200 m. Un mare doc se află în: 
construcție; Dantzig, are trei docuri plutitoare, un doc 
uscat, de aceeaş mărime cu precedentele. 

„- Im celelalte mări Germania dispune: Tsingtau, cu un. 

doc plutitor de 16.000 tone; Daresalam (Africa de răsărit), 
cu jun doc plutitor și (cu mari instalaţiuni. de reparații ;: 
Duala (Kamerun), cu un doc plutitor şi cu ateliere de: 

reparaţii. 

Anglia.—Pe întreaga Coastă şi în toate coloniile mai 
principale, Anglia şi-a ridicat multe porturi der ăsboiu 
și numeroase puncte de sprijin. SI 

In metropolă, cele mai importante porturi de răsboiu. 
sunt: In canalul .Mânecei, Plymouth, Portland, Portsmouth. 

1 : : E Pa A > 
. E NR )
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„şi Dover; Pe coasta de Răsărit, Sheerness, Neuw Castle, 
:: Rosyth; “Pembroke, pe coasta de - Vest; pe coasta Irlan-. 

SS Queenstown. 

In Marea Mediterană are:. Malta şi Gibraltar-ul. 

- Inafară- din Europa: are:: Kaptown, “Aden, Bombay, 

oaie şi «Sidney. 
. Toate aceste: mari: porturi | de răsboiu sunt prevăzute 

cu numeroase. *docuri! plutitoare," pentru vasele de cel mai 

mare tonaj, şi Cu numeroase ateliere! de construcţii de vase. - 

Puncte sde'-sprijin, fortificate, are: In Anglia, Fal- 

mouth, Southampton, Chatam; "London, Harwich; :Hul, 

Hartlepool, Sunderland, Dundee, Invergordoon, Green- 

wich, Lamlash, Liverpool, Briștol,: Belfast, “Cook, etc.; 

iar afară din Europa are: Singapur, "Colombo, Auckland, 

“Bermuda, Halifax, şi. Esquimalt, în Canada ;- Simonsbay. 
„(colonia Cap), Freetowm,' în Africa de Vest. 

După cum se vede, întreg globul este “presărat cu 

“porturile şi punctele de: “sprijin ale flotelor imense en- 

gleze. In special, cele din Canalul Mânecei. și depe coasta 

de Est a Angliei, formează baza flotelor cari blochează; 

"“Marea Nordului. "Depărtarea mijlocie a acestor din urmă 

porturi Ja portur ile germane Cuxhaven, Helgoland şi Wil- 

helmshaven, nu întrece 450 1 mile. 

| Franţa. — Pe coastele europene, Franţa are urmă- 
toarele mari porturi de răsboiu: Dunkerque, Cherbourg, 

Brest, cari fac față pe coasta canalului” Mânecei ; Lorient, 
în golful Gasconiei; Toulon şi Bizerta' (Tunisia), în Me- 

diterana; iar ca localităţi. întărite: sunt: Calais, E Boulogne, 

Havre, Rochetort, St. Malo,:Ajacio. | 
In afară din Europa, âre: Diego Juarez, în Pali; 

Oran şi Dakan (Atrica de Vest). i 

Austio-Ungaria. — In Marea: “Adtiatică,; Austr o0-Un- 

garia dispune, ca port de răsboiu, de Pola. EL se află 

la 100 km. Sud de “Triest, în fundul unui golf foarte pu- 

ternic, prin situaţia geogralică şi :prin lucrările de forti- 

ficaţie. T riestul, Fiume şi Cataro,, sunt puncte de. Sprijin
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printre. insulele sale, cari pot fi foarte uşor interzise, prin 
instalări de mine şi prin baterii de coastă. . 

_ Turcia, — 'Turcia nu dispune de porturi de răsboiu. 

Pentru a se ajunge, însă, în 'Marea de Marmara, şi deci . 

pentru a se atinge Constantinopolul, Turcia, prin situaţia 

sa geografică naturală, are în stăpânire cele două; sirâm- 

„tori: Dardanelele-şi E Bostorul, cari pun în legătură Marea 

Ne eagră cu Arehipelagul şi deci cu ] Mediterana. 

_ „Marea Mediterană 

Marea Mediterană nu. este o singură mare, ci imai 

. degrabă un şir de mări, unele mai mici, “altele mai mari, ” 

rezultate din prăbuşirile ce au urmat rând pe. rând. 
Marea Mediterană . este împărțită aproape în. ouă 

părţi egale, prin. peninsula italică, prelungită cu Sicilia. 
Mulpamită căldurii acestei mări, ținuturile ce. o :brăz- 

dează au 0 iarnă blândă — clima 'mediteraniană ;—iar. 

zăpada nu se vede decât pe vârfurile munţilor . vecini.. 
Graţie acestei clime, țărmurile Mediteranei, din Limpurile: 
cele mai vechi, au fost căutate de diferitele popoare cari 
Sau îngrămădit în decursul tuturor timpurilor. Plato zicea: 

„popoarele sau adunat în jurul Mediteranei, ca broaştele 
în jurul unui lac”; iar acuma, în timpurile mai noui, de- 

„sigur, că tot aceasta. a făcut ca puterile. curopene, să) 
graviteze în această parle, şi: să-şi pună piedici unele al- 
tora, prin toate căile, pentru ca stăpânirea acestei mări | 

să nu fie numai într'o singură mână. 
De fapt, "Anglia posedă intrările în această! Mare: Gi- 

braltar-ul şi Cânalul de Suez. Acestea sunt două. mari 

porţi, prin cari trec vasele ce tac comerțul « cu întreaga - 

lume, - | ” 

Legătura Mediteranei cu Marea Nealg ră, “se “ face prin. 

Dardânelele, Marea de Marmara şi, Bostorul; "aceste. două. - 

strâmtori sunt în mâinile Purcilor. - e iti 
In mijlocul; Mediteranei, se ană insula: Malta, tot în. 

stăpânirea Englezilor, şi care constituie. una din cele mai. 

tari cetăţi miaritime' din lume. - - 
a Dardanelele, - este strâmtoarea care. leagă i “Marea: ae-: 

“Marmara cu Archipelagul. . Lungimea Dardanelelor este
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de 67 km. și cu o lărgime care variazăîntre 1350—Z$500 m 
Adâncimea obişnuită se menţine aproape peste tot între 

50—60 m. Din cauza marilor fluvii cari se varsă în Marea 
„Neagră, apele acestei Mări se scurg prin Marea de Mar- 
mara și Dardanelele în Marea Mediterană, formând un 
curent continuu, cu o iuţeală: de 4 mile pe 'oră. 

Coastele sunt formate deoparte de peninsula Gali- 
poli, de cealaltă, de coasta Asiei mici. Peninsula Galipoli 
are o lărgime, în partea sa centrală — cea mai largă— 
de aproape 10 km.; iar istmul care o leagă de Europa— 
Playari—la Bulair are numai 4 km! Terenul penirisulei: ieste ' 
accidentat, escarpat şi stâncos. Are înălțimi până la 348m. ; 

“în istm, înălțimile scad la 100 m. Goltul de. Saros are 
adâncimi imari, permiţând apropierea de coastă. a vaselor 
de tonaj mare; iar uscatul are numeroase puncte bune 
de debarcare. A 

Apărarea Dardanelelor este dublă: fisă şi mobilă. Apă- 
rarea fixă este formată din o serie de forturi aşezate pe 

-ambele maluri ale strâmtorii. Cele mai principale sunt: 
coasta Europeană:  Sedul-Bahr, Namazieh (Kilid-Bahr), 
Deimen Burun, Tham Burun, Bokali-Kaleh ; iar ps coasta 
asiatică: Kum-Kaleh,  Hamidie, Chanak Kalesi, Medjidie, 
Neose-Kalesi, Nagara Kalesi. 

Numărul total al forturilor şi al numeroaselor baterii 

este de 17 pe coasta europeană şi de 13 pe coasta asia-. 
tică, cu un număr tottal de aproape 7—800 guri de foc. 
de calibre diferite — între 2.10 şi 3.50 — _ Această artilerie 

este dublată de mai imulte. baraje de torpile, aşezate, în 
special, în locurile cele mai strâmte şi după incovoielurile 
strâmtorii. 

Partea cea mai critică a forțării Dardanelelor, este 
partea centrală între Hamidie şi Nagara.. Dela: Nagara 

“înainte, slrâmtoarea se lărgeşte şi nu m'ai este” apărată 

de forturi sau baterii.” 
“La Bulair sunt câteva forturi moderne, făcute în 

1912. Numai o şosea deserveşte. forturile. - 
| Garnizoana forturilor şi apărării exterioare se Com 
pune din :. 15—20.000 de oameni pe coasta: asiatică, Şi: de. 

50.000 pe coasta europeană. 
„Apărarea mobilă, formată - din flotă, este neglijabilă
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faţă de forțele 1 mari alc. aliaților. In tot cazul, forțarea. 

Dardanelelor, constituie una din operaţiile cele: mai. re- 

„amarcabile de marină. 
"Marea de - Marmara are o; lungime de 277 em, şi o 

lărgime de 74 km., fără nici un obstacol natural până la 

da Constantinopol. In: faţa * Constantinopolului - se află: 

grupul insulelor Princhip, fortificate în ultimul timp. 

Bosforul uneşte Marea Neagră cu Marea de. Mar- 

“mara. Are o lungime de 30. km. şi cu-o lărgime care va-. 

riază “între :.600—3.200 m., şi icu o adâncime aproape - 

constantă între 30—35 .m. Curentul - de apă, venit din 

Marea Neagră, arc aci o iuțeală mai mare —_5 mile pe 

oră. Bostorul se pretează şi mai bine la apărare decât - 

Dardanelele, fiindcă în spatele întăririlor .se întinde în- 

tregul teritoriu turcesc, de unde pot veni forțe suficiente . 

pentru a se opune debarcărilor eventuale. . 

Pe coasta -europoană - sunt: 13 forturi şi! baterii; iar 

pe coasta asiatică opt forturi, toate tăjate în stâncă! și 

cari bat canalul în toate părţile. Numărul total al tunu- 

rilor este de, aproximativ, 400 de calibre, între 210 şi 

1305. La intrare se. află două mari: forturi: Kilio în Eu- 

ropa, și Riva în Asia, cari interzic. intrarea. „Atacul în 

această parie s'ar "putea face prin.o debarcare chiar între 

Tehataldja şi linia. fortificată — interval 28 Km. — și în 

acest mod se poate obține două succese: întoarcerea liniei 

fortificate şi atacarea imediată a forturilor, Chiar la 'Apus 
ide Tchataldja o debarcare are sorți: de isbândă, fiindcă 

linia va fi bătută în flanc de forţele navale ruse din 

Marea Neagră.: | 
Canalul de Suez. Canalul de Suez uneşte apele ] Mării 

Mediterane cu acelea ale Mării Roşii. EL este în mâna En- 

glezilor, cari stăpânesc astfel poarta drumului celui mai 

direct la Indii. Lungimea totală este de aproape 160 km., 

iar lărgimea ke aproape 100 m. şi adâncimea medepăşind: de 

-9 m. Incepând dela dela golful de Suez, din Marea Roşie, 

canalul merge pe lângă marginea unui mic lac, apoi la lo- 

calitatea CHalut intră în marele bazin sau lăcul: Amar, din 

„care iesc la Serapeum. La localitatea El Ferdane intră în 

L. Ballah, iar la EL Kantara o-mică limbă de pământ se- 

pară acest: lac de L.-'Menzaleh, pe marginea orientală a 

căruia merge canalul până la Port Said (v. schiţă, p. 396).
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Drumurile cari din Est: duc spre: Vest, trec prin lim- 
bile de pământ ce sunt între: diferitele lacuri; iar. tra- 
versarea canalului se face prin mari bărci-pontoane, pe 
cari se pot“ îmbarcă şi vehiculele cele mai mari. O cala 

„ferată, pornind. dela Suez, merge în tot lungul .canalului, 
pe ţărmul vestic, până. la Port-Said; „dela. Ismizilia. o: ra- 
mură duce la Cairo. aa 

Direcţiile pe cari ar putea înaintă o armată “sunt: 

EI Kantara, Ismailia, Toussoum și Suez. 
Canalul nu este fortificat; în urma intrării și Turciei, 

în răsboiu, englezii au întărit, prin lucrări pasagere şi 
chiar semi-permanenic, toate direcţiile de înaintare. PTo-, 
babile. 

| Gibrialtarul. Oraşul Gibrialtar - aparţine Angliei dela 
1704. EI a fost ocupat prin surprindere de către “amiralul 

"Rooke, în timpul răsboiului de succesiune. al Spaniei. EL 
este clădit pe coasta şi la baza unei stânci înalte de 
425 m. Această stâncă se numește. „Punta de Europa”. 
Ăceastă stâncă este brăzdată de numeroase lorluri şi ba- 
terii, Lăiate toate în stânci de granit; apoi galerii, depozite, 
ateliere de reparaţii şi de. construcții, etc., din abundență 
și de toate felurile. Cetatea se pare că este. una din cele. 
mai pulernice din lume şi chiar se zice că nu Sar. 

puleă luă. 
Garnizoana obişnuită se ridică la 12—14.000 oameni. | 

Portul, deşi este cam expus vânturilor de S.-V., este.destul . 
de. bun; foarte multe diguri s'au făcut în timpurile din . 

urmă pentru a-l amelioră. Porlul are o mişcare comer- 
cială care apropie pe a Marsiliei. 

Sirâmtoarea Gibrialtar uneşte apele Oceanului. Pa- 

cific cu acelea ale Mediteranei. In punctul .cel mai. puţin... 
- îngust are 13 km. lărgime, iar cel mai larg nu „depășește 

de 19 km., aşă că tunurile bateriilor din Gibrialtar Sstăpă-.. . 
nesc, în mod necondiţionat, şi această mare şi: importantă . 

poartă, care duce la coastele tuturor țărilor riverane cu - 
Marea: Mediterană, sau la coastele Sudice:ale Asiei. 

In strâmtoare este un curent destul de. tare,. de : 213 
mile, şi care vine din Atlantic spre Mediterană —. la Su- | 

prafață: — şi un, altul din Mediterana spre Atlantic ;- = 
la fund. Adâncimea strâmtorii variază între .300—906. m,
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şi această. adâncime 'minimă “se menţine, cu foarte mici 
variaţiuni, până lângă coastă. 

Pe. coasta africană, în faţa Gibrialiar-ului, se ailă, 
posesiunea spaniolă, Centa. | 

Operațiunile maritime 

Generalități 
ă N a d e 

| Stăpânirea mării. In limbajul obişnuit marin este. 
această expresiune: Stăpânirea mării. A fi stăpân pe Mare, 
însemnează a aveă completa libertate de navigaţie, sisu- 
ranţa transacţiilor comerciale, circulaţia liberă a pavilioa-. 

nelor: în sfârşit, libertatea deplină a tot ceeace reprezintă 
viaţa unci naţiuni. În timp, de pace, această stăpânire a 

mării, se capătă prin marile transacţii comerciale, urmata 

de imense transporturi pe apă, dela un cap al lumii la 
celălalt. 

In timp, de răsboiu, siguranța aceştui comerţ, această 

stăpânire a mării, este dată de flota de răsboiu, şi cu 

ci: ea este mai puternică .şi mai numeroasă, cu atât şi 
i comerțul se desvoltă mai în voie, la adăpostul stăpânirii 

mării. | 
Când Impăratul Wilhelm a zis: „iitorul nostru. este 

pe mare”, s'a gândit la o marină comercială care să poată 
duce în toată lumea” imensa industrie naţională, şi .s'a 

"gândit apoi ca această flotă comercială să fie. adăpostită! 

„de. puterea lunurilor unei mari flote de răsboiu. Când a: 

spus aceste cuvinte, el arată: „Qwun peuple ne saurait: 
prâtendre ă absorber Pempire 6conomique mondiale. s'il 

n'6tait en mesure, avec la maîtrise industrielle et pacitique 
des Ilottes commerciales, d imposer par la force la mai- 

" trisse des flottes militaires” Dl] Dee 
Aci este tot secretul sforțărilor. extraordinare germane, 

„pentiu alcătuirea unei puternice marine de :răsboiu. 
Stăpânirea - mării se capătă prin două mijloace: a) . 

blocusul forţelor adverse în. porturile unde s'au relugiat ; 

1) Capitaine de Vaisscau Gabriels Darricus. La Guerre sur e met, 

Strategie et tuctique.
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b) o bătălie navală care să distrugă forţele active adverse. 
In răsboiul actual, stăpânirea mării, în mod absolut, 

„este astăzi de partea marei alianţe. Toate mările și ocea- 

mele sunt curățate de vasele de răsboiu germane; iar va- 
sele de comerţ sau refugiat, fie în porturile străine, sau 
sunt capturate. 

Considerând numai o comparaţie anglo-germană, între 
flotele de comerț existente şi vasele pierdute sau cap- 
turate, avem : 

Germania aveă 3. 000. 000 tone vase de comerț; Anglia 
:12.-40:1.000 tone. 

Germania a pierdut: 1.400.000 tone vase de comerţ; 
Anglia 300.000 tone.: | i 

Pierderile se. împart astlel: 

f 102 vase reţinute în porturile engleze.” 
Germane |  10v capturate san înecate de vasele engleze. 

20) capturate sau înecate de aliaţi. 
29: mari steamer, reţinute în Statele- Unite. 

431 cu 1 400 090 tone. 

74 vase reţinute în porturile” germane. 
4r»_vase capturate s 'au scufundate de armatele germane. 
TI cu aproape" 510.009 tonaj. 

Anglia 

Dacă se adaogă' aci şi vasele franceze, ruse, japoneze, 

belgiene şi austro-ungare, se poate deduce felul cum ar 

creşte dilerenţa. ! 
Blocusul. Prin blocus trebuie - “înţeleasă acțiunea în- 

dreptată contra unui port sau contra - coastelor inimice, |. 
prin care acţiune se interzice, fie ieşirea la larg a îlo- 

telor adverse, fie chiar intrarea vreunui vas străin, ide.. 

răsboiu sau de comerţ, în acel port sau spre acea coastă. 
Blocusul are avantajul că face stăpânirea mării în. 

mod indirect şi fără luptă; are desavantajul, însă, al obo-. 
sirii atât a echipajelor, cât şi a vaselor,. căci necontenit 
trebuiesc ţinute sub presiune şi în veghere, fiindcă nu: 
se ştie ziua şi-ora când escadra inimică îşi va ace 
apariția. 

Pentru executarea blocusuhui, forţa 3 navală însărcinată 

cu aceasta, ocupă-un punct de sprijin sau un port, în 
apropierea portului blocat, aşa Iel încât să poată supra-!
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vegheă în tot momentul intrarea şi ieşirea oricăror năvi, 

şi “putând. să intervină cu toate forţele la momentul voit. 

Nu trebuie, însă, crezut că un blocuș, oricât ar fi "de pu- 

ternic, va putea interzice cu totul ieşirea sau intrarea nă- - 

„_vilor izolate. Marea nu poate să fie întotdeauna şi în tot 

momentul stăpânită, căci sunt adesea furtuni mari, ceţuri, 

etc., cari fac ca blocusul să fie mult slăbit. | 

In răsboiul actual, marea alianță a declarat blocusul | 

coastelor Germaniei, Austro-Ungariei şi Turciei; iar Ger- 

mania .a declarat blocusul coastelor Angliei şi coastei de 

Nord a Franţei. „ 

Marea alianță, având stăpânirea mării prin nurie- . 

roasele şi puternicele lor escadre, face un blocus, Sar - 

puleă zice, aproape absolut, fiindcă nici o navă, de nici. 

un soiu, venită: din Apus, mu poate intră spre coastele. 

germane, şi cu “atâta 'mai puţin, spre acelea ale Austro- 

Ungariei şi, Turciei, spre. cari duc: porţile Gibrialtar şi: 

Suez. Inspre. Germania singurele vase de comerţ cari mai - 

pol, cu oarecare teamă, să vie, sunt acelea ale Danemarcei, 

Suediei şi Norvegiei. 
Aşa că în definiliv, comerțul şi toate. relațiunile cu. 

tot restul lumii sunt, de fapt, Lăiate de către marea:: 

alianţă. n | i | 

iAnglia, în executarea acestui -blocus, îşi ține majo- 

ritatea forțelor navale în porturile de răsboiu depe coasta 

de Est a ei: şi în acelea de pe coasta Mânecei. Marea 

Nordului, însă, este supravegheată de servicii continue de 

“cercelare, făcute de vasele mici şi. iuți, contra-torpiloare, 

vase eclerori, torpiloare, submarine şi chiar Hidroplane. 

Aceste mici escadrile înaintează până departe spre coas- 

"tele Germaniei, şi când 'se înapoiază, întâlnesc altele cari 

le iau locul. In sprijinul acestor vase de cercetători sunt 

marile crucișătoare cuirasate de tip Dreadnougth, cari 

sunt de asemenea împărțite în escadre de serviciu, pe 

anume zone. Grosul forţelor de luptă sunt în tot momentul 

gata de a ieşi la: larg, când vor fi anunțate . de vasele 

eclerori. , 

- Swrâmtoarea Gibrialtar şi. : canalul de Suez sunt în 

modul cel mai riguros păzite, aşa că sc poate zice că pe. 

aceste porți nu “pot imtră decât vasele cari au invoirea 

Angliei. Pe tot restul Oceanului, și i mărilor, nu mai există 

vas german. i i i ant 
As 

,
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Blocusul declarat de Germania are intenţia să-l exe- 
culc cu ajutorul submarinelor. Şi în acest caz, însă, aceste. 

mici vase trebuie să aibă o bază de operaţie,.un punct 
„ide sprijin, unde să se odihnească şi să se reaprovizioneze. 
Raza de acţiune a celor mai mari submarine germane, 
cele mai noui, 'nu întrece:de 2.000 de mile, așa că după 
ce au ținut marea câtva timp forțamente :vor trebui să 
se înapoieze la baza lor. Numărul submarinelor germane 
capabile de astfel de acţiuni, fiind foarte: redus (cel mult 

20), faţă de întinderea mării, faţă ide numărul de porturi 
de păzit, faţă de lungimea coastelor engleze şi franceze, 

faţă de numărul covârşitor al vaselor anglo-franceze, cari 
“urmăresc submarinele germane, se poate spune că nici pe 
“leparte nu poate fi vorba de o irealitalecâtde slabă a unui 

blocus al coastelor engleze. A scufundă, prin noroc, 2-3 vase 
de comerț pe săptămână, când în porturile engleze intră, 
în mijlociu, 1400 de vase, ceasta nu se poate spune 
blocus. In afară de aceasta, conform regulelor stabilite 

„Ja Haga şi. admise.de toate ţările din lume, vasele cari 
execută blocusul mu au dreptul să scufunde vasele ce atacă 
— wase de comerț — ci să le captureze şi să! le ducă în 
porturile proprii, pentru -a fi judecate de tribunalele de 

priză, instituite ad-hoc. A le scufundă pentru că nu. le 
poate captură, este o acțiune care se aseamănă, cu pira- 

“teria, chiar dacă echipajul a fost îngăduit să coboare în 

bărci | 
Prin urmare, blocusul trebuie să [ie real, ceeace nu 

„este cazul decât de partea marei alianţe. | 

Răsboiul de cursă. Prin răsboiul de cursă—corsari— 
sc înţelege înarmarea unor vase, îni general, de comerţ, 
cari atacă și “capturează: vasele de. comerţ inimice. 

Origina răsboiului de cursă se ridică până în evul 

mediu. EI a fost început: chiar de marii neguţători, cari 
îşi înarmau vasele pentru a şi le: apără contra piraţilor 
şi hoţilor de mare. Inarmarea se făceă cu învoirea tacită! 
a guvernului respectiv, Adesea se făceau expedițiuni pentru 
prindere a şi stârpirea piraţilor. Şi adesea piraţii operau 
sub pretextul că sunt corsari. 

La 1400, Franţa interzise corsarilor săi de a-și armă 
vasele şi de a luptă — chiar contra vaselor. inimice, *—
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“fără a aveă o autorizaţie scrisă din partea Regelui. Aceasta 
“pentru: a evită pirateria. 

După un secol, celelalte țări imitară exemplul Franţei. 
Nu sa mai dat învoire de cursă, decât numai în timp 
de răsboiu şi la persoane bine cunoscute. In astfel de 

„condiţii, -corsarii deveniră uuxiliarii vaselor de .răsboiu, 
destinaţi, în mod special, numai penru distrugerea. şi 

capturarea vaselor de comerţ inimice. - - 

Plenipotenţiarii puterilor 'se întruniră la Paris, în 

“congres, la 1856, şi au adoptat, în mod: solemn, ulmi 
toarea hotărîre: 1) Cursa se desfiinţează; 2) Pavilionul 
acoperă mărfurile inimice, afară de contrabanda de .răs- 
boiu; 3) Mărturile neutre, exceptându-se contrabanda de 
răsboiu, nu se poate caplură, chiar sub pavilion inimic; 

:4) Blocusul, pentru a fi obligatoriu, trebuie să.fie efectii, 

adică menţinut de o forță isuficientă, pentru a puteă in- 
„_terzice, în mod real, accesul la coasta mării inimicului. 

“Toate statele au iscălit acesta hotăriri, afară de Spa- : 
mia, Statele-Unite şi Mexicul. | 

Cursa nu poate fi făcută decât în largul mării sau 
" în apele teritoriale ale beligeranților. In fluvii sau râuri, 
“cursa este considerată ca piraterie. 

| Scrisoarea patentă ce se dădeă corsarilor, îi deo- 
şibeau dintre pirați, şi îi puneă' în rândul luptătorilor 

„ „frane-tireuri”, cari duceau pe apă, răsboiul de partizani 
"Sau micul răsboiu. | 

| In timpul lui Napoleon, Franţa, fiind! în luptă, tără 
întrerupere, cu Anglia, a organizat corsarii și a parvenit | 
ca, în intervalul dela 1793—1815, să captureze sau să 
scufunde 10.871 năvi engleze, din cari, numai în anul 
11797, au fost 949 de vase. 

In declaraţiunea făcută în congresul din 1856, s'a. 
mai adăogal: „desființarea cursei, nu împiedică, însă, pe 
beligeranţi a organiză o marină voluntară; dar această 

marină va trebui să fie organizată milităireşte, și coman- 
dată ide ofițeri din marina militară şi încorporată în flota 
militară ca va aveă aceleaşi drepturi şi îndatoriri .ca 
şi ilota de răsboiu”. Si 

In răsboiul. actual, Germania a avut pregătite. din- 

nainte anume vase, penlru a duce lupta contra comer- 

ului englez şi „francez.
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In general, toate vasele marinei militare, aflate în. 
apele străine, trebuiau să ducă lupta contră tuturor nă- - 
vilor, de orice categorie, aparţinând. adversarilor; iar va- 

sele neuire să fie vizitate, capturate sau, la nevoie, scu- 
“fundate. 

La declaraţia de răsboiu, Germâriia aveă urmiitoarele: ” 
vase ide răsboiu, în apele străine:. E | 

l. Staţiunea din Asia de năsărit, cu reşedinţa .. în. 
Kia-Tschao: comandant, contra-amiral Von. Spee. Vasele: 
Scharnhorst, Gneisenau, crucişătoare-cuirasate, — Nirn= 

berg, Leipzig, - Emden, crucișătoare protejate. Apoi . alte 
vase mai nici, “torpiloare, canoniere, etc. : 

'2. Staţiunea din Australia: crucișătoarele neprotejat 
Condor, Cormoran ; 

3. Staţiunea din Africa de ntsărit : crucișătoarele. ne- 
protejate Geier, Seeadler ; 

4. Africa de Vest: cănonierele: Panther, Eber; 

5. America, crucișătorul protejat Bremen ; 
6. Marea: Mediterană. Crucişătorul cuirasat Goeben ; 

protejat, Breslau, Strasburg, Dresden. 
| Din această răspândire. a forței navale, pe întregul: 

apelor pământului, se poate vedeă grija ce aveă Germania, | 
ca în tot locul să se găsească în stare de a atacă şi a: 

dislruge comerțul adversar. pr. 
Curând după isbucnirea răsboiului, s'a şi început, de: 

către aceste vase, goana contra vaselor de comerţ, înmprima. - 
linie, contra farurilor, contra: staţiunilor' de telegrafie fără 

fir şi contra porturilor. In special, în Oceanul Indian, au. 
" fost făcute cele mai multe ravagii. 

Acela dintre wase care a operat. în acest ocean, a fost 

vasul Emden. (Crucișător protejat; construit în. 1907- 1908; 

tonajul: 3.650, lungime 119 m; lăţime 13,5 m. pescajul 
5,1;113. 500 cai;putere; 24,5 mile pe oră. 'Armat: 12 t./10.5 
4 t./5.2 2: tuburi pentru lansat torpile; cărbuni 790- 850 
tone; echipajul, 361 oameni)... 

Yanden, părăsind Kiao-Tschao, odată cu celelalte cru= 
cişăloare , germane, pentru a mu fi atacate de flota japo- 
neză, sc îndreaptă spre Oceanul Indian și își alese loc de 
operaţii chiar marea, cale comercială a Indiilor și a Indo- 
chinci. | 

Din alăturata fotografic, se vede vasele ce a înecat 
„şi locurile unde le-a înecat, | i
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ilor rus n crucişă 
ase de cărbuni şi multe 

u 3 i vase de comerţ arl - Un total de 151m 

arl un torpilor francez; 3 m 
altele mai mici au 'Yfost scufundate 

Penang, bombardate. 
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CAPITOLUL Viii 

DESCRIEREA SUMARA A OPERAŢIUNILOR MARITIME 

Faţă de situaţia adversarilor, de mărimea flotelor lor 
şi de interesele ce au de păzit, atât pe teatrele principale 
de operaţiuni, cât şi pe întinsul tuturor apelor pământului, 

în raport cu coloniile, protectoratele şi intențiunile lor, 

vom împărți operaţiunile maritime în două mari grupe: 
--1), Operaţiile în apele europene; 29) Operaiite în apele 
coloniale. : . 

Ir. prima categorie von! avea: a) Operațiunile în Ma- 
rea Baltică, în Marea Nordului şi în Canalul Mânecei ; ;. 
b) Operațiunile în Marea Mediterană, cu anexa sa: Marea, 
'Adriatică'ş d) Operațiunile în Dardanelele; d) Operaţiu- 
“nile în Marea Neagră. iar “în a doua: e) Operațiunile în: 
Oceanul Pacitic şi Indian ; D) Operațiunile în Oceanul 
AUantic. o | 

Inainte de arătarea operaţiilor, dăm aci un tablou - 
comparativ al forțelor navale ale adversarilor, în mo- 
mentul. isbucnirii răsboiului. Japonia nu este socotită, 

Tablou comparativ aproximativ al forțelor navale 
la isbucnirea răsboiului. 

Germania, Austria, Turcia i Anglia, Franţa! Rusia 

„ Cuirasate 58... .. ... o o [| .. . ..| 118. 
Crucişeloare 57... . . .. .. . . . . .. .. . . 144: 
Torpiloare 222... . î. . . ... . 507! : 
Submartne BO... .. oma e eee ee a e e 183 
Canoniere  35......... a. | 67: 

| | Tonaj 

Germania 1.200 000 : Anglia . 2.500.009: 
Austria * 360.0..0 | Franţa 8v0.0..v 
Turcia... 46.000 Rusia . 650.000. 

"T.5U0.U00 - o "3.950.000. - 

Echipaj | 

Germania 62.000 E Anglia „150.000 . 
„Austria 25.000) Franţa 5000. 
Turcia 13 000 Rusia  : 50.000 ':": 

100.UV0 Da i 230-000.



  

  

În
 

      

Numărul de tunuri de peste 10 ctm. -. 

Germania . 1330 _ Anglia, 2877 
Austria : 759 Franţa 1200. 

__ “Turcia - . 100 E - - Husia 1000 

2153 E i „5077 

| Tuburi d: lansat torpile 

Germania 950 | Anglia: 135) 
Austria . 200 | | “Franţa 840 
Turcia 50 „Rusia 450 

120 . i ÎN: „2640 

1 Operaţiuni în apele europene 

'A. Operațiunile în Marea Nordului, Baltică și Can. Mânecii 

La. început, Hota rusă, inferioară celei germane, sa 

retras în Golful Finlandic, la adăpostul bazelor navale 

descrise. Această retragere sa impus şi. prin aceea căl le-. 

gătura cu Marea Nordului eră. închisă prin cele 12.0000 

mine, ce se zice că le-ar fi pus englezii în strâmtojrile 

daneze. Flota rusă închise intrarea în portul Hanja, prin. 

înecări ide vase şi ide pontoane, precum și prin distrugeri 

de cheiuri, etc. | 

Flota germană, inferioarăi în număr celei engleze, mar: 
fi putut să încerce, la început, decât o operațiune de sui 

prindere a flotei engleze şi să debarce în Anglia: trupe, 

înainte ca aceasta din urmă să-şi poată mobiliză toată 

flota. Nu a putut, însă, face aceasta de oarece flota en-. 

gleză avusese în cursul lunci Iulie o serie de manevre. 

“Marea manevră anuală, care se terminase la jumătatea 

lui Iulie, întrunise, la 18 Iulie, pentru o revistă a Regelui, . 

“san mumăr de peste 170 de vase, din cari 24 de tip Dread- 

nougth şi 35 mari cuirasate. Revista avi. loc .în apele 

Spithead ; apoi, din cauza tensiunilor politice, îlota nu a 

mai fost desconcentrată, ci din contra, sporită. e 

„Nu rămânea flotei germane decât 'uzarea adversarului 

prin atacuri zilnice şi neprevăzute, făcute în special ide 

submarine. - - | , 

Flota germană s'a retras 'la adăpostul bazelor na- 

vale, ceeace a lăsat pe Anglia stăpână mărilor.
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Operațiuni în Augusi şi Seplembrie 

La 4 August, crucişetorul protejat german „Augs- 

burg”'1), bombardă portul rusesc Libau; rezultat aproape 

nul. Tot în aceeaş zi, germanii ocupă insula Aland, la în- 

trarea în golful F inlandic, blochează şi mincază diferitele 

intrări în Golf, pentr ua interzice ieşirea forţelor navale 

xuse. 
La 15 August,. parte din trupele engleze dela Sout- 

hamplon au Host transportate în Franţa, la Boulogne, 

fără nici o piedică din partea inimicului. Transporturile 

Sau urmat apoi regulat, atât între Anglia şi Franţa-Belgia,. 
cât şi între Anglia :şi Canada, Australia, etc, de unde 

soseau ajuloare. 

Lupla dela rrelpolanid (28 Septembrie) |. 

“Până la finele lunci Septembrie, singura acțiune na- 

vală importantă este cea dela Helgoland. | 

-- Forţele în prezenţă, par a îi fost: 
„+ Germane: Cinci crucișătoare protejate și 18—20 con- 
ră-lorpiloare şi submarine. po 

“Engleze: Două escadre de crucișătoare cuirasate, o. 

șlotilă de submarine, patru flotile de contra-torpiloare. 
-“ La lupta propriu zisă, nu au lual parte toate aceste 

vase, ci se aflau numai pe teatrul de operaţie, în! Appo- 
pierea locului de luptă. : 

3 Graţie cercetării de aproape trei săptămâni a va-! 

sclor : engleze, s'a descoperit o flotă germană în apro- 

piere. 'de “Helgoland. 
“-Flota engleză voia să atragă pe cea germană în luptă. 

la: larg, pentru a o depărtă de tunurile dela Helgoland.! 
Elota germană, deşi inferioară, s'a arătat foarte în- 

treprinzăloare şi a produs câteva avarii serioase la câteva 
'xase engleze, totuş,' Englezii, Hiind superiori, au înceat 5 

vase igermane, irei încrucişătoare: Koln, Mainiz, Ariadne 

şi două 'contra-torpiloare. | 

Dir: echipajele germane afundate, au picril 900 de 

  

1) 4.300 tone, 12 tunuri «dle 105 m/m, 27 m. viteză. -
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„oameni, din 1.200, câţi aveau, afară de pierderile suferite; 
de vasele ce au scăpat. 

Englezii au avut 60 morţi ş şi i răniți. 

In speranţa de a şterge efectul produs de pierderea 
dela Falkland, (vom vedea-o la operaţiunile: coloniale), 

îlota germană proiectă o revanșă. 
In ziua de 16 Decembrie dimineaţa, pe o. ceață mare, 

O. escadră de crucișătoare mari cuirasate, germane, putură. 

să sc strecoare înspre: coastele de Răsărit ale Angliei şi 

să bombardeze prașele Saarborougsh, Hartlepool şi Whitby, 

cauzând următoarele pagube: 110 morţi, 405 răniți « grav. 

şi uşoi şi distrugerea a peste 300 de clădiri. 
“La zgomotul bombardamentului, două mici vase ec- 

lerori engleze, alergară cu toată, viteza şi angajară lupta, 

“în urmărire, cu vasele germane. Aceste mici .vase erau: 

eclerorul Patrol, de 3.000 tone, şi contr a-torpilorul Doon, 

de 1.200 tone, cari Ss au ales, în n timpul uri! ăpirii, CU: câţiva | 

morţi şi răniţi. : 

Timpul cât vasele germane au stat în apele engleze 

nu a depăşit de o. oră şi apoi, cu toată viteza, 1uând 

un idrun mai -spre Nord, s'au: relugiai la baza lor. dela 

Helgoland. 
. ă a 

Câteva zile după. acest atac al flotei. germane, En- 

glezii au pronunțat un atac asupra coastelor germane, şi 

în. special, asupra portului dela Cuxhaven.. 

Operaţiunea a fost întreprinsă de. şapte hidroplane, 

escortate -de două crucișătoare cuirasate, (Undaunted şi 

'Arethusa) şi de două flotile de contra-torpiloare şi de sub- 

marine. In dimineaţa de 25 Decemvwrie, hidroplanele; pă- 

răsiră “puntea. vaselor ce le” adăposteau. şi se duseră “direct 

la gura. Elbei, de “unde aruncară 'bombe asupra oraşului, 

întăririlor, asupra năvilor din: port, “uzina de gaz, han: 

garul unui zeppelin. - 

Germanii ieşiră în. întâmpinarea atacatorul, cu 2 

_zeppelinuri, nai multe aeroplane, .câteva vase. de răsboiu, 

submarine şi contratorpiloare. Lupta eră. angajată, în aer, - 
3
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pe supraiaţa apei, şi. p2 sub apă. "Cel. mai măreț spec- 
tacol, pe care mintea omenească, numai în descrierile; 

  

       
     

     

  

    
       

  

fanlaziste -l-a imaginat, s'a văzut în- acea zi. ! 
Dintre avioanele engleze, trei au fost părăsite î în mare, 
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câ fiind stricate; un' aviator nu s'a mai găsit, toate cele- 
lalte vase sau inapoiat la porturile lor. ” 

* 

gi: 

“Pela jumătatea lunei Ianuaric,. o aclivitate. deosebită 
A fost anunțată spre insula Helgolană. S'a bănuit. că ger-
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manii prepară un nou atac asupra coastelor cnăleze. Su- 

praveghere ca s'a îndoit. In adevăr, în dimineaţa de 24 Ia- 

nuarie, o escadră germană compusă din:. crucișătoarele. 

«cuirasate, lip Dreadnought: Derflinger, Seydletz, . Moltke, 

şi crucișătorul 'cuirasat Blucher,.ide 15.600. tone, .şi din 

alte crucișătoare protejate, uşoare, contratorpiloare, etc., 

a fost zăriti de escadra engleză de patrulă de sub :co- 

manda. vice-amiralului: Beatty, îndreptându-se. spre coasta . 

engleză. Escadra engleză cuprindeă crucişătoarele 'cuira- 

sate de tip-Dreadnought: Tiger, New-Zealand, Lion, Indo- 

mitable, și Princess-Royal, însoţită de escadre. de contra- 

torpiloare şi crucișătoare uşoare. , 

Escadra germană, a încercat să, se retragă, şi ba- 

„zându-se pe iuțeala cea mare, să iasă din, raza de acţiune 

a escadrei engleze. Crucișătorul. german, Blicher, având 

însă viteza numai "de 25 mile, a rămas mai în urmă, și, 

Aupă o goană de aproape patru. ore, a fost ajuns şi scu- 

“fundal prin lovituri de 'tun; echipajul, în mare parte, 

a fost salvat de vasele engleze, Celelalte vase germane. au 

avut avarii mari; iar englezii au avut avarii mai însemnate 

“la vasul: Lion şi Tiger. Englezii nu au. putut:duce urmă-. 
rirea mai departe, de teama minelor submarine şi chiar 

a submarinelor. 

E. a 

„= Im acest timp, idela începutul răsboiului şi-până acuma, 
2 - 7 

germanii au dat o desvoltare mare atacului prin sub- 
marine, fie atacând vasele ide răsboiu,. lie pe. acelea e 

comerţ, cari vin în Anglia sau. Franţa... 
Acţiunea cea mai frumoasă este aceea a gabraărinului 

U 9, care a scufundat prin torpile-automobile, în. apro: 
picrey coastei Olandei, trei. crucișătoare cuirasate - engleze: 

“Abukir, Hoguc şi! Cressy, la 22. Sept. 1914; şi cuirasatul. 

Formidable, de 15.000. “tone, torpilatla. 1 Ianuarie, lângă 

Plymouth, asemenea de, un submarin. - 

Incă multe alte vase :engleze. și franceze au aceeaş 
soârtă: Până în luna! -Decemvrie, Anglia şi Franţa atu 

“pierdut 19 vase de răsboiu, din cari majoritatea sunt vase 

„mici, crucișătoare protejate, . torpiloare, contra-torpiloare 

submarine, etc.; iar germanii au. pierdut, în total, 28 de 

ase, în „aceeaș "categorie. o 
4 li
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In acelăş timp, răsboiul cu mine submarine fixe, ca- 

_păti ;o klesvoltare din ce în ce mai mare. 
“La 19 Ianuarie, mai multe Zeppelin- uri, venind dela 

Cuxhaven, au apărut asupra coastelor engleze, asupra 
oraşelor: Yarmouth, Gromer, Kings-Lyun, şi au aruncat 

bombe fără a face prea mari stricăciuni. 

Se pare că această acţiune acriană trebuiă să se pro- 

nunţe, în acelaş timp, cu noua acțiune a flotei dela 24 

Ianuarie. 

B. Operațiunile în :dledilerana şi Adriatica 

Nu'se poate fixă bine locul flotei. anglo-Iranceze la 
începutul ostilităţilor. Se pare că umblă să-și asigure. o. 
bază în Adriatica. Malta este o excelentă bază. navală, însă. 
'se află la 335 mile. Porturile grecești ar puteă constitui 

o bază foarte bună, însă aliaţii s'au ferit de a-i atinge 
neutralitatea. Valona îndeplineşte toate condiţiunile, dan. 
pentru chestiuni de politică! internațională, nu sau servit 
de ca aliaţii. Către Cataro se îndreptează atenţia lor. 

" Flota: 'Austro- -Ungară, mult inferioară! flotei aliate, s'a 
" închis în puternica bază navală dela Pola și a lăsat numai 

„trei vase tip vechiu la Catarro (Vienne, Szegelwar şi 'As- 

pern). 
La 4 August, crucişetoarele germane. Goeben (de tip. 

Dre adnought) şi. Breslau. (crucişător protejat), au bom- 

bardat porturile comerciale depe coasta Atricei franceze, 
* Filipville şi Bonne. Se crede că bombardarea a făcut-o 

în scopul 'de a împiedică îmbarcarea: trupelor Iranceze 
Africane, pentru Franţa. 

Această bombardare nu a 'avut nici un efect, mai 
ales că după bombardare, vasele au părăsit bazinul Me 
diteran, îndreptându-se - -către Baleare şi Messina. 

Ar fi fost mai practic să împiedice transportul, mai, 
ales noaptea, aducându-i pagube şi întârziere în timpul 
mersului. : 

La 7 August, vasele Goeben şi Breslau simțind căi “sunt, | 
urmărite la Nord de Messina de către vasele engleze „In- 
vincible”, „Infatigable” şi „Gloucester”, i iar la Sudul strâm- 
toarei de alte vase, plecă spre Catania, iar de aci spre.
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'Archipelag. După « ce luă cărbuni la . Syra, la 10 August, 
intră în Dardanele, având câteva avarii vasul Breslau, 
Aci au trecut. asupra Turciei ca vândute, schimbându- Li-sa 
şi mumelet). | 

Dela această dată, vasele engleze, unite cu vasele îran- 
ceze, încrucişcază în fața Dardanelelor. 
„Până 1a 10 August, flota anglo-franceză au executat: 

"şi asigurat transportul corpului francez din Algeria şi a 
tuturor trupelor din Tunisia și Maroc, în Franţa. 

După terminarea acestor transporturi, au blocat ca- 
nalul ide Otranto, închizând Austro- Ungariei orice „ieşire 
din iAdriatica. 

La'"17 'August,-vasul -austriac Zenla , împreună cu două! 
torpiloare,. explorând în faţa 'Antivarilor, fi descoperit 
de forțele navale franceze, care îi taie retragerea. Nevrând 
a se predă, îi dat la fund. 150 oameni 'au scăpa pa. 
coasta muntenegreană, unde au fost făcuţi prizonieri, alţi 
oameni au fost salvaţi. de francezi. | 

„Cu această ocaziune a fost afundat şi un torpilor. 
După această. operaţie s'a început bombardarea Ca- 

“taro-ului, însă, după câtva timp, văzându-se dificultăţile 
prea mari, s'a abandonat această operaţie, îndreptându-se 
toată atenţia spre Dardanele și coasta Turciei, care părea 
a se prezentă î în mai bune condiţii pentru atac. 

| c. Operațiunile în Dardanele “ 

- La 16 Noembrie, vasele aliaţilor au începiut boni- 
| bardarea Dardanelelor, i iar forturile . tuxceşii au. răspuns:;. 
„In Decembrie, un submarin englez sa strecurat în Dar- 
dancle şi a scufundat vasul turcesc” Mesudieh. 

La 17 Ianuarie, un vas francez, „Saphir”, a încercat! 

pătrunderea în Dardanele, fără -a reuşi; a fost scufundat, n. 
apoi, de propriul. echipaj. 

La 12 Fevruarie (comunicat englez), vâsele flotei. an- 

glo-franceze: Qucen Elisabeth, Agamemnon, Vengence, 
Cornwallis, Allwyon, Gaulois, 'Suiffren şi Charlemagne, au 

" 1) Gocben ca: Javuz Sultan Selim. o 
Breslau ca: Midilli. - . aa
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bombardat cele patru forluri dela intrarea strâmlorii, re- 
» ducându-le la tăcere şi putând începe pescuirea minelor 

La 13 Februarie, după ce au curăţat intrarea de mine, 

rasele Alhvyon, Majestic şi Vengence au înaintat și au 

bombardat fortul Dardanos şi niște baterii de pe coasta 
asialică,. 

| Vasul englez. Agamemnon a fost atins de un obuz. 

“Câieva unităţi de marinari depe vasele Vengence, Iresis- 

tible, au debarcat la iorlurile dela intrare, unde au. distrus 

totul din ceeace mai rămăsese după urma bombard: irilor 

ilolei.:.: 
. 

D. _ Operațiunile din Marea Neagră 

“Până la. 15 Oct. 1914, nu s'au petrecut deloc acțiuni 

în Marea Neagră. Telegr amele anunțau numai: din: când 
în' când apariţia ilotei 1 ruse în apropierea coastelor turcești 
şi bulgărești. 

La 15 Octombrie, Hota turcă, a- înecat în apropiere a 

Bosforului vasul rusesc „Prut”, puilor de mine, și a ava- 
riat: două contra-torpiloare ce-l escortă. 

A doua zi, vase turceşti au bombardat: Teodosia, de 

pe coasta Crimezi ; oraşul Noworossysk a fost impus cu 
dări ; Sebaslopol; Odessa, unde au sculundat un vas mic 
de.răsboiu şi a avariat alte vase. Bateriile de aci au, ri- . 
postat și vasele” Lurcești sau depărtat. 

în acest mod s'a început răsboiul cu Turcii. . 

A urmat o pauză de linişte ; după; care flota rusă a 

ieşit la larg şi 'a bombardat porturile depe coasta de 
Nord a Asiei Mici; pe când se înapoia, fiind ceaţă, a sur- 
prins vasul Gocben şi Breslau la 25 mile de farul Herson. 
„Lupta ia durat decât câteva minute şi crucișătorul Goeben 
_Tiind avariat, a putut scăpă: graţie marei lui iuţeli. 

Vasele ruseşti, au bombardat, apoi, la diferite” date 
porturile turceşti. “Astfel: la 16 Noembiie au bombardat 
Trepizonda ; la 7 Ianuarie, Sinope.: “Alte operaţii maritime 
nu au mai avut loc. * - 

 Osăraţinile în apele "coloniale! 

Coloniile. germane s'au resimţit mult din „cauza * a 
ceslui răsboiu, ne mai putând fi: ajutaţi de. „metropolă
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Aliaţii au căutat ca dela început să taie .orice legă- 

"4ură între coloniile. germane cu patria lor, şi în „foarte 

scurt timp au reușit. - 

Primul pas îi distrugerea stațiunilor de 'telegratie. 

“ Tără fir: bombardând şi distrugând postul de telegrafie 

fără fir dela Dar-Es-Salaams, pe coasta orientală a Africei. 

Trupele coloniale franceze au reocupat o parte din 

Congo francez, pe care în 1911 francezii îl cedase Ger- 

manici, pentru ca aceasta din urmă să-i recunoască. pro- 

tectoralul asupra Marocului.. - 
De asemenea, trupele aliate, franco-engleze au Gcupat 

teritoriul german colonial ce se află între colonia fran- 
ceză Dahomei şi colonia engleză Coasta de Azur, punând 

Slăpânire pe staţiunea de telegrafic fără fir Togo, care 
pulcă. comunică până la 3.000 n, „adică direct cu Ber- 

linul. a 

IE. Operațiunile în Oceanul Indian. și Pacific 
3 

In Africa de Est, germanii. la 30 August, au ocupat 
cațilala Tavela a coloniilor engleze de aci, , precum și 

alte doui localităţi. 
” La începutul lui. Noembric, crucișătorul german I0- 
nigsberg a fost blocat pe râul Rutidgi de către cerucișă- 

- torul englez Chalaia (vezi harta cu. operaţiile lui Emden). 
Lw 20 August, un corp de-expediţie pornit din Noua 

“ Zelanda a ocupat Dortul Apia, al insulei Upolu, care, îm- 
preună cu multe alte insule din acest Archipelag, au, trecut 

sub protectoratul “german încă “dela 18991). | a 
Germanii aveau în Pacific crucişetoarele „Niirenberţ g, 

“Leipziy şi Emdeh. : 
” Emden,'care a “făcut serioase "operaţiuni: şi a - adus 
„servicii reale, în luna Septembrie, a fost dat la furid de 
către. englezi — vasul australian” Sidney l-a scufiindat. 
“Germanii spun că ma fost scufundat, ci aruncat pe țărm: 

de propriul său echipaj. 
La 7 7 Septembrie, cricişetor ul german „Narenberg” 

5; Suprafaţa insulelor. „petmane din. această parte este de 2690 k.p. 
cu 33.008 locuitori:din cari 500! albi. - , 

..€
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purtând pavilion fi ancez, a debareat în voie marinari pe 
insula F an ing, posesiune engleză, și a tăiat cablul dela 
YVancuveer, la Australia, care trece prin aceste insule. 

Aceste două vase, Nârenberig şi Leipzig, sau întrunit, 
apoi, pe coastele  Chilicne cu crucișătoarele cuirasate 
Sharnhorst şi Gneisenau, și cu crucișătorul protejat: Dres- 

den. 'Această escadră, sub comanda viceamiralului Von 

Spee, a surprins, la 5 :Noembrie, şi a atacai crucişătoa- 
rele cuirasate engleze Monmouth, Good Hope şi încă alte 
„două mai mici, şi a scufundat pe primele. | 

Această primă bătălie mavală, terminată cu victorie 

germană a fost: foarte mult cântată de ci. 
Englezii, însă, au ripostat în Europa ; iar în urmărirea 

vaselor germane, au îndreptat forţe suticiente. ca să le 
distrugă. Ele le-au întâlnit în apele Oceanului Atlantic, 
cun vom vedea.. 

F. Operațiunile în. Oceanul Alanlie 

Operăţiunea « cea mai impor tantă din această parte este . 

bătălia mavală dela Falkland. 
După. victoria din. apele Kiliene, vasele germane au 

trecut în Oceanul Atlantic, pela Sudul Americei, şi ajun- 

că la insulele Falkland, în dimineaţa de 8 Decembrie, 

sării să şlie ceva “de forțele. engleze sosite dejă în acea 
regiune. | a - 

Forţele germane erau: Sharnorst, Gmeisenau, Leip- 
zig, Dresden şi Niirenberg şi icrucişătorul auxiliar Printz- 
Eitel-Friederic, sub comanda lui Von Spee; iar forţele 
engleze erau: cuirasatul Canopus, (13.160 tone), două cru- 
cişătoare mari cuirasate, Glascow şi Invincible şi alte vase 
mai “Imăci. se = . 

Lupta s'a terminat cu: o, victorie completă . de partea 
englezilor. Vasele Sharnhorst, Geisenau, „Leipzig şi Nu- 
renberg; au fost scufundate. Dresden şi Printz-Eitel au 
scăpat cu “fugă. Au lost însă mai târziu : "scufundate:
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G. Operațiunile în apele Australiene şi în apele Chinei 

In “Archipelagul Bismark. — Acest Archipelag. şi cu 
o bună parte idin insula Noua Guinee, se află sub Pro- 

* tectoratul german încă dla 1884. 
La 11 “Septembrie, escadra australiană, după « o luptă 

ide 18 ore, a ocupat capitala acestui archipelag, „Gerberts- . 
h5he” „punând stăpânire pe staţiunea de telegrafie fără! fir. 

Protectoratul german” din Kiao- Ciao. In 1897, chi- 
nezii omorînd doi misionari germani, fură constrânşi să 
idea oarecare satisfacțiuni şi să închirieze germanilor, pen-: 
tru :99 ani, Baia-:Kiao-Ciao şi iun teritoriu împrejur | de 

552.000 m. p. (patru ori țara românească), cu o popu- 
Iaţic de 161.000 indigeni. Aci, Germania” aveă, în ultimul 

timp, o garnizoană de 7.000 oameni. In acest protectorat. 
China nu puteă luă hici o dispoziţie leg sislativă fără con-. 
Simţământul *Germaniei. 

In 1895, după victoria Japoniei contra Chinei, Ja- 
ponia a fost înipiedicată de Rusia, Franţa şi Germaniai să 
ocupe Port-Arthur. Japonia ma uitat acest lucru, şi a 

plătit Rusiei în 1904. 
Acum, profitând de situațiunea Germaniei, a căutat: 

să-i plătească, obligând- -o să pănăsească Kiao- Ciao şi para- 
Trazând chiar nola ce i-a dat-o Germania în 1905, în 
:senzul următor: Dacă până la 12 ore noaptea de 23 'Au- 
sus, teritoriul Kiao-Ciao nu este restituit Chinei, atunci 

Japonia este nevoită să ia Klispoziţiunile pe care ile dic- 
"tează situațiunca. . 

In adevăr, Germania ficână “cunoscut că mare nimic 
ile răspuns, Japonia a ocupat Kiao-Ciao. Se zice că sa 

ăsit aci telegrama Impăratului Germaniei către coman-. 
dantul de aci, prin fare-i spune că priveşte ca. o. ches- 
liune 'de onoare rezistența până în primăvară a posesiunii 
Şi că preferă ca -Berlinul să fie ocupat :do.ruși,. decât 

Riao-Ciao de japonezi. 
'Atacul începi la. j24 August, de :um corp japonez, ajutat 

“de trupe engleze, debarcate la 25: Septembrie. Apărarea, 
“ca şi atacul, au fost foarte energic conduse; dar, la 7. 
iNoembrie, au- fost forţaţi să se mpredeă.. Garnizoana cră 
xde 7 -000 de „oameni.
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Invăfăminte din răsboiul marulin 

“ Englezii, plecând dela afirmaţiunea că „cine domină 

marcă, domină lumea”, au dărâmat, rând pe rând, ege-. 

monia maritimă a Spaniei, Olandei şi a Franţei. 

“De astădată desvoltarea maritimă germană, obligâu-. 

du-i la sforțări şi icheltueli enorme, au conceput alianţa: 

sau înțelegerea maritimă franco-engleză, pentru a domină 

marea şi a duce astfel contra blocului Austro- German un 

răsboiu comercial, pe lângă celălalt. 

- Imdustria (germană, având de suferit în răsboiul ac- 

_tual, între altele, din icauza materialelor prime ce trebuie 

- să importe și a produselor industriale ce trebuie să ex- 

porc, va aduce la lipsă pe milioane de „Iuerătoki şi va 

ruină foarte multe capitaluri. - 

— Blocarea goltului Finlandic de către germani, se 

pare că a servit flotei “use, care tocmai doreă acest lucru, . 

întrucât. mici până. azi nu a încercat a se deblocă. 

”: — Submarinele, “pentru prima dată în răsboiul acesta, 

intră în acţiune. Rezultatele obținute sunt mai miult decât 

frumoase, pentru vase aşa de mici şi cari „atâția ani, 

dela introducerea lor, nu au avut ocazie să se manifeste. 

Oricât ar fi, însă, de fumoase rezultatele obținute de 

submarine, ele nu formează decât un accesoriu al marilor, 

vase de luptă — marile cuirasate — care singure ho: 
tărăsc de rezultatul unei bătălii navale. 

Submarinele nu pot să acţioneze decât asupra va= 

selor ce stau, sau cari merg foarte încet, fiindcă și vi- 
teza submarinului, sub apă, nu întrece de 12—14 mile, 

pentru. cele mai moderne; aşa că într'o luptă unde vasele 

evoluează repede, acţiunea lor este aproape nulă. 
Submarinele sunt urmărite cu mult succes de către 

contra-torpiloarele cu witeze mari şi cari adesea preferă 

să le lovească cu prora, din iuţeala. cea mare, decât săl 

le mai bombardeze. 

- Asemenea ele sunt ușor văzute din aeroiplane, cari 

pot astfel comunică prezenţa lor şi încercă să le distrugă. 
— Vasele de comerţ ce au o iuţeală de peste 20mile, 

pol uşor scăpă de acțiunea submarinelor, cu luga. | 
| — Foarte multe vase ide comerţ engleze, franceze şi
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ruse, au fost înarmate cu câte 2—4 tunuri mici cu tra-: 

gere repede, pentru ase apără şi chiar. a vână sub- 
_marinele. .. Su! 

"Un singur proiectil, chiar de 37, îl poate scufundă; 
— Mai. multe vase de pescari olandezi, pe când ri- 

dicau marile lor plăşi 'cu peşti, au întâmpinat o mare | 
rezistenţă, şi au văzut prora unui submarin. care se ag: 

țase în.răţeaua .de sfoară. - 
„Aceasta ne arată cum sar puteă pescui submarinelei; 

— Submarinul Curie, în încercârea sa de a intră în: 
Pola, sa agăţat în răţeaua metalică ce eră pusă la in- 
trarea portului, şi ma putut să se mai i degajeze, deși a 
muncit aproape. 7 ore. 

— Torpilele de blocus sunt cele mai puternice arme 
de apărare. Un vas care a lovit o asemenea mină — 150 
kgr. explosibil — cu siguranţă va merge la fund. 

— Mijloacele principale de acţiune, în luptele navale 

sunt: tunul, cuirasa şi viteza. In primul rând tunul, fiindcă 

poate începe lupta cât: mai de departe şi având un ca- 
libru mare, poate scufundă cel mai mare vas. Bliicher, în 
lupta din Marea Nordului, a fost scufundat cu o lovitură: 
bună, trasă de Tiger,de calibru 343, la o depă irtare de 
12—13 km. 

Aceste. tunuri, de 45 calibre, trimit proiectile de 300 
kgr., cu o iuţeală inițială de aproape 900 m. | 

"Cuirasa, trebuie să, fie destul de puternică, pentru a 
suportă loviturile cele mai mari. Ca regulă generală, o 
“grosime de cuirasă egală cu calibrul tunului se egalcază 

„ca rezistenţă. e | | 
__ Tuţeala vasului, este asemenea necesară, în special 
pentru a fugi, când nu se voiește să se primească lupta. 

Goeben nu a putut stă la luptă cu cuirasatele ruseşti, 
deși el aveă tunuri de 28 ctm.; cuirasatele ruseşti având 

tunuri: mai mari (305) şi scuirasă mai puternică, nu au 
avut a suferi aşă mult depe urma focurilor lui Goeben 
(280); a putut, însă, fugi graţie vitezei “de 28 mile. In 
luptă a fost aşă de avariat încât nici na mai. ieşit până 

acuma diri Bosfor. 
— Marile „cuirasate se apără contra submarinelor, 

- când sunt în staţie, întinzându-şi, dejurîmprejur plăşi me- 

talice în cari să se. oprească torpila; iar contra torpilelor
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de blocus, prin construirea unui fund dublu şi cu diferite 

despărţituri, pentru a limită efectul unei lovituri. 

— Cele mai mari tunuri întrebuințate azi 'sunt «de 

calibru 385; cu lungime de 45—50 calibru; cu iuţeală  ini- 

ţială ide 900 m; pe secundă; iar. wilezele, cele mai mari 

apropie 10 mile — unele contratorpiloare. : 

_— Submarinele cele noui sunt armate şi cu 1—2 tu- 

muri ide calibru mic, 57—75, contra vaselor de comerţ ce 

ar întâlni în cale şi au o viteză de 14 mile sub apă şi 

de 20—22 la suprafaţă; iar capacitatea întrece de. 1.000 

tone. , A | Ea i Mi 
. = . . . . . .. - ee oală



m ANEXA A. 

Nota Austro-Ungariei către Serbia 

- In ziua de 10/23 Iulie 1914, ministrul austriac -diu 
Belgrad a: înmânat guvernului. sârbesc următoarea notă 
diplomatică: e Sa 

“La 31 Martie (st. n.), 1909, ministrul Serbiei la 
Viena, din ordinul guvernului său, a făcut, guvernului - 
austro-ungar, declaraţiunea următoare: „Serbia recunoaşte 
că nu a îost âtinsă în drepturile sale, prin faptul îm- 
Blinit, creiat în Bosnia şi Hertzegovina, şi că se-va con- 
formă, în consecinţă „la hotărîrea ce Puterile vor luă, cu 
privire la art. 25 din tratatul de Berlin. Ascultând de 
sfaturile puterilor, Serbia ieă angajamentul, de pe acum, - 
să părăsească - atiludinea 'ei de protestare şi. opoziţie, pe 

„care a avut-o până acum, faţă 'de anexare, şi ca se an- 
gajează, în afară de aceasta, să schimbe cursul politicei 
sale actuale, faţă de. Austro-Ungaria, spre a trăi, pe viitor, 
cu aceasta, pe un picior de bună vecinătate. : 

Ori, cele întâmplate în ultimii. ani, şi în special eve- 
nimentele dureroase din 15/28 unic, au dovedit că, există 

în Serbia, o mişcare subversivă, al.cărei scop esle «de 
a detaşă de Monarchia Austro-Ungară, anume părţi din 
teritoriile ei. Această. mişcare, care a luat naştere sub. ochii 

" guvernului sârbesc, a ajuns să se manifeste până şi din- 
colo de teritoriul Regatului, prin acte de terorism, printi”o 
serie de atentate şi chiar prin crime. Guvernul regal sâr- 
besc, departe de a se ţine de angajamentul formal, luat 
în declarațiunea din 18/31 Martie 1909, ma făcut nimic,. 
spre a suprimă această mişcare, el a tolerat activitatea 
criminală a diferitelor societăţi şi afiliațiuni, îndreptate 
contra Monarchiei, a tolerat limbajul desmăţat al presei, 
glorificarea autorilor atentatelor, participarea ofițerilor şi 
funcţionarilor, în încercările subversive, o propagandă ne- - 

sănătoasă în instrucţia publică; a -tolerat, întrun cuvânt, 
i. 29
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toate manifestările, care puteau aduce populaţia sârbească 
la ura contra Monarchiei şi la disprețul instituțiunilor ci. 
Această toleranţă vinovală a guvernului regal sârbesc, n'a 
încelat nici în clipa când, evenimentele din 28 Iulie recul, 
a dovedit lumei întregi consecinţele funeste ale acestei! 
atitudini. Rezultă, din depunerile şi mărturisirile autorilor 
criminali ai. atentatului din 26 Iulic, că asasinatul din 
Serajevo a fost pus la cale la Belgrad, că armele și ex- 
plozibilele ce le aveau asasinii, le-au fost date de 'oiiţeri 

şi funcţionari sârbi, membrii în Narodna: Odbrana și, în 
sfârşit, că trecerea în Bosnia a criminalilor: şi armelor 
lor, a fost pusă la cale şi înlesnită. de şefii. serviciului 
de graniţă sârbească. . | 

Acest rezultat al instrucţiunii deschise, nu îngăduie 
guvernului austro-ungar să observe mai departe atitudinea. 
de longanimitate espectativă ce a avul-o, timp de ani de. 
zile, faţă de agilările concentrate la Belgrad şi propagale 
de aci pe teritoriul monarchici. Aceste rezultate îi im- 
pun dimpolrivă datoria. de a pune capăt acestor agila- 
țiuni, cari formează o ameninţare perpeluă pentru 1i- 
niștea monarchiei.. . Na 

Spre -a: alinge acest scop, guvernul austro-ungar -se 
vede obligat să ceară guvernului sârbesc să.-declare o- 
-jicial,. că: condamnă propaganda îndrepiată contra. mo- 

-. narchiei austro-ungare şi anume, totalul tendințelor care 
aspiră în ultim loc să 'deslipească de monarchie teritoriile 
care fac parte dintr'însa, şi că ică angajamentul de a 
suprimă, prin toate chipurile, posibile, această : propa- 
gandă. criminală şi. teroristă. - 

Spre a dă.tun caracter solemn acestui angajament, 
guvernul regal al Serbiei va face să apară, în prima pa- 
gină a „Monitorului Oficial”, cu data de 26-Iulic st. n. 
următoarea declaraţie: - - . | 
„Guvernul regal al Serbiei condamnă propaganda 'în- 

dreptată în contra. Austro-Ungariei, şi anume, ansamblul 
tendințelor cari aspiră ca ultimă țintă să rupă din mo- 
narchia Austro-Ungară, teritoriile cari fac parte dintr'însa ;- 
€l deploră sincer consecinţele: iuneste ale acestor acţiuni 
criminale. | ie 

Guvernul regal regretă că ofiţerii şi funcţionarii sârbi 
au participat la propaganda sus 'menţionată, compromi- 
țând asttel, relațiile. de bună vecinătate, la care guvernul 

regal, se duugajase solemn, prin declaraţiunea: sa din 31 

sâina UNErNUl regal, care desaprobă şi repudiază verice să au tentativă de amestec în destinele locuitorilor din verice parte a Austro-Ungariei, consideră de datoria a de a înștiință formal pe ofiţerii şi funcţionari, ca și 
, x
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3ntreaga populaţie a regatului, că, pe viitor, va 'procedă 

“cu ultima rigoare, cornitra persoandlor :ce se vor [ace vi- 

novate de atari agitaţiuni, că-şi va dă toate silințele pen- 

tru a.le preveni şi reprimă. oc 

"- Această: enunţare va fi adusă simultan la cunoștința . 

armatei regale, printr'un ordin de zi, al M. S. "Regelui, . 

şi se va publică în „Monitorul Oastei”. ' | 
N In afară de aceasta, guvernul regal, ieă următoarele 
angajamente: 

1. Va suprimă. verice .publicaţiune care excită ura 

şi disprețul monarchiei și ale: căror tendințe generale sunt 

îndreptate contra integrităţii sale teritoriale; De 
* 2 Va dizolvă imediat societatea. zisă „Narodna Od- 

prana”, va confiscă toate mijloacele sale de propagandă : 

'Şi va procedă- la îel contra altor . societăţi şi afiliați, din 

"Serbia, care se dedau la propagandă contra: monarchiei 

"Austro-Ungare. Guvernul” fegâl va luă:toate măsurile ne-- 

cesare, pentru ca societăţile dizolvate să nu-și: poată: con- 

tiriuă activitatea sub alt nume sau-altă formă; a 

3. Va climină fără întârziere din instrucţia publică . 

în. Serbia, atât .privitor la corpul profesoral, cât şi la - 

mijloacele de instrucțiune, verice slujeşte sau':ar puteă 

- “sluji să dea loc la o propagandă contra Austro-Ungariei: 

4. Va îndepărtă din serviciul militar şi. din admi- 

„mistraţie, în generâl,- pe toţi ofiţerii şi funcționarii vino- 

vaţi de propagandă contra monarchiei Austro-Ungare, şi 

cu privire la care, guvernul austro-ungar, îşi rezervă 'să 

comunice numele “şi faptele guvernului regal; 
„5. Va. primi colaborarea în Serbia a organelor gu- 
vernului austro-ungar, în suprimarea. mișcării subversive, 

îndreptată contra integrităţii teritoriale a monarchici: 

6. Va deschide o anchetă judiciară contra partizanilor 

complotului din 28 Iunie, care se 'află-pe “teritoriul -sâr- 

Dbesc. Organe delegate de guvernul austro-ungar, vor par- 

ticipă la aceste demersuri; a i 
„7. Va procedă de urgenţă la arestarea “maiorului 

„ Yoija Tanksici şi a numitului: Milan Ţiganovici, funcţionar 

“al statului sârbesc, compromişi 'prin . rezultatele instruc- 

ţiunii din Serajevo; a a 

S. Va împiedică prin măsuri eficace concursul au- 

torităţilor sârbești, în traficul ilicit al armelor Şi explo- 

“zibilelor :peste graniţă; -va destitui şi pedepsi :cu asprime 

pe funcţionarii serviciului dela granița Şabaţ şi Lozinca, 

vinovaţi de a fi: ajutat pe aitorii crimei din Serajevo, 

ușurându-le trecerea graniţei; .: * - - A 
"9. Va dă guvernului austro-ungar,: explicaţiuni asupra 

cuvintelor de nejustificat ale: înalţilor funcţionari sârbi, 

atât din Serbia, cât şi din străinătate, cari, cu toată po-
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ziția lor oficială, nu au ezitat, după atentalul din 15/28 
Iunie, să exprime, în interwiev-uri, păreri ostile monar- 
chici austro- -ungare, şi, în fine 

10. Va încunoştiință neîntârziat pe guvernul. austro- 
ungar, de executarea miisurilor enunțale în punctele pre- 

„ cedente. 
Guvernul austro- -ungar aşteaptă răspunsul guvernului 

regal, cel mai târziu până Sâmbătă 12/25 ale acestei luni, 
ora 6 seara. 

ANEXA 8. 

Răspunsul Serbiei la nota Austro-Ungariei 

Guvernul regal sârbesc. a primit comunicarea guver- 
nului imperial şi regal, din 10 ale acestei luni, şi esle 
convins că 1: ăspunsul” său va înlătură orice neînțelegere, 
care amenință să dăuneze bunele raporturi de vecinătate 

“între monarchia Auștro-Ungară şi regatul Serbiei. 
Guvernul regal este conșlieni că “protestările care au 

„avut loc, atât dela tribuna Şkupştinei naţionale, .cât şi 
dcelaraţiunile, şi actele reprezentanţiloi responsabili ai sta- 
tului, protestări cari au îost tăiate scurt,. prin „declaraţia 
guvernului, făcută în 16/31 Martie 1909; nu Sa mai re- 
înoit fată de marea monarchie vecină, cu nici un prilej, 
și “că, de “atunci, “atât din partea guvernelor regatului; 
cari sau succedat, - ca. şi din partea organelor lor, -nici 
o tentativă: n'a fost făcută, în scop de a schimbă Starea 
-de lucruri politică şi juridică, creală în Bosnia şi "Hert- 
zegovina. . 

Guvernul regal constală, că sub acest raport, suvernul 
imperial şi. regal, m'a făcut nici o reprezentaţiune, - afară 
de aceea ce priveşte o carte şcolară, şi în privinţa căreia - 
guvernul 'imperial şi regal a „primit o: explicațiune cu 
totul salisfăcătoare. - 

Serbia a dat, de nenumărate ori dovezi de politică 
sa pacilistă şi moderată; în tot timpul crizei balcanice, 
şi este' numai mulțumită Serbiei şi sacrificiului făcut, în 
interesul excluziv al păcii europene, că această pace a 
fost menţinută. 

- Guvernul regal nu poate fi. făcut căspunziător pentru 
manifestaţiuni cu un: caracter privat, cum -sunl: articole 
de ziarc.şi activitatea tacită a socielăjilor cu. manifestări 
cari se produc -aproape: în. toate țările, ca un lucru 6- 
bicinuit, și care scapă; în. regulă. generală, controlului 
oficial, cu atât mai puţin, cu cât guvernul regal, în timpul 
soluţiunii unci întregi serii. de chestiuni, cari . Sau. pre- 
zentat. între Serbia Şi Austro-Ungaria; a arăta o: mare
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prevenienţă şi a reuşit, în acest chip, să. reguleze cele 
mai multe dintre ele, în folosul progresului: celor. doi 
vecini. A i ae e 

| Tată de ce guvernul regal a fost penibil surprins 
de afirmaţiunile,: după câre, persoane din. regatul  sâr- 
besc, ar fi participat la pregătirea atentatului din Serajevo. 

El s'a aşteptat ca să fie invitat la colaborare, într'o 
cercetare, la tot ce se referă. la :această crimă, şi, ca: să! 
dovedească prin acte întreaga sa corectitudine şi de a 
lucră contra oricărei persoane, împotriva căreia i sâr fi 
făcut comunicări. cc. Aa 

Conformându-se, deci, dorinţei guvernului imperial 
şi regal, guvernul regal este dispus a dă în judecată orice: 
supus sârb, fără deosebire de situaţie şi rang, şi a cărei 
complicitate în crima dela Serajevo i-ar îi dovedită, şi 
se angajează, în mod special, să publice în prima pa- 
gină a „Monitorului Oficial”, cu data de 13/26 Iulie, ur- 
măloarea. enunţare: - a 

„Guvernul regal al Serbiei condamnă orice propa- 
-gandă, care ar îi îndreptată contra: Austro-Ungariei, adică, 
ansamblul tendinţelor, cari aspină, ca ultim scop, la des- 
dipirea de -monarchia Austro-ungară a teritoriilor ei, şi de- 
plânge în mod sincer consecinţele funeste ale acestor a- 
gitațiuni criminale”. | | Ie . pr 

„Guvernul regal regretă, că oarecari ofițeri şi îunc- 
-ționari sârbi ar îi participat, după comunicarea guver-. 
nului imperial. şi regal, la propaganda sus. menţionată, 

:şi care a compromis irelaţiile de bună vecinătate, la tare 
guvernul regal se angajase în mod solemn, prin declaraţia. 
“sa dela 31 Martie 1909. Guvernul,. care dezaprobă şi. re-: 
pudiază orice ideie sau încercare: de vreun amestec în 

“destinele locuitorilor din orice parte din Austro-Ungaria, 
consideră -de datoria sa, să avertizeze formal pe. ofiţerii, 
funcţionarii şi întreaga populaţie a regatului, că, de-acum 
înainte, va procedă cu ultima rigoare contra persoanelor, 
cari Sar-face vinovate de asemenea unelliri, îşi va da - 
toate silințele ca să le previe şi să le reprime”. NR 

Această 'enunţare va fi adusă la cunoștința armatei. 
regale, print”un ordin: de zi, în numele M. S. :Regelui,: 
ale: către A. $. R. Prinţul moştenitor,: Alexandru, şi va îi 
“publicai în apropiatul Buletin Oficial al armatei. - 

Guvernul regal se angajează, de asemenea: 
- 1. Să introducă, îndată după prima convocare re- 

sulată a Şkupştinei, o dispoziţie în legea presei, prin. 
care se va pedepsi, în modul cel mai..sever, provocarea 
da ură şi la dispreţ către monarchia Austro-Ungară, pre- 
cum şi orice publicaţiune, a cărei tendință generală” sar . 
îndreptă contra integrităţii teritoriale a - Austro-Ungariei:
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se însărcinează ca, la revizuirea constiluțici, care e apro-. 

piată, să introducă în art. 22 al constituţiei, un astiel de: 

amendament, ca publicaţiile de mai sus să poată îi con- 

fiscate, ceeace acum, după termenii categorici ai art. 22 

al constituţiei, e: imposibil; _ o NE 

2. Guvernul nu are nici o dovadă, — şi nola. guver- 

nului austro-ungar nu-i dă, de asemenea, nici. una, — 

că societatea „Narodna Odbrana”, şi alle societăţi simi- 
lare, ar îi comis, până la această zi. vreun act criminal, 

din acest fel, prin faptul “unuia singur din membrii lor: 
totuş, guvernul regal va acceptă cererea. guvernului im-. 
perial şi regal, și va dizolvă societatea „Narodna  Od- 
brana”, şi orice altă societate va lucră contra Austro-. 
„Ungariei; Se a Da | 

3. Guvernul regal sârbesc se angajează să eliminoze. 

fără termen, din instrucţia publică a Serbiei, tot ce ser-. 
veşte, sau ar putcă servi, ca să întreţie propaganda. contra. 

Austro-Ungariei, când guvernul imperial şi regal îi va. 

da fapte şi dovezi despre această propagandă; J 
„4. Guvernul. regal acceptă, de asemenea, să îndepău- 

teze din serviciul militar şi din administraţie, pe ofiţerii. 
şi funcţionarii, .pentru cari ancheta judiciară va dovedi.” 

că sunt vinovaţi de. acte îndreptate contra integrităţii te-. 

ritoriului monarchici Austro-Ungare, şi aşteaptă ca, gu-: 

vernul imperial şi. regal să-i comunice ulterior numele 
şi faplele acestor ofiţeri şi funcţionari, în vederea pro-. 
cedurii ce trebuie să urmeze; | a o 

5. Guvernul regal mărluriseşte că nu-şi dă seama. 

lămurit de sensul şi de. însemnătatea cererii: guvernului. 
imperial “şi regal, ca. Serbia. să se angajeze să accepte. 
pe teritoriul ei colaborarea organelor guvernului impe-. 

-rial şi regal, dar. declară că va admite o colaborare, care; 
ar corespunde principiilor de 'drept internaţional, și. pro-, 
cedurii criminale, precum şi. raporturilor. de bună . ve-.. 
cinătate; . | aa Da 

6. Guvernul regal, se înţelege, consideră de datoria. 
sa, să deschidă o anchetă contra tuturor acelora cari sunt. 
“sau cari, eventual, ar fi amestecați. în complotul dela 
28 Iunie, şi cari Sar găsi pe teritoriul regatului. 

„Cât despre participarea la această anchetă a. agen-, 
(ţilor autorităţilor austro-ungare,. cari ar fi delegaţi. în. 
acest scop de guvernul cezaro-crăesc, guvernul regal nu: 
poate. acceptă, pentru că ar fi o: violare a constituţiei 
şi-a legii asupra . procedurii criminale, totuş, în cazuri, 
concrete, s'ar puteă da comunicări: asupra. rezultatelor, 
instrucţiunii în chestiune, organelor. ungare; aa 

„ „7; Guvernul regal a procedat .chiar în aceeaș. searăi, 
ia -remijerea notei asupra arestării comandantului Voislav;
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Tankosici; cât despre Milan "Țiganovici, care esle supus 
al monarchiei Austro-Ungare, şi care, până la 15 Iunie, 
cră ca- aspirant în serviciul direcției căilor ferate, n'a 

“putut fi contra lui, guvernul imperial şi regal să bine: 
voiască a' face cunoscut, în forma obicinuilă, cât-mai 
curând posibil, prezumpţiile de culpabilitate, cari au fost 
adunate, până la acea dată, prin ancheta dela Serajevo, 
la finele anchetelor ulterioare; ae - 

S. Guvernul sârb va întări şi va întinde măsurile 
luate pentru a împiedică traficul ilicit de arme .şi ex- .. 
plozibile prin frontieră; se înţelege dela sine, că va or- 
donă în urmă o anchetă și va pedepsi cu severilale pe: 
funcţionarii de frontieră de pe linia Șabaţ-Lozniţa, cari . 
nu şi-au făcut datoria, lăsând să treacă autorii crimei din 
Serajevo; NE | Di a 

-9. Guvernul regal va dă cu plăcere lămuriri asupra 
declaraţiilor, pe cari funcţionarii, atât-în Serbia, cât şi: 
în străinătate, -le-au făcut după atentat, în interwiev-uri, 
şi: cari, după afirmaţia guvernului imperial şi regal, au 
fost ostile monarchiei, îndată:ce guvernul imperial şi regal. 
îi va fi indicat pasagiile în chestiune, din aceste declaraţii, 
și va îi dovedit; că declaraţiile întrebuințate, au fost de 
fapt făcute de către cei 10 (zece?), funcţionari, asupra 

„“căror declaraţii, guvernul regal îunsuș va aveă grija să 
adune probe şi convingeri; pi 

- 10. Guvernul regal va informă guvernul- imperial şi. 
regal, de executarea măsurilor în punctele precedente, 
întrucât aceasta n'a fost dejă -făculă .prin nota prezentă, 
imediat ce fiecare niăsură a fost ordonâlă şi executată. 

In cazul când guvernul imperial şi regal, nu va îi 
_satistăcut de acest răspuns, guvernul regal sârb, conside- 
rând. că este în interesul - comun de-a nu se precipită 
soluțiunea în această chestiune, este gata, ca în totdeauna, 
să accepte o înţelegere: pacifică, fie remiţând chestiunea 
la “deciziunea tribunalului internaţional din Haga, fie ma- 
rilor puteri, cari au luat parte la elaborarea declaraţiunii 
pe care guvernul sârb a făcut-o la 18/31 Martie: 1909. 

| “ANEXA C... Ş 

“ “Calculul făcut de Revista „România Militară“ 
asupra resurselor de soldaţi ai țărilor în luptă 

Cari sunt resursele de soldaţi, de cari poate dispune 
o ţară? | aaa a A e 

Resursele: produse de legile militare: RR 
___- Germania; dă'o resursă de oameni. mobilizabili de 

1307; Franţa, 130%/0; Rusia şi Austria, dă 10/, din popu- 
lațiunea totală. .- | | a
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Ar rezultă: dar, că Germania are o resursă de oa- 
meni mobilizabili de 9 milioane, Franţa de 5 milioane, 
Rusia de 17 milioane şi Austria de 5 milioane. 

Dar, .dela resursa în oameni mobilizabili, până la 
oamenii cari pot fi întrebuinţaţi ca combatanți pe câmpul 
de luptă, este o deosebire enormă, căci trebuie ca. oa- 
menii mobilizabili să fi primit: o instrucţie millară, apoi 
trebuie. ca ei să lie încadraţi în unităţi constituite de 
cele trej arme, încadrare care cere cadre, (ofiţeri, grade 
inferioare), care cere malcrial de, arlileric, care  cerâ 
trăsuri şi cai pentru diferite servicii, care: cere înjshebarea 
diferitelor servicii de stat major, sanitar, de. artilerie, etc. 

Afară de aceasta, din cauze budgetare, nu toți oa- 
menii disponibili au putut primi insirucția complelă, aşă .. 
că nu se poate comptă pe toţi, înainte de a lise dă o. 
instrucţie oarecare. - A | 

- Din toate acestea, se admile, cu oarecare bună-voinţă,. 
la mobilizare, dublarea unităţilor constituite din timp de 

„pace. Dacă, pornind dela dublarea unităţilor din timp 
de pace, vom admite, că unităţile «de infanterie constituite, 
dublate la mobilizare, pot îi încă sporite cu o jumătate, 
adică îutreile, aceasla constituie, desigur, maximul for- 
țelor pur combatante, ce poale. îi ridicat de o putere 
militară, -. SI ae 

Dacă, însă, admitem dublarea unilăţilor constituite, 
aceasta nu însemnează că admitem dublarea bateriilor din 
imp. de pace, ceeace constituie o imposibilitate, atât din 
cauză că nici.o. putere nu are în magazii o rezervă de 
tunuri egală cu lunurile afectate unităţilor din .timp de. 
pace, cât şi din cauza personalului. de artilerie, care nu 
se.poate improviză. SI E 

Faţă de toate acestea, iată cum vom procedă pentru 

evaluarea forţelor combatante. Vom consideră numărul 
batalioanelor, bateriilor şi escadroanelor, care pot intră 
în compunerea maximului unităţilor constituite la. mo- 
Dilizare. . A i a Me 

La totalul astfel aflat, vom adăugă 20%, reprezentând 
serviciile imediate ale unităţilor constituite, adică trenul 

"de luptă al marilor unităţi, (divizii sau corpuri de ar- 
mată), parcuri, etc., pe cari le considerăm, bine-înţeles; 
tot ca lorţe combatante. In : sfârşit, la. acest total, vom. 
socoti încă .un adaus de 10%/a -din efectivul total, pentru: 
trupele de etapă; pe cari, însă, fireşte, le vom consideră 
necombatante. | Mae m 
„Din toate acestea rezultă, că resursele în oameni mo- bilizabili, de cari poate 'dispune o'ţară, nu indică numărul combatanţilor ce pot fi întrebuinţaţi pe câmpul de luptă, acest din urmă număr . rezultând inclusiv din -numărul
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maximum de unități constituite, ce pol fi formâlte „la 
mobilizare. i 

Restul oamenilor mobilizabili cari rezullă, serveşte, 
fie ca trupe de etape, fie ca trupe însărcinate cu paza 
ieritoriilor cucerite, fie ca un “rezervoriu, menit să men- 

“ţină, unităţilor constituite, acelaș efectiv î în tot timpul cam- 
paniei. » 

_ Toate aceste explicaţiuni fiind date, să vedeni cari sunt 
“dorţele ce pot îi ridicate de diferite "puteri beligerante. 

Germania are 25 corpuri de armată din: timp de 
pace, cu 510 escadroane, cu 666 baterii de câmp, cu- 
prinzând: 3.996 tunuri cu tragere repede, cu 25 divizioane 
de obuziere, cuprinzând 450 obuziere uşoare, cu 25 re- 
gimente de” artilerie pedestră, (190 baterii), cuprinzând 
obuziere grele de 15 em., tunuri lungi de 10 cm,, şi13 
cm., mortiere. de 21 cm., şi 28 cm., trupe. al căror efectiv 

:se ridică, în timp de pace, la 866.000 oameni, în cari 
intră -48.000 ofițeri şi asimilați, 110.000. subofiţeri rean- 

_gajaţi şi 8.000 soldaţi reangajaţi: Armata germană mai 
“dispune de 25.000 ofiţeri de rezervă şi 11. 000 ofițeri de 
Landwehr. Din cei 9 milioane mobilizabili, Germania are 
5 milioane, cari au primit o instrucțiune militară, şi 4 
milioane cari mau primit nici o instrucţiune, Armaţi cu 
„aceste date, putem afirmă, că armata germână și-a dublat. 
corpurile de armată din timp de pace, ca unităţi consti-: 

„stuite, fiecare corp de armată având cel mult 6 brigade 
“de infanterie, adică regimentele de infanterie din timp 
„de pace sau întreii la “mobilizare. In consecință, -putem 
:admite, că Germania dispune actualmente de 300 brigade 
infanterie, sau 1:800 batalioane, adică 1.800.000 infan- | 
“terişti La. această: ciiră, să adăugăm 200 batalioane de: 
landsturm, de prin cetăţi, câri au fost scoase şi vârite 
în -toc, ceeace ne dă un total general * de 2 milipanoi in- 
fanterişti. . 

„___ In ceeace riveşte cavaleria, să admitem, că la mo- 
bilizare se îndoieşte, adică forinează 1.020 'escadroane, 
(evaluare absolut largă), ceeace ar reprezentă 153.000 că- 
lăreţi. Pentru artilerie, este greu: de precizat, totuşș, dacă 
admitem efectivul întregei - artilerii, la 250.000. tunari, e 
valuarea este largă. - 

„Trupele de “geniu a armatelor 'de câmp şi de cetat, 
poate urcă la maximum 100.000 soldaţi. i 

Prin urmare, totalul general în oameni, este de 
'2.500.000 combatanți, la cari, adăugând 20% pentru tru-: 
pele combatante ale serviciilor, adică. 500. 000 soldați, a- 
jungem la. cifra de 3.000.000 combatanți. ' 

» “La această cifră să adăugăm, în larg, maximum! 500. | 
batalioane de depozit, rămase în garnizoană, pentru a.
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primi instrucţiunea, pentru a fi încorporate succesiv, şi 
100/, din efectivul combatanţilor, adică 300.000 soldaţi 

„trupe de elapă. Prin urmare, din resursa de 9 milioane 
mobilizabili, armata germană a mobilizat,  aproximaliv. 
3.800.000 soldaţi. | | 

-Franţa arc, din limp de pace, 21 corpuri de armată 
(un corp de' armată colonial), cu 101 cscadroanc, 625. 

Daterii, (15 algeriene), cuprinzând 2.6085 tunuri cu tra- 

gerc repede, 21 divizioane obuziere .grele, :18 baterii de. 
munte, 11 regimente de artilerie pedestră, cu lunuri lungi 
de 120, cu obuziere.şi mortiere de asediu, al căror electiv 

"de pace se ridică la 725.000 oameni, în cari intră 32.000 
ofițeri ăctivi, (4.130 ofițeri coloniali), 12.578 'subofiţeri. 

„reangajaţi, 2.440 caporali: şi 1.990 soldaţi reangajaţi. 
Armata franceză mobilizată cuprinde: 172 regimente: 

infanterie active, (din cari 163 a 3 batalioane, Sa 1ba- . 
talioane), 172 regimente de rezervă, 12 regimente intan- 
terie colonială, de rezervă, 4 regimente infanterie de zuavi.. 
31 batalioane, la care adăugând lrupele teritoriale: i15. 
regimente a 2 batalioane, 7 batalioane de vânători şi 
17 batalioane zuavi, ceeace dă un total general de 1.100; 
batalioane, adică, în cifră rotundă, 1.500.000 infanteriști. 
Să admitem, că cavaleria la mobilizare se măreşte - cu 
jumătate, (pentru. Germania am îndoit-o), adică se ridică: 
la 606 escadroane, ceeace. ne dă 90.000 călăreţi. Pentru 
artilerie să admitem 150.000 lunari şi pentru trupele de:.. 

geniu 70.000. _: 
In total, avem, dar, 1.800.000 combatanți, la cari,. 

adăugând 20%/, pentru trupele combatante ale serviciilor,, 
adică 360.000 soldaţi, ajungeni la cifra de 2.170.000 com-: 
batanţi. La această cifră, adăugând 300 batalioane - de: 
depozit, rămase în garnizoană şi 10%, din. efectivul com-. 
batânţilor, . adică 217.000, trupe de etapă, vom constată! 
că, din resursa de 5.200.000. mobilizabili, armata îran-: 
ceză a mobilizat, aproximaliv, 2.687.000 oameni. a. 

Rusia are, din timp de pace, 40 corpuri de armată,. . 
11 divizii. de tiraliori .siberiane; 17 brigăzi de vânători 

_38 divizii de rezervă, (cadre, ofițeri şi trupă), 23 divizii” - 
«de cavalerie, 3 brigăzi de cavalerie de gardă,. 1 brigadă. 
cavalerie, 1 divizie cavalerie Turkestan, 4. brigăzi: Sibe-: 
riane, afară de trupele de cazaci, ce se formează la mo- 
hilizare, N o 

Eiectivul de pace se „ridică: la 1:/, milion soldaţi, 
(456.000 - contingentul 1912, 481.000 contingentul 1913. 
.565.000 contingentul 1914), la 'care se adaugă, aprosi-” 
mativ, 93.000 ofiţeri. activi: Armata. rusă dispune de 875. 
baterii de câmp cu tragere repede,. 47 baterii de munte 
cu tragere repede, toate. bateriile fiind a :$ tunuri, 47:
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baterii. călăreţe căzăceşti, a 6 tunuri: de baterie, 107 ba- 
terii. obuziere uşoare, a 6 obuziere. de- baterie, şi 31 ba- 
terii obuziere grele, a 4 obuziere de baterie, adică un. 
total de 8.050 tunuri,. 612 obuziere uşoare şi 124 obu-. 
ziere grele. Afară de aceasta, dânsa mai are un mare 
pare de artilerie de asediu, cu tunuri de asediu, cu lunuri 
de 106 m.m. şi de 152 m. m., cu -obuziere de 152 m.m. 
și mortiere de 213 m.m., 228 m.m. „Şi 280 mim. | 

forţele lotale, ce le poate. ridică Rusia, la . mobi- 
lizare; sunt de 3.082 batalioane, adică 3.082.000 intan- 
terişti, 1.452 escadroane, (840 escadroane aclive, 347 esca- . 
droane cazaci şi 265 escadroane rezervă, de “lia .che- 
mare), adică 217.800 călăreţi, 1.161 baterii de câmp şi 
trupe de artilerie de asediu, reprezentând cel puţin 350 
mii soldaţi, în. finc, trupe 'de geniu, 150.000 soldați. 

“In total, avem dat, 3.800.000 combatanți, la -cari a- 
dăugând 2007, pentru trupele combatante ale serviciilor, 
adică 760. 000, ajungem la cifra de_ 4.560.000 combatanți. 

La această cifră se adaugă 3-17.000 trupe de depozit 
şi 10%/,.din efectivul combatant, reprezentând tr upele de 
elapă, adică 456.000. soldaţi.: : 

Prin urmare, din resursa de 17. 000. 090 mobilizabili, , 
armala rusă a mobilizat, aproximativ, 5.316.000. oameni.: 

Austria are, din timp de pace, 16 corpuri de ar- - 
mată a 2. divizii aclive şi una. de Landwehr, (afară de - 
“corpurile 15 şi 16, cari mau decât.2 divizii), cu un c€-: 
feeliv de 380.000 oameni, în care. intră 3.000 ofiţeri. 

- Infanteria, la mobilizare, cuprinde -467 batalioane ac-. 
tive, 217 batalioane Landwehr, 329 batalioane Landsturm,. 
“adică, în total, 1.070: batal. sau 1.070.000. infanteriişti.. - 

Cavaleria, la mobilizare, cuprinde 353 escadroane ac- 
live şi Landwehri, şi 90 escadroane de Lanidsturm, adică 
443 escadro oanc, sau 66.450 călăreţi. 

Artileria are, 210 baterii, cu 6 tunuri de câmp; CU. 350 
tunuri), 60 baterii artilerie de munte (240 tunuri), 10 di- 
vizioane călăreţe, 4 tunuri, (120 tunuri), şi: 48 Daterii de. 
Landwehr. (288. tunuri), adică, în.:total 1.098 tunuri, la 
cari se adaugă 432 obuziere uşoare. şi. 168. obuziere grele. 

Artileria mobilizată. se. ridică, la. maximum, 100.000 
lunari,: iar trupele de geniu, la: 50.000 soldaţi. i 

In total, avem dar, 1.986.450 combatanți, la. cari, 
adăugând: 200/, trupele 'combatante ale 'serviciilor, adică. - 
228.645 soldaţi și. vreo . 100.000 trupe de cetăţi,. ceeace. 
însemnează că, din resursa de 5 'milioane mobilizabili,. 
Austria a . mobilizat, aproximativ, . 1.756.000 oameni: 

In ceeace priveşte. Anglia, armata mobilizată se: com-;. 
pune din armata de Belgia, cu 6 divizii, (diviziile, - -1—6); Ş 
armata . l-ia, (diviziile, 9— 14),-6 divizii, "armata a.2-a, cu
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6 divizii, . (diviziile 15—20), armala a 3-a, cu 6 divizii, 
(diviziile 21—26), armata a 4-a, cu 4 divizii, (No. 27—80). 
Diviziile 7 şi 6 sunt păstrate: ca cadre, peniru formarea 
armatei teritoriale: Admiţând efectivul unei divizii la 18.000 
combatanți, cele 38 divizii reprezintă 684.000 combatanți. 
Este greu de precizat, la cât se va ridică restul forţelor 
ce vor fi ridicate de: Anglia. 

ANEXA D. 

Manifestul  Impăratului Wilhelm, către armata și . 
_ “marina germană | 

„După un ri istimp “de pace “de 43 ani, „chem la arme 
pe oamenii valizi ai Germanici. 

„Bunurile noastre cele mai sfinte, paturi a, căminul pro- 
priu, trebuie să le apărăm împotriva” unor atacuri infame. 

„Duşmani de jur împrejur! Aceasta e situaţi a. O luptă 
grea, "jertfe g grele ne stau înainte. 

> Ani credinţa, că vechiul.spirit răsboinic ir iioşte încă 
în poporul german, — acel puternic spirit răsboinic, care: 
atacă pe duşman acolo unde îl găseşie, . orice. l-ar costă, 
şi care. a. fost, în totdeauna, spaima şi groaza duşmanilor 
noştri. 

„m încredere în voi, soldaţi germani! In fiecare 
din voi trăieşte arzătoarea şi neîntfrânta : voință de a în- 
vinge. Fiecare din voi ştie, dacă va trebui, să moară ca - 
un. erou. 

„Gândiţi-vă la marele şi gloriosul nostru trecut! 
„Gândiţi-vă că sunteţi germani! a 
„Dumnezeu să ne: ajute!, 

- Manitestul Impăratului Wilhelm către “poporul: german 

„Dela întemeierea: Imperiului, timp de .43 ani, eu şi 
predeccesorii mei, ne-am 'dat toată silinţa ” să. păstrăm. 
pacea şi în pace să dăm avânt puternicei noastre desvol-. 
tări. Dar vrăjmaşii învidiază succesele muncii noastre. 

„Până âcuma am suportat toate duşmăniile, pe faţă, 
-sau ascunse, dela Răsărit sau Apus, de peste Mări, în 
conştiinţa răspunderii şi puterii noastre. Acuma, însă, 
voiesc să. ne umilească. Ni se pretinde ca să privim cu 
braţele încrucişate, cum dușmanii noştri se pregătesc să. 
ne. atace în chip perfid; uu ni se tolerează ca să stăm. 
cu credinţă hotărâtă , alăture că -de aliatul nostru, -care luptă pentru prestigiul lui de mare putere, şi cu înjosirea că- 
ruia ar „fi pierdută şi. puterea Și onoarea noastră. e  „Sâbia, - deci, trebuie să „decidă. Vrăjmașul” ne atacă
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în mijlocul păcii. De aceea, la arme! Orice şoviiire, orice 
îndoială, ar îi o trădare de patrie. 

„E vorba de.a fi, sau a nu fi, pentru Imperiul nostru 
pe care părinții noştri şi l-au reclădit. E vorba de exis- 
tența puterii- germane şi a ființii germane. 

„„pNe vom apără până la ultima suflare, a “ultimului 
om şi cal. Și vom purtă această luptă: şi împotriva unei 

„lumi întregi de dușmani. Niciodată, până acuma, Ger- 
mania, când a fost unită, ma fost învinsă. 

„Inainte cu Dumnezeu, care: va îi cu noi, aşă cum 
a „fost cu părinţii noşiriP. | 

bu 7 e i 

" Manifestul Țarului Rusiei 

Iată manitestul dat de Impărat: „Prin graţia “lui. 
Dumnezeu, Noi, Nicolae al II-lea, Impărat şi autocrat 
al tuturor” rușilor, Rege al Poloniei, Mare Duce al Fin- 
landăi, etc,, etc., către toţi credincioşii noştri supuşi, aduce 
spre ştire" cele ce urimează: 

„Rusia, rudă de credință şi sânge popoarelor slave, 
şi credincioasă tradiţiilor sale istorice, nu a privit nici- 
odată soarta lor cu indiferenţă, dar. sentimentele de. fr ăție 
ale poporului: rus, pentru slavi, sau deşteptat cu o :una- 
nimitate perfectă şi o îorță extr aordinără, în ultimile zile, 
când Austro-Ungaria a adresat Serbiei reclamaţiuni ne- 
acceptabile -pentru :un stat independent. 

„Trecând ' peste răspunsul pacific şi condescendent S 
al guvernului sârbesc, respingând intervenţia bine-voitoare 
a. Rusiei, Austria s'a grăbit să treacă la atacul cu ârmele, 

şi a început să :bombardeze. Belgradul deschis. Am . fost 
siliți, de situațiunea aceasta, de-a pune pe picior de răs- 
boiu, armata şi îlota, făcând, în acelaş timp, silinţe. de: 
pacilicare, căci sângele şi avutul supușilor. noştri, ne este 
scump. Germania, aliata “Austriei, contrar - “speranțelor 
noastre şi a relaţiunilor de bună! vecinătate seculare, nc- 
ținând seamă de asigurările. noastre, că măsurile luate, 
nu urmăresc nici un scop ostil, a început să re eclame 
suprimarea. lor imediată. Fiind vefuzată, ca a declarat 
pe neaşteptate, -ăsboiu Rusici, şi azi, avem datoria, nu 
„numai să apărăm o ţară înrudită, și otensată pe nedrept, 
dar avem datoria de a salvgardă onoarea, demnitatea, in- 
tegrilatea şi locul Rusiei, printre marile” puteri. Credem 
cu. toată tăria, că toţi credincioşii noştri supuși . se vor 
ridică cu unanimitate şi devotament, spre „apărarea pă- 
mântului rus. Discordiile trebuiesc să .fic' uitate: în acest 
ceas de amenințătoare. încercări; fie ca unitatea dintre Țar | 
şi poporul. său. să devină şi mai strânsă, şi ca, Rusia, 
ridicându-se ca un sivgur om, să respingă atacul obraznic
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al “dușmanului, cu încrederea adâncă în dreptatea operei 
noastre şi cu umilă nădejde în providenţa atotputernică. 
Aşteptiini rugându-ne, bine-cuvântarea lui Dumnezeu a- 
supra slintei Rusii şi vilezei sale armate”. 

Proclamaţia Primarului Max al Bruxelului 
. câtre cetăţenii săi ” 

„Nu este. nevoie ca să, amintesc concetățenilor mei 
datoriile pe cari cu toţii le-au luat faţă de patrie. Legile 
răsboiului oprese pe inimic ca să silească „populaţia să 
deă informaţiuni asupra armatei naţionale şi asupra mij- 
Joacelor sale de apărare, Locuitorii oraşului Bruxelles, 
trebuie să jştieică iau dreptul de a refuză năvălitorilor orice 

„ştire: în această privință. iAcest refuz le este impusi de - 
interesele patriei. Nici unul din voi să nu primească a. 
servi drept -călăuză inimicului, fiecare din voi să se fe- 
“rească de spionii şi: de agenţii străini, cari caută să a- 
dune inlormaţiuni sau să provoace manitestaţiuni întrun 

“sens oarecare. Inimicul nu poate, în chip legitim, să se 
atingă nici de onoarea familiilor, nici de vieaţa „cetăţe- 
ilor, nici de proprietatea particulară, nici de convinse 
rile religioase, sâu filozofice, nici de exercitarea liberă a 
cultelor. Orice abuz, săvârşit de năvălitori, să mi se facă 
cunoscut imediat, mie. Câtă vreme voiu. "ră ăi” şi voiu fi 
liber, voiu ocroti, din toate: puterile mele, drepturile: și 
demnitatea concetăţenilor mei. Rog locuitorii să-mi uşu- 
veze sarcina, ferindu-se de orice act de ostilitate, de orice 
folosință de' arme, de orice intervenire în lupte sau în- 
căierări. Concetăţeni! Intâmplă-se orişice, ascultați glasul 
primarului vostru şi păstraţi-i încrederea voastră. El nu 
vă va trădă. Trăiască Belgia liberă şi neatârnată! “ră ăiască 
orașul Bruxelles”. 

Ordinul de zi al generalului Jottre, în ajunul bătăliei 
dela Marna şi al unui comandant de corp de armată 
EI german, dat cu aceeaş ocazie 

„In clipa în care se porneşte o bătălie, dela care a- 
târnă salvarea ţării,-e nevoie să se reamintească tuturor 
că nu măi este momentul de a privi. înapoi; toate sfor- 
“țările lrebuie să fie: îndreptate spre atacarea şi respin- 
gerea inimicului. 

„O “trupă “care nu' mai poate să înainteze, .va trebui 
„cu orice preţ să păstreze terenul cucerit, şi, mai de grabă 
:să se lase ucisă pe loc, decât să: deă îndărăt. In îm- prejurările de acuma, nici o slăbire nu poâte să fie to- -lerată !
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"Un manifest, aproape analog, se răspândeă. printre 
„ostaşii germani. Sc. vede, de aci, cum, şi unii, şi alţii, 
dădeau o mare, o extraordinară însemnătate luptelor dela 
Marna. Iată un pasagiu din ordinul de zi, adresat de 
“comandanlul general al corpului 6 de armată german, - 
în ziua de 7:Septemvrie: „...Mâine, totalitatea forţelor ar- 

"-matei germane, precum şi. cele. ale corpului nostru de 
armată, vor trebui să fie angajaţe pe toată linia, dela 
Paris la: Verdun. spre salvarea binelui şi onoarei Ger- 
maniei. Astept, din partea fiecărui ofiţer, şi soidat, cu 
toate luptele grele şi eroice din aceste din urmă zile, ca: 
să-şi îndeplinească datoria, întreagă şi până la: ultima 
“suflare. Totul atârnă dela rezultatul zilei: de mâine”. 

Generalul Galieni, numit guvernator al Parisului, la 
“26. August, atunci când germanii începuseră să treacă - 
frontiera de N: a Franţei, a dat 'următoarea, proclamaţiune: 
„Am primit mandatul de a âpără Parisul contra năvăli- 
torului. Acest mandat îl voiu împlini până la capăt”. 

“Admirabil prin puterea lui şi concisiunea “lui. 

Ea ANEXA E | 

Crâmpeie din două scrisori, relative la greutăţile. din . 
răsboiul actual, date şpre citire elevilor din. 

Şcoalele Militare de Infanterie 

„Din scrisoarea întâia: 

„Im fine, cucerisem Keyem. Două companii- din Re- 
- gimentul X ocupau localitatea. "Noi eram adăpostiţi în: 

şăiițuri, la .Nordul satului. E 
| De aci. înainte, nu mai puteă fi vorba de a înaintă, 
ca până acum, căci dincolo de Keyem, începeă regiunea 
îngrozitoare, pentru. .care ne muncim şi ne luptăm de 
atâtea zile, cu ătâta greutate. Terenul apare şes, ca pânza 
„apei, nici o sprinceană, nici o movilă; brăzdat, însă, pre- 

" tmtindeni, de canaluri, sau şanţuri de scurgere mlăștinoasă. 
La doi klm.. depărtare de Keyem, curge râul Yser, între 
două maluri canalizate; dincolo de apă, sunt întăririle . 
inimicului, eşalonâte în mai multe rânduri şi foarte pu- 
icrnice. SE a a 

In zilele următoare sa încins o' luptă crâncenă. de: 
artilerie, în timpul căreia:nu am avut o clipă de odihnă, 
căci proiectilele cădeau împrejurul nostru. Stăteam culcaţi. - 
aproape nemișcaţi, în“ şarițurile şi adăposturile noastre, 
acoperite; mâncare -slabă, somn puţin. .
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A reia zi, către ora Y p. IM. soseşie. ştirea că, ini- 
micul înaintează. Trebuiă. deci, să ieşim și să atăcăm. Eră ră 
întuneric besnă, umezeală şi frig, La dreapta şi la stâng: 
şoselei . noroioasc, pe care înaintăm, se întindeau, până da 

„orizont, imaşuri "pline de apă. Cu cât ne “apropiem mai 
mult de râu, cu atât mai dese şuerau gloanţele peste 
capetele noastre; din când, în când, vaiele, dovâdă că, 
nu toate “se pierdeau. Dupi un timp, numai ni-a fost 
cu putință să înaintăm; dar a trebuit să mergem de- 
alungul şanţurilor laterale, cu picioarele până peste glesne 
în mlaştină. Apoi, o oprire lungă. 

Eră lucru groasnic, cum şuierau gloanţele prin în- 
tuneric, unele intrau în copaci, cu sgomolul unui siârc 
de biciu, împrăştiind crăcile, altele se isbeau de vreo: 
piatră, şi apoi, cu un sgomot ce semănă cu glasul unui 
copil din alte lumi, își urmau drumul înainte, ricoşeşte. 
După un timp, coloana - se pune iarăş în mișcare. “Tre- 
buiă să trecem peste un fel de pod, o corabie de irans- 
port, — un tel de șlep, — eră deacurmezişul, între ma- 
lurile apei; câtevă scânduri, aruncate peste “borduri şi 
rezemate de maluri, impr ovizau un podeţ, plin de noroiu,. : 
și - alunecos; trebuia să trecem: pe brânci, penlru- a nu: 

„„cădeă” în apă. 'Dincolo,: pe celălalt mal, o santinelă ne 
primiă,: şoptindu-ne: „La stânga, 'de- alunguil apei . pre- 
lungirea aripei stângi!”. Nu se zăriă nimic, afară. de 
apa, care curgea liniștită. Peste „capelele noastre v! â jâiau 
gloanţele. : .. 

In sfârşit, ochii noştri 'se obişnui -ă” cu întunericul, 
se zăriă un: dig, “destul de lat, ocupat de ai noştri. Aco- 
periţi de cel, înaintam pitulaţi. In acest moment, simții, 
cu: mâna, ceva. moale şi umed; mă alinsesem de. "obrazul 
plin de sânge al unui soldat mort. Morţii şi. răniții ză- 
ceau la 3 paşi, unii de alții; înaintând, ne împiedicam. 
de ci. Şi, în mijlocul acestor mizerii, 'gloanţele” loviau 
cu plesnituri de biciu, sau se pierdeau în văzduh, fluie- 
rând şi cântând. Din "când, în când, se auziau comenzi, 
şoptite. In fine, sosim la aripa stângă a trupelor. noasire... 
Aici, lucrurile 'stau urât de tot: morții zăceau ri ânduri-. 
rânduri, focul inimicului. ciuruiă, ca: grindina pe un-a- 
coperiş "de tinichea. . 

In mijlocul acestui sgomot, se auzi, prin întuneric, 
un glas mai tare: „Inimicul caută să ne întoarcă aripa”. 
Ne suim repede pe. "dig. La doi paşi în faţa noastră, răsar 
nişte figuri în umbră; ele se apropiau mereu. 'Ce “dracu. 
dar atunci lucrurile Stau prost! „loc repede, cât: puteţi 
de repede, biieţi!”. Peng, pensg, ping, pingl... . 

„Dar, şi de dincolo “selipesc focurile împuşciitorilor; 
nici nasul „să nu-l ar: ătăm, că ne-am dus!
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Fă ră întreruper €, inimicul se în age spre aripa noastră, 
spre _a'0 încunjură. 

După: un limp, cartuşele încep a ne lipsi, şi strigi 
“spre dre capta: . „Muniţiuni,- Şi întăriri, trimeteţi spre stânga, 
repede!”. Tată, în finc, sosesc cunoscuteie' cutii de mucavă. 
cu încărcătoare. Și, din nou, deschidem foc repede a- 
supra inimicului. Acrul mirosiă a prat de puşcă, soomolul 
eră asurzitor. - BN 

“Im Sine, vin şi rezervele; dar pe a paţine, pentru. 
a împiedică” înloaicerea inimicului, care sc adună în di- 
recţiunea aripei noastre, tot mai MUINeros Și acoperii de 
întunericul nopţii, :se tot apropie.  . 

.. De ccalaliă. parte a. digului, niște umbre ri ăsar, ca 
din pământ; ele sunt la cinci paşi. de noi; una din ele, 
mai înaltă ca cealaltă, “ăenește, în limba noastră a Pre- 
daţi-vă, că' sunteţi pierduţi. Primejdia este cât se poate 
de mare; lângă. mine, unul dă foc; umbra se e prăbuşeşte 
la pământ. . 

„Puneţi baioneta!” Ele sboară din teacă, Şi se întăresc 
la gura ţevilor. “Toată hunca se: scoală, se “suie pe dig 
Şi aleargă de cealaltă parte a lui. „Umbrele „dispar şi se 
împri: AşLiE. aa, 

Ca un nour furtunos, gonit de vâ ânturi, NC. aruncăm 
după ele." 

După un niinut, inimicul a şi dispt ărut, „Inapoi, 
culcaţi pe dig. Dăgaţi de. seamă”: Lanţul de: “lvăg gălori 
ocupă vechea Îinie de. foc; ochii suiil. ațintiţi. drept înainte, 
degetele arătătoare gală. pe lrăgaciu. „Domnule plutonier, 
“primim focuri din îlanc, dela stâng a- depe dig!”. „Doamne, 
dar rezervele, când vor mai sosi?” De nicăicri nu se văd 

- înlăriri noui. În schimb, sloanţele șuierau acum, și din 
jumătate la slânga:. se pare că. inimicul :ar fi trecut râul 
la “stânga noastră i, căci de acolo se văd lici ărind focuri 
de pușcă Nu, slavă Domhului! sunt puști de ale noastre; 
ele sună altfel ca. cele ale':duşmanului. Un glas nec pre- 
vestește: „Un | batalion din: Regimentul X la stânga voastră; 
după canal, înaintează şi trâge.: asupra“ aripei «drepte -ini- 

„mice; inimicul se retrage!”. Legătura între batalioane cră 
făcută. Int adevă âr, umbrele din. faţă primesc către slânga 
ŞI dispar: am scăpat de - primejdia înloarcerii. 
: Slavă - Domnului, batalionul. sosise. la timp! 

Din. nou tragem. "toc repede; dincolo la. inimic împuș- 
căturile sc, răresc. De: astădată,: am câștigat.” „Incetare cal”; 
“Nimeni să nu-mâi iragă, că nu: se mai vede: nimic! Scoatcţi 
lopeţile! Fiecare să-și facă: repede un adăpost ș şi să doarmă: 
Din fiecare, pluton o: gripă, ca post mic, “păzeşte, “IL uasem 

comânda asupra întregii: aripi la: stânga; căci ofiţeri nu 
„mai crau; doi locotenenţi căzuţi, unul rănit; cu eram cel 

. - 20
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mai vechiu. In întuneric, toate uniilăţile se amesiccase: 
Oaimenii exectitau ordinele date; după un timp, fiecare îşi. 
făcuse un adăpost şi se culcase în şanțul său, săpat În 
grabă; liniște pe toată linia; dar numai în aparență, căci. 
nervii erau încă în plină încordare și svâcneau nebunește. 

Se crapă de ziuă. O dimineaţă „tristă; o ceaţă ce- 
nuşie, care, după un timp, se ridică puţin. Apare atunci 
o scenă plină de jale: iată cum zac rânduri-rânduri, să- 
racii băieţi; cei mai mulţi cu o rană:la cap; la doi pași: 
înaintea mea, zace mort soldatul meu de ordonanță, ui 
îlăcău bun şi cinstit, care nu mă părăsise de loc, de 
credincios ce eră; glonţul i-a. intrat în tâmplă. 

Mai groasnică, însă, ce privelişiea de cealaltă parte: 
a digului; acolo morţii se grămădesc, şanţurile-adăpost 
ale inimicului sunt pline. 

După un timp, vedem sosind un trist convoiu: o: 
coloană lungă de prizonieri răniţi şi nerăniţi; oameni is- 
toviţi, murdari de noroi, unitormele rupte. Grupuri, cari 
nu s'au predat încă,.ies din ascunzătoare, ridicând bra- 
țele în sus, parcă și-ar acuză soarta, prin acest gest de 
îndurare. Mărturisesc, că mulţi din ai noştri, îi aştepiau 
cu degetul pe: trăgaciu, căci spiritul răsbunării. mai clo- 
coliă în noi, după o noapte atât de grozavă. 

“ TYotuş, milâ ne cuprinde, privind aceste chipuri mi- 
zerabile,. cari căutau scăparea în caplivitate. Ei fură a- 
dunaţi în detaşamente şi conduși în spatele frontului. 

In aceeaş dimineaţă, ceva: mai târziu, ne . soseşie 
şlirea că, la dreapta noastră, divizia X, forţase trecerea 
„peste râul Yser, şi că, inimicul se retrășese pe toată linia, 
la o depărtare de 2 -kim.: de noi. Am terminat atunci 
şanţurile, ne-am culcat și am dormit câtevă ccasuri, suli 
paza avantposturilor, care nici acum nu se puteau să 
se gândească încă la odihnă, Ci veghiau la siguranţa 
noastră. De câtvă timp, ziua şi noaptea, o duceau. cum 
puteau, în şanțuri-adăpost, pline de apă, sub o ploaie 
torențială, lremurând şi dormind numai pe  apucatele: 
Noaptea următoare cră ca şi cele trecute. Mulţi din noi; 
înaintând, intrase în apă până la pântece. La 3'ore a. m. soseşte ordin de a atacă; la 4,30 a..m., după apel, des: 
făşurându-ne întrun lanţ lung și des,-de trăsălori, pornind 
drept înainte, înspre o linie. ferată, punctul general de 
direcție fiind turnul bisericii unui -sat,.la.1 In. înapoia 

găi [grale, Lanțul pireă o mass nendră, neregulat care 
şarpe: uriaş, care. fuge” ce poate, șesul întins, ca un 
de drenai: "pline de san cp coastă: Trecem. peste: şanţuri 

renaj; - pline de mlaștină: şi ne apropiem: de : liniă- ferată. „Ne găsim -acum la 500. metri: de linia ferată. Fa. 
apare ca :0 dungă neagră; dreaptă. Incă ;300 “metri „si.
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me oprim, întâlnind un şanţ de scurgere mai larg; se 
trec 10, până ce se strecoară tot lanţul, şi începem să 
înaintăm iarăş.: Incă 200 metri. Deodată, scapără focul - 
dincolo de inimic; gloanţele încep a şuieră şi loviturile: 
a biciui aerul. Se aude sgomotul mitralierelor. Nu mai 
putem înaintă:. „culcaţi!”. Ne alipim cu burta pe pământ, 
lopeţile sar din tocuri, şi fiecare din-noi sapă o groapă..., 
pentru a-şi: adăposti vieaţa sau a-şi odihni moartea. Eu 
nu aveam lopată, dar rupeam, cât puteam, cu degetele, 
pământ cu iarbă şi rădăcini. Vecinul meu. din -dreapta, 
cade, lovit; îi ieau lopata. In acel moment, simţ, ca o. 
lovitură de pumn peste coif; care cră să-mi cadă: un 
glonț lovise părţile de metal. Mă grăbesc, -căci răsare 
lumina zilei. Alt glonte mă nimereşte. în raniță. In fine, 
am săpat destul de adânc. Incă un glonte în raniţă, 
atunci fac o săpătură mică, în apropierea adăpostului 
meu, şi împing în ea ranița, aşă ca să iasă puţin la iveală. - 
După câtevă secunde, raniţa este din nou „Împuşcată”. De 
pe calea ferată isbucneşte un adevărat iad de focuri. | 
Uite, mă!... Ei sau suit acum.şi-pe acoperișuri, atunci 
trebuic. să săpăm mai adânc... aa 

In--această situaţiune am aşteptat, culcaţi,. dela ora 
O a. m., până la amiazi,: când a sosit artileria să ne 
uşureze. In fine, primele noastre obuze, cad asupra satului, 
Către ora 4 p. m.,-el nu mai cră decât o grămadă de 
pictre, şi biserica o ruină. Dar, depe rambleul căii fe- 
rate, inimicul nu ne slăbiă cu focul, şi, vai, de acela 
care ar fi ridicat capul de după adăpost. 

„Deodată, pământul lângă mine împroaşcă în. toate 
părțile. O detunălură -parcă ar fi crăpat cevă. Raniţa 
mea - „exploadează” și: sfărămăturile ci sunt aruncate în 
vânt. Simt că piciorul meu drept, a fost lovit, parcă ar. 
fi dat cinevă în el cu o bară de fier. Miroase a fum: 
mă întorc şi. văd cum-arde o bucată din sărmana mea 
ranițţă. Mă fac ghem şi mă pitesc. în adăpost, Piciorul - 
imcu parcă e.de lemn; simt numâi că -se prelinge sân-. 
gele prin. pantalon. Cisma mea are câte o gaură de îie- 

„care parte a carâmbului, pe. unde. picură sângele...” 
„+, Scriitorul -povesteșie, pe urmă, cum este transportat 

la un adăpost de prim ajutor,: precum şi greutăţile ne- 
numărate ale . transportului: până la ambulanţă şi suie- 
rințele sale: în“ timpul: evacuării, cu trenul, spre spitalul | 
mobil.-instâlat:în-oraşul-B.. . EEE 

„= Din. Scrisoarea -a. doua: 

ua să vedem, cum se desfăşoară o:zi. de luptă: în 
răsboiul de poziţiune.. Am: să mă 'folosesc, în descrierea 
mea, de ştirile primite din regiunea. oraşului. Arras, unde
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slzu” faţă ?n faţă, lrupeie cigleze şi franceze ale gene- 

-alilor French si Maud'huy, cu germanii, de sub comanda 
Ducelui de Wirthemberg. Caracterul topogratic al acestei 
regiuni, este aşă, că ni se înfăţişează acolo răsboiul «de 
pozițiune, în forma sa cea mai curată. . o: 

Dacă am privi, din aeroplan, peste regiunea numită, 
am vedea că nu Sau grămădit față 'n faţă, masse mari 
de oști, eşalonate în adâncime. Adversarii sunt răștiraţi 
pe două linii; frontul şanțurilor ocupale de “dânșii, este 
apărat de ambele părţi, cu reţele de sârmă. Un alac 
prin câmpul deschis, nu ar isbuli, decât cu pierderi în- 
semnate. Singurul mod raţional de a câștigă teren, esie 
'sapa.. Posibilitatea de a pregăti atacul prin focul arti- 
Jeriei, se micşorează în rapori cu disianța care desparte 
pe amândoi “adversarii: dacă - depărlarea dintre ci este 
mai mare .ca 100 m., lucrul mai merge, dar când este 
mai mică, proiectilele, cari plesnesc la inimi”, vaitămă lru- 
pele proprii; apoi, oricât de.bine ar lueră ochitorii ur- 
iileriei, iot se intâmplă greşeli la tragere, indepenidente 
de voinţa lor, și, atunci, cele mai mici deviaţiuni ale 
proieciilelor, împrăștie gloanţele şi stărămăturile de obuze, 
în propriile noastre irupe. Artileria franceză obişmiieşte 
a.însoți cu focul ci atacul infanteriei, până ce ca ajunge 
la 100 m. de adăposturile inimicului; scopul focului ci 
bine nutrit, este atunci, de a: distruge tranșeele și reţelele 
de sârmă:. Cum. a ajuns infanteria franceză la 1009 m. 
de duşman,.iocul artileriei se îndreaptă peste tranșee, 'a- 
supra șanțurilor de comunicaţie, spre a nimici rezervele 
cari. trebuie să .se. scurgă prin cic, sau, spre a o opri 
inaintarea lor. Această metodă, nu numai că sa simţit 
la trupele germane, dar se pot. vedeă şi urmele ci: după 
un atac, regiunea prin: care şerpuiesc zigzagurile comu- 
nicajiilor, este presărată cu schije de şrapnele şi, în unele 
locuri, proicelile:c nesparte, au intrat în țărâna moale. 

_Îm general, prima linie de șanțuri, ziua, nu este o- 
cupală, decât cu un lanț subțire de: trăgători. Restul oa- 
menilor, se ascunide în adăposturi. Asitel, se râduc pierde- 
rile inutile. Noaptea, lanțul se întărește şi se trimit pa- 
trule înainte, spre a vesti la timp, dacă inimicul se mișcă. 

surprinderilor: clei însa egaarecati gareuiții în. conira Să Due aia Cat care a pornit la atac, trebuie 
A CISirusă mat îmlalu acest'obsiacol, sub focul apără- 

torului, înainte de a dă asalt, (un obstacol care hu este 
bătut cu focuri, nu foloseşte). Când inimicul atacă, apă- 
iai în aprinde, rachete „Şi focuri luminoase de artificii, 
enlu A ŞI in direcţia alacului. cu un [el de pistoale, 

Dversali este ni nul de tragere. Când. distanța între 
“ „e ds mea, se asvârle: „harpune” în sâr-.
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mele inimicului, un. fel de ancoră cu cârlige, cum între- 

buințează pe Ocean vânătorii de balene: ancora, care 

este mică, dar grea, are la un capăt o iunie; prin Mij- 

locul unui tun mic special, ancora esle aruncală în re. 

(eaua inimicului; jar capătul funiei rămâne pe loc; dacă 

cârligele au prins, toată lumea rage de funic; rețelele. 

de sârmă se rup, şi.aşă se poate sirică obstacolul. Dar, 

în rândurile inimicului, se găsesc câţivă oameni de-inimă, 

cari sar din' tranșee şi taie funia ancorei, cu ferăstraie: 

sau clești, speciale. aaa , ti 

Serviciul zilnic în tranşec, când soldaţii nu suit în: 

repaus, sau alarmaţi şi gata de a porni, se destăşoară 

cam în modul următor: E e 

-Să presupunem că vine:din spate un batalion, pentru. 

a schimbă trupa care a stat mai multe zile în șanțurile. 

linici i-ia. Companiile. pe flanc, înaintează prin zigza-: 

guri; disciplina marşului trebuie să fie. perfectă, mai cu. 

seamă disianţele trebuie păstrate nemărite, spre a nu se 

lungi edloana. Companiile pot. înaintă pe zigzasuri pa-! 

ralele, dacă sunt mai multe comunicaţiuni. Când coloanele: 

au ajuns, companiile se. împart pe sectoare; comandanții: 

de companii împart, în acelaș fel, plutoanele, secţiile şi. 

grupele; fiecare soldat lrebuie să ştie exact locul lui, sau 

scutul de oţel, (numerotat), după care va stă la pândă:; 

sau la care va 'alergă, când.va fi: nevoie. Este necesar 

de a organiză metodic, până în cele mâi mici amănunic, 

ocuparea linici de îoc, pentru ca, în caz de alac, să, nu 

fie încurcătură, şi focul repede :să.se deschidă fără cea- 

mai mică întârziere, pe toată linia; vom vedcă, de ce 

secundele sunt. preţioase în asemenea momente. | 

Apoi, se arată oamenilor. linia inimicului, distanţele 

şi se insiruiesc patrulele, sentinelele şi gărzile, aşezate: 

deosebit. Se pun mitraliere: în; poziţie, muniţia lor. se: 

aşează la. îndemână. i Da SE 

Din cauza focului adversarului, schimbarea unităţilor . 

se face noaptea. Ora acestei: operaţiuni” nu este acecaș: 

în fiecare zi, se înţelege uşor. dece. - i 
Duţă ce. gărzile şi sentinelele sunt la locul lor, restul: 

oamenilor sc „duc. în repaus în' adăposturi. - Atârnă . de 

intenţiile ambilor adversari,.cum sc scurge noaptea până 

la sfârşit. Dacă șanțurile se împing mai înainte, se lu- 

crează cu schimbul, pe echipe. Mai. trebuie, de obiceiu, 

lucrători, pentru a drege stricăciunile făcute în ajun: de: 

artileria duşmană, fie în tranșee, fie .la comunicaţiuni sau- 

în reţeaua de sârmă; obstacolul se mai: întăreşte, Sau: 

se mai adaugă înaintea. lui câtevă sârme izolate, pentru 

ca să polihnească, cine sar apropiă;. în fine, sc lucrează 

_tot ce nu se poale face ziua 'din cauza focului. *
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Francezii, şliind prea bine, că, germanii procedează 
în felul descris, nu încetează toată noaptea cu focul. - 

Când artileria inimicului începe a irage cu repezi- 
ciune, acesta este semnul aproape sigur, că vine un atac; 
Francezii, adeseaori, nu bombardează punctul unde vor 
atacă, ci îndreaptă îocul cu totul în aliă direcție, spre a 
mască adevărata lor intenţie. a 

Din cauza aceasta, de îndată. ce începe focul de- 
scris, germanii ocupă intreaga linic, nu numai o parte 
din ea; sectoarele lor nebombardate, se alarmează şi ele, 
având atenţia încordată. 

„.. Francezii, când atacă, ies din tranșee 'cu lanţuri dese 
de trăgători şi se repăd asupra şanțurilor germane. Dacă 
germanii înaintează prin lucrări de sapă, atacul francez 
se îndreaptă asupra capetelor acestor lucrări,. pentru a 
se iolosi în urmă de ele, spre a înaintă acoperiţi, până 
în tranșcele germane, a , 

„„ Când sa semnalat atacul adversarului, măsurile de 
„duat trebuie să fie repezi, căci distanţa” fiind mică, rămâne 
„un timp foarte scurt, pentru a-l respinge; de aceca, focul 
este cât se poale de viu, pușii şi mitraliere trag până! 
se roşeşte oţelul ţevilor.. | 

Poziţiunea bavarezilor, în. regiunea Arras, are avan- 
tajul că, s'a putut frânge în: mai multe locuri, păstrând 
însă, pretutindenea, un câmp de tragere bun, astiel ca 
să fie ilancate prin focuri fronturile atacabile; atacul ini- 
micului trebuie, prin urmare, să intre în focurile încru- 

„cişate ale apărătorului -şi asaltul devine aproape imposibil. . 
Dacă atacul isbuteşte a se apropiă de şanţurile ad- 

verse,. apărătorii depun armele, când inimicul a ajuns - 
la 10—15 m., şi apucă câte un târnăcop;, o lopată, sau 
un maiu; pentru a luă poziţia cu asalt, inimicul trebuie 
să sară în trânşeele adversărului; atunci se. încinge o 
luptă corp la corp; apărătorul a dresat pe oamenii săi, 
ca fiecare să: iă în primire pe câte un adversar, spre 
a-l ucide cu uneliele numite.mai sus. Rămân învingălori 
acei cari au ciolane mai mari şi mai vârtoasc, şi muşchii 
mai tari şi cari sunt mai crunți. ; 

In asemenea momente, artileria apărătorului începe: 
să acopere cu focul ei toată regiunea înaintea frontului tranşeelor adversarului, peritru ca, în retragere, inimicul să intre în grindina proiectilelor i. In acelaş timp, se trage şi în artileria sa, pentru a distrage focul ci dela - infanteria proprie. Vine apoi un contra atac, sau-nu, după situațiunea tactică. o Sti
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Bavarezii, la Arras, diu principiu, nu atacă peste 
„câmpul deschis, ei înaintează numai cu sape, și anume, 
simultan, din mai multe puncte. Când sapele lor, ceeace 
:Sa şi întâmplat, în diferite rânduri, au spart escarpa 

_“tranşcelor franceze, pionierii, pregătiţi dinainte, sar cu 
-grenade de mână, în șanțurile -adversarului, urmaţi de in- 
“anterişti, sata să cucerească poziţia cu baionetele. Dacă 
casaltui reușește, tranşeea trebuie organizală în cea mai 
amare grabă, pentru apărare spre celalt. frorit. Și această 
-este plină de primejdii, din cauza artileriei. Loluș,. ea 
-poate reuşi. Dovadă, că bavarezii, cu timpul, au înaintat 

"astiel, până la înălțimile numite 'd'Ecurie. | 
Noaptea este timpul propice peniru asemenea luple. 

“Ziua, în generâl, nu sunt alacuri; prin urmare, ca se. 
“destină odihnei. Ziua, însă, se desfăşoară activitatea prin- 
cipală a artilerici; ca începe: să tragă îndată ce lumina 
seste suficientă. Arlileriile trag astfel, până în noapte: 
unele baterii lrag asupra poziţiei infanteriei, asupra şan- 
țurilor de comunicaţiune sau asupra drumurilor şi şose- 
lelor,  pe-unde inimicul poate înaintă. E ăi 

Depeşele pe cari le citim în ziare, anunţă, uncori: 
„In cutare punct am dobândit succese simţitoare, redu- 
“când. la tăcere bateriile dușmanului”. Asemenea știri nu 
însemnează nimic; adversarul, la .răsboiul de poziţiune, 
schimbă, uneori, în taină jocul bateriilor, sau mitralie- 
relor sale, bănuind -că inimicul La recunoscut, ori.l'a, 
aflat prin spioni. Celălalt continuă a trage asupra locului 
părăsit şi observă, după un timp, că inimicul nu mai 

„răspunde; tirul fiind indirect, nu se vede nimic cu ochiul; 
şi astfel, el deduce că tragerea sa a distrus artileria 
adversă. i - 

e a . . 

. Ii .. - *. . 

Cam astfel se petrec lucrurile în regiunea Arras. . 
Din descrierea de față, 'veţi vedea, odată mai mult, 

“că, luptele moderne, uneori sângeroase, nu seamănă de 
doc cu scenele dramelor răsboinice sau romanelor istorice, 
“pe 'cari le citim. Nu se mai văd, în asemenea siluaţiuni, 
Tâlfâind drapelele; săbiile ofiţereşti, rămân în teacă, (la 
asalt tragem cu revoiverele); goarne şi tobe, nu sc văd, 
nici nu se aud; vechile atitudini eroice şi gesturie teatrale, 
mu mai au rostul-lor; în locul lor, se cere încăpățânare, 
“voinţă 'de fier, nervi de oţel, răbdare și atenţiune în- 
„cordată. a Ş Sa 
Dar, mai dm de zugrăvit o scenă, care, din când 

în când, se reprezintă în primile linii. Câteodată apare 

in tranșeele inimicului, un steag alb. Aceasta  însem- 
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mcază că cl vreă să parlamenleze; de obiceiu, asupra 
îngropării morţilor, cari zac între ambele linii de ioc. 

La aczste semne de dincolo, focul dincoace încetează; 
„accasla însemnează: |, Am. înţeles”. Atunci, otiţerul, care 
„a scop drapelul, iese din tranșce și înaintează până. la ju- 
“mătate drum între cele două linii, acolo. el se opreşte. 
Celălalt partid îi trimite, asemenea, pe un ofițer înainte. 

“Cel care a venit întâiu, comunică celuilalt cererea de 
armistițiu, şi scopul; acesta din urmă, se întoarce, pentru 
a raporiă superiorului său direct, despre ce ce vorba: 
camaradul dela inimic aşteaplă. Comandantul sectorului 
solicilat, hotărăşte şi deciziunea se comunică dincolo. Dacă 
ea este afirmalivă ă, parlamentarii îşi polrivesc ceasornicele . 
și se înștiințează toate. tr upele sectoarelor dincoace și din- 
colo, sc înţelege, și artileriile, precizându-se durala şi în- 
tindere ca armistiţiului. Soldaţii parlidului, care a făcut ce- 
rerea, înaintează fără arme şi se gr? ibese să care răniții 
şi morţii. În timpul armistițiului, nu coste voice să se 
 îragă şi oamenii pot ieși din şanţuri. Este, însă, interzis. 
de a face vizite inimicului, sau de a intră în tr anşecle 
salc.. La ora hotărilă, lupta începe din: nou. 

Ta răsboiul de poziţiune, „asemenea armistitii - scurle 
nu Sunt.rare, fiindcă, la -un lac respins, morţii Şi Tă- 
niţii partidului are Sa retras, rămân în cea mai mare 
parte, între liniile lranşeelor “ambelor partide. Dar, în 
'ăsboiul de câmp, când tr upsle sunt în mişcare, sarcina 

“de a îngropă morţii, cum Şi cea de a: culege și îngriji 
răniții anibelor partide, rămâne asupra învingătonilui,. | 

In general, armistiţiile cerute în acest .răsboiu, sau 
acordat. “Dar, Sau ivit cazuri, când unul din adversari a 
reluzat, speri ând că mirosul” descompunerii cadavrelor 
şi întățişare a lor aproape de frontul inimicului, va con- 
tribui a-l exasperă şi a-i reduce puterea de rezistenţă. 

„ANEXA FE 

„ Constatări și învățăminte trase până acum, cu privire: la 
- tactica de luptă a armelor, la întrebuinţarea 

diferitelor: lucrări de pământ, la noutătile tehnice, etc. 

i 1. Infanieria.. 

— Ruşii, la alac nu poartă ranița. Sunt. şi trupe 
care nu au raniță chiar în echipament. 

— Infanteria austro-ungară, din cauza. rani ci, între buinţează “rău focul. Ă | re 
— Pe câmpul de luptă, brancardierii merg foarte greu pealru adunarea de ri: ăniţi.: Răniţii se târăsc singuri. E >
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la ambulanţă, sau asteaptă sfârşitul lupiei; cei mai mulţi 
întrebuinţează singuri pansamenlul, ceeace ioloseşte mult. 

'—. Inianteria rusă face ş şanțurile adăposi cu un pa- 
rapet foarte mic, sau de loc; linia de luptă arc 2—3 
șanțuri cu druinuri între ele. Mi'raliera este pusă în rândul 
al 2-lca sau al 3-lea. Din distanță în distanţă, șanțurile 
sunt plindate cu lemn şi acoperile: cu plin: în, unde se 
adăposteşte intanteri ia, p2 timpul socurior ariilerici. 

i — In Rusia, sa apii icat la arina infanteriei un aparat 
pentru distrugerea: abalizelor şi retelelor de sârmă. 

— a austri iaci, se face cu folos împrospăiarea de 
muniții, prin patrule, Con puse “lin oamenii ce nu știu 
a trage, şi prin întăririle dela. rezervi. Patrulele de. im- 
prospătare fac dute vino. Impiospătarea se tace, mai 
ales în timpul nepţii. Tiecare soilat .are, 1 “pornirea 
în luptă, 300 cartuşe în cartuşicre, raniță și be e. 
--— Infanteria austriacă irage bine şi înircbuinţează 
milralicrele cu pricepere, pe o scară întinsă. 

'— Infanteria ungară se bate bine; cehii şi croații, nu. 
— Arme cu lunete pulernice, dale bunilor lrăgători, 

câle 5—6 de companie, cari trag asupra ofițerilor şi țin- 
telor importante, mai ales la Rus zi 
„— Când se. luptă până în noapte, infanteriștii îşi lac 

imediat: un adăpost pe liniile de lupiă, și apoi se. culcă; . 
fiind păziţi înainte de câle.o grupă de s— 15 oameni, 
din fiecare pluton. 
„_— Sub tocul eficace al artileriei, se adăposiese. sau 

îndintează în formaţiuni subţiri prin îlanc. Când focul 
artileriei este cu totul eficace, infanteria. scapă d> el, iu- 
gind căire adversar. 

— Prima linie de canțuri, ziua. nu c€- cenpată, decât 
de un lanţ subțire de tră sălori; restul oamenilor se as- 
cund în adăposturi. 

—:Noapiea, linia î-ia se în:ăroşie zi tri raite patrule 
“spre inimic, pentru a observă mişcările lui. | 

— După o zi, două sau îrci, de stat în tranșee, iru- 
pele se schimbă noaptea în felul următor: 

- Unităţile “de rchimb înaintează pri Hanc, pe drumurile 
de comunic: ii lucrate în zigzag. Coioana prin ilanc foarle - 
strânsă. Câna coloaneie ajung în aprepicre, fac îm: 
părțirea pe scetoare, svbsectoare, secții, grup2, „ele. Se 

explici” fiecărui soldat în parte locul ce va ocupă, sau 
numărul sculuiui de oţel, înapoia căruia va pindi. Apoi; 

*se arată oamenilor linia de luptă a inimicului și. distan 
ele, dându-se: instrucțiuni patrulelor, santinclelor-şi găr- 
zilor. spceia!e. Sc așează mitralicrele în poziție cu ntuniia 

“lângă ele. 
Unilăţile nu se schimbă la acezaş oră și la per -ioade 

fise, penlru a induce pe: adversar în eroare.
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După ce unităţile şi oamenii ocupă locurile lor, restul 
oamenilor trec la adăposturi, în repaus. | 

— In timpul nogţii, se trage asupra poziţiunilor ad- 
versarului, pentru a împiedică lucrările. . 

— Distanţele între tranșeele adversarilor fiind mici, 
se: impun măsuri 'serioasc, ca să se facă faţă repede şi 
complet, oricărui atac. Se trag focuri inleise. și „repezi 
până la roşitul ţevilor. NE 
1: — In lupla corp la corp, în tranșee, sau întrebuințat 
cu folos uneliele, iopoarele, maiurile pentru a ucide pe 
adversari. Fiecare soldat eră dresat şi preparal din vreme 
pentru a-și luă un adversar în primire. Reușește cine este 
mai vânjos şi mai curagios. Ă | 

— Când alacul unei tranşee reușeşie, se icau măsuri 
imediate pentru organizarea tranşeclor cu faţa la adversar. 

— La trecerea de obstacole, după primul pluton 
trece şi o parte din milraliere, pentru a formă un în- 
ceput de cap de. pod, capabil de orice rezistență. 
„7 — Dacă putem ajunge acoperiţi până la distanţa e- 
ficace de tragere, âtunci se pot formă imedial linii de 
trăgători cât mai dese. Din contră, pe un îeren puternic 
bătut de focuri, să nu înaintăm cu linii .dese de trăgă- 
tori, (afară de cazul când situaţia ar cere aceasta), ci nu- 
mai în grupuri mici, sau cu mai multe linii de trăgă- 
tori rărite, cari, mai pe urmă, 'se vor reuni toate într'o 
singură linie deasă şi puternică. - - 

Salturile liniilor de tiraliori; trebuie să fic sprijinite 
“prin focurile repezi ale altor unităţi, de infanterie Sau! 
mitraliere; la nevoie, se va cere ajutorul artileriei. Momen- 
tele cele mai potrivile pentru înaintare, sunt după ce ar- 
tileria duşmană a lras o salvă de focuri, şi-i trebuie un 
anumit timp pentru a reîncărcă. Rezerveie vor 'înaintă 
în acelaş mod, ca şi linia de trăgători, ele lrepuie să 
fie bine ţinute în mână, de comandanţi. o 

—Elcelul focurilor inimicului şi terenul, influiențează:: 
asupră ruperii ordinei de luptă; în cursul înaintării, se 
imvune. dar ca toti comandanții să caute de a restabili 

"neîncetat, ordinea de luptă. i | 
— Punctele ile direcţie ordonate, şi sectoarele de înain- . 

tare, destinate fiecărei unităţi, se. vor. păstră cu. multă. . 
atenţie. . E - ia m 

— "Trebuie să ne silim, să obținem un front de luptă. - 
unitar; aceasta nu împiedică, însă, ca unele părţi ale 
frontului de luptă să se găsească mai înaintate ca âltele.*. 
Nu trebuie să se admită înaintarea: unor: părţi izolate 
ale frontului de luptă, în faţa .unci întinse linii de foc 
dușmane. . 2 

— Pentru ase putcă menţine continuu direcţiunea or-
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donată, trebuie să studiem mai întâiu terenul de înaintare 
şi apoi să ne alegem puncte, linii şi obiecte interme- 
diare, bine marcate. Inainte de a intră întrun leren aco- 
perit, pentru a nu pierde direcţiunea, mai cu seamă pe 
timp ploios, noaptea şi în zilele de ceaţă, se va pro- 
cedă cu multă precauţiune, în. alegerea mijloacelor aju-. 
 tătoare, (busolă, etc.). Legătura între trupe, trebuie men- 
ținută şi în timpul nopţii. --- 

—Să evităm îngrămădiri mari pe linia de foc; fiecare 
trăgător să aibă loc pentru. a execută tragerea. Când, 
în timpul înaintării, se face o 'oprire mai îndelungată, 
se va întrebuinţă imediat lopata,. (din poziţia culcat). 

—Pildele personale de curaj, au mare valoare; adese- 
ori ele fac minuni. Ficcare superior să fie fără cruţare, 
faţă de cei îricoși. 

—Batalioanele, precum şi fracţiunile de tiupe, cc sunt 
în contact cu duşmanul, să nu aştepte necontenit rapoarle 
asupra siluaţiunii, pentru a acţionă. In orice caz, aceste 
rapoarte nu trebuie să cuprindă numai gruparea trupelor 
noastre, ci, mai cu seamă, să arate gruparea inimicului, 
situația muniţiunilor, starea morală a trupelor, nâlura 
terenului învecinat, etc. a 

—Menţinerea unei continui legături între batalioane şi 
baterii, cu statul major al brigadei 'respective, are o 
mare importanță. ” e 

„— Telefonul este de folos, dar de mulie ori nu:se: 
poate întrebuinţă, nefiind sigur; de aceea, se smpune a 
se insială totdeauna staţiuni de semirălizare optică, (cât 
mai acoperite). a 

—Semnalul de recunoaştere al fiecărui batalion, baterii 
Şi al statului major al brigadei, trebuie să îie cunoscute 
de fiecare post de semnalizare. - a. 

“— Postul 'de semnalizare dela statul major al brigadci, 
nu va. puteă .să răspundă în totdeauna, căci de multe 
ori se poate .irădă, neputându-se instală totdeauna . a- 
coperit. _:. ae Da | 

Posturile de semnalizare ale trupelor din prima linie, - 
pot să semnaălizeze, însă, totdeauna înapoi, căci . statul 
major al brigadei va fi atent. (Se zice la noi, de către 
mulţi, că-nu avem ocaziunea a semnaliză în lupte. Iată 
dar, proba căi se înşeală acei ce -cred aceasta). 

— Cercetarea apropiată aparţine corpurilor de trupă; 
ea se va execută fără a se mai aşteptă. ordine superioare. 

. Cercetarea se va împinge cât mai departe de trupe. 

„.* Se va dă o mare alenţie; siguranţei. pe aripi. 
__ Trebuie să căutăm să ne: convingem, “dacă 'pâtrulele : 
Sau dus în adevăr acolo uride- le-am trimis, sau dacă 
s'au oprit înaintea unci piedici, ce nu se poate înlătură.
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Patrulele, şi uncori chiar posturile mici, (în serviciul 

de anteposturi), vor îi nevoile să înainteze prin salturi, 

până “la locurile lor de destinaţie. 

— Să ne silim a face cât mai mulţi prizonieri, dela: 

cari putem allă multe știri folositoare. “ | 

— Atacurile învăluitoare, executate chiar cu mici frac- 

țiuni de trupe, impresionează foarte: mult pe inimic. 
„—S'a dovedit că rapoartele lransmise verbal, prin sol- 

daţi, de multe ori sunt falşe sau de nepriceput, astfel: 

“că, în toldeauna și pe cât: posibil, rapoartele trebuie lri- 

mise în Scris. 
—'Frebuie a se dă o mare atenţiune citirii corecte a 

hărților, căci greşelile pot aduce mari neajunsuri;. nu 

trebuie să ne grăbim, ci este preterabil a întârziă câtevă 

minule, pentru a ne orientă mai bine înaintea excculării 

unei însăreinări. Oridecâleori ni se «lă o însărcinare, este. 

bine să cerem loale explicaţiile de cari am aveă nevoie, 

astiel ca să nu mai avem nici o îndoială, sau să ne scape 
lucruri pe cari trebuie să le cunoaștem înaintea execulării 

misiunii, . | 
| In chestiune de orientare personală, cât de mullă 

curiozitate, nu slrică. | ii a 
_—Să ne silim,:a mu fi nervoși în cursul luptelor. S. 

arătăm” linişte şi lărie de caracter. | 
Ofițerii între ci să nu se plângă, în auzul trupei, cu 

-privire 'la lipsurile de diterite categorii, asupra timpului 
defavorabil, cte,, căci loale acestea impresionează în rău 
trupele. _ Ă _” 

ă 

2. Artileria 

-- Artileria franceză obicinuiește a însoţi infanteria 
cu focul ci, până la 100 'm., pentru a distruge tranșecle: 

oa 

— Intensitatea focului artileriei asupra unor anume 
“ punele şi direcţiuni, au iost, adesea, indiciul că se va 
pronunță în curând un atac în acea direcţiune. S'a recurs. 
şi la trucul de.a dă intensitatea focurilor -în alte direc= 
țiuni, decât cele de-atac. Pentru ase face Îaţă unor a- - 
semenea. cazuri, se luase măsuri de prevedere pe: tot. 
fronlul, de îndată ce se pronunţau focuri intense...  .. 

„= In „momentul când inimicul atacă tranşecle, arti-- 
leria amică acoperă zona dinapoi cu grindina de proiec-- 
tile, penlru ca inimicul, în retragere, să intre în această 

„zonă de foc şi pentru ca rezervele să nu poată veni în 
ajulorul lrupelor din linia I-a. . a s 
= Artileria trage până în noapte; iar. unele baterii: 
trag chiar noaptea asupra poziţiei infanteriei, asupra şari-
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țurilor de comunicaţie, sau. “drumurilor” şi şoselelor, pe 

unde inimicul poale înaintă. 
— Sârbii au întrebuințat, la mijlocul şi aripile unei 

linii de artilerie, lunuri falşe. i | 

— Serv anţii sârbi -sc adăpostesc în şanţuri speciale,. 

pe timpul când se găsesc sub iocul arlilerici. , 

— Sârbii au împins, de' multe ori, tunuri. izolate: pe 

linia trăgătorilor, trăgând cu şrapnele! cu durata la zero 

sau cu mitralii. - 

— In răsboiul acesta, s'a accentuat foar le mult cap- 

“turare ca de tunuri şi mitr aliere. De aci se poale deduce 

că, infanteria, ne putându-s se dispensă de cele, le aduce 

până în liniile de luptă, și, la cea dintâiu retragere, a- 

'cestea sunt expuse. - 
— Necesitatea materii atutui de arlileric şi mitralierelor. 

speciale pentru tragerea în avioane, 'se simi din ce în 

ce mai mult, 
. — Scuturile artileriei şi. ale mitralierelor, folosesc 

foarte mult. 
Î Artilecia de calibru mare, 42 germană şi 305 aus- 

iriacă, a dat rezultate mimiloare ; francezii, pentru a le 

neutri aliză, au adus ariiterie de marină si de coas Lă. 

-Relaliv la artilerie. —Din instrucțiunile date armatei ausiro- 

" ungare, de pe lealrul de operațiune de Sud. 

“Trebuie să: exisle o conlucrare continuă, şi cât mai 

strânsă, între artilerie “și infanterie. 
Artileria nu poate să “observe şi să. disceariiă tot- 

deauna singură obiectivele, ceruie de - infanteria amică, -. 

a. îi bătute “de axlilerie. 
„> De'aceea, infanteria Wrehuie să comunice artileriei 

toate datele de cari aceasta are nevoie, pentru a: (rage 

“cu''efect.' Aceste date. se vor transmile prin ordonanic, 

telefon, semnalizare, elc., şi se vor referi asupra poziţiei 

infanteriei şi artileriei inimice, ce: trebuie: bătută, indicân- 

du-se, în special, părţile mai periculoase, pentru inian- 

teria  amică; asemenea, sc vor dă și indicaţiuni asupra. 

preciziunii tragerii. artileriei amice, ușurându- se asltel,:re- 

gularea tragerii. Oridecâleori infanteria te ebuie: să execute 

-un salt: mai însemnat, să avizeze artileri a amică pentru 

a o 'sprijini cu focurile sale. . 
“Este de dorit, ca: atacul intanterici să fie preparat 

“din timp, prin focul artileriei: amice; de: multe ori, însă,. 

infanteria inimică nu se va: descoperi, decât numai prin 

“înaintarea intanterici, noastre, care, mişcându- se înainle, 

va sili infanteria inimică -să. se descopere şi deci, să îie 

“bătută de focurile arlilerici amice. :
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[alras din raporlul unui comandanti: superior de arlilerie: 

Artileria noasiră va puleă să obţină efecte hotăritoare, 
numai lucrând mână în mână cu infanteria. De aceca, 
este necesar, ca ambele arme să:se găsească în strâns 
contact și să se ajute reciproc. 

“Este de cea mai mare necesilate, ca comandamentul 
superior, să informeze totdeauna pe comandantul arti- 
leriei, despre. intenţiunile sale, precum şi. despre modul 
cum voiește. a rezolvi misiunea ce are; de. asemenea, 
trebuie să-i aducă la cunoştinţă, din vreme, şi toate schim- 
bările ce ar surveni ulterior în planul unei acţiuni. 

„Datoria comandantului artiierici este. de a preveni 
intenţiunilor comandantului, ţinându-se continuu în legă- 
tură, atât- cu comandanții superiori, precum .şi cu linia 
de foc cea mai înaintată. O 

Toţi comandanții trebuie să fie animați de îndatorirea 
de a-şi comunică reciproc toale șlirile aflate despre 
duşman. ă e E Ia 

Trebuie să ne folosim: de toate. mijloacele, pentru 
a comunică la. timp, artileriei, toate observaţiunile fă- 
cute.de infanteria noastră, asupra tragerii artilerii proprii 
şi inimice, -precum şi următoarele: situatia frontului de 
luptă, a infanteriei amice, în. diferite momente ale lupte- 
lor, poziţia .inimicului, - ţinte. bine vizibile, şi bune de 

„bătut, şi mai ales, punctele de pe frontul de luptă inimic, 
asupra cărora ar fi necesar a sc execută o concentrare 

„a focului artileriei. Artileria nu poate. observă toate, deci 
o complelare a serviciului de observare al tragerii, prin 
concursul infanteriei, este foarte necesară, şi va contribui 
a mări efectul focului artileriei şi se vor evită erorile. 

„Peste tot să se observe cel mai mare zel, de. a înaintă. 
Să nu se risipească muniţiunea, trăgând intenziv, con- 

„ba unor ţinte neînsemnate.: Artileria să tragă acolo unde 
efectul ce trebuie a se obţine, va corespunde muniţiunei 

"consumate; risipind chiar muniţiuni, acolo unde trebuie 
să se obţină ctecte. repezi și 'sdrobitoare, este câştig. 

Se recomandă a se 'organiză cât mai des trageri de 
noapte. e | 

„Se observă că artileria noastră, întrebuințează ' prea puţin bateriile falşe şi adăposturile pentru tunuri şi ser- vanți. Acestea trebuiesc imediat construite, după intrarea 
în poziţie. Da A ae 
se ae recomandă comandanților ile baterii şi ofițerilor, să - 

sc ( porte cu mai multă pr ecauțiune în cursul Tecunoaş- “terilor şi in conducerea focului. . N E Da 
„Să se întrebuințeze cât mai: rar: tragerile . de ;sece- rare; în schimb, executarea unui foc rar, în cursul nopții,
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asupra zonelor de teren; ocupate de inimic, este de. mare 
folos; asemenea,. esie foarte eficace o tragere regulată, 
chiar „deasupra crestelor, care se va Tungi” apoi, îr eptat 
înapoia lor; să nc silim a execută concentrări de tocuri, 
oridecâteori - situaţiunea va cere a sdrobi repede anumite - 
obiective periculoase. - 

DIVERSE 

Arnustiţiu la lupiele în lranşee 

Pentru ridicarea de răniţi Şi de morţi, din terenul 
dintre -tranşeele adversarilor, s'a “procedat asttel: 

Se. ridică un steag alb. de una din părţi. Partea o- 
pusă încetează iocul.. După accasta, ofițerul care a scos 
steagul. alb, iese alară şi înaintează până la jumătate 
distanţă între adversari. Celălalt partid, trimite un ofiţer 

„înainte. Acesta, după ce întreabă pe cel dintâiu despre 
ce este vorba, se înapoiază şi raportează, în care tump 
celălalt aşteaplă. 

Dacă se admite cererea. parlamentarii își potrivesc 
ceasornicile, se fixează ora începerii şi terminării, se 
anunţă sectoarele respective. 

Soldaţii partidului care a făcut cererea, înaintează 
fără arme şi grăbesc ridicarea. Se interzice “intrarea în 

- tranşeele inimicului şi convorbirea cu soldaţii inimici. 
Ținuluri ocupule.— Reorganizarea ținuturilor ocupate 

este o chestiune foarte delicată, ca cade i în sarcina coman- 
damentului armatei. 

Pentru aprovizionare, s'au înfiinţat c comisii cconomice 
pe regiuni, cari cumpără cu bani sau bonuri. Aceste 
comisii deschid hale şi vând la populaţie, pentru a evită 
abuzul. 

Tot comisiile acestea îngrijesc și de câmp. 
Lucrările 'de sapă.—Lucrările de: sapă au căpătat mare 

importanţă. Se fac lucrările şi de către: gradaţi, şi chiar 
de oliţeri. Cine apucă o uneltă nu o mai dă in mână ; 
de aci nevoia de a se înmulţi uneliele la unităţi, chian 
una de fiecare soldat. . 

| » — Șanţurile fără adăposturi de odihnă, nu folosesc 

contra îrigului și a umezelii. 
— Căptuşire a fundului şi -a pereţilor, c1. paie, în- 

lătură umezeala şi frigul. Corturile, prelaturile, „Servere 
a închide părțile: deschise 

-.. — Lucrările se fac: seara, când. încetează focul ar ti- 
lerici şi al. infanteriei duşmane:- Patrulele înainlează în în- 

tuneric și . asigură lucrările; Pionierii merg în urmă pa- 

trulelor, încep lucrarea si, apoi, urmează infanteri a. Când
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ajunge "între" 40—60—100 'm., se procedează, de regulă, 
la asalt; infanteria având două bombe de rmân 

Atacurile. se dau în zorii zilei, „pe ceață săi -semi- 
întuneric. 

— Englezii întărese șanțurile cu “scuturi . de oţel. şi 
garduri de. sârmă, prin care. conduc electricitate; 

> — Tot infanteristul devine pionier. ) Noaptea, juercazii, 
ziua se odihneşte. 

— Observările din tranşee se fac cu apărate. speeizite 
„periscop;. Acest aparat este o “transformare a perisco- 
pului marin (vezi fig. pag. 480). a - 

Relativ la operaţiile în munţi. — Zăpada. umple văile; 
astupă trecătorile şi potecile pentriu cai, îngroapă. isvoa- 
rele. de apă sub. zăpadă, dace şi: vieaţa şi operaţiunile 
“grele. 

Sau construit adăipostiuri de. zăpadă, pentru oameni; 
însă, este nevoie de paic, ceeace. lipseşte în munţi. se 
pune cetină. şi .muşchiu, în loc de "paie, dar acestea nu 
au avantajul pâielor: - 

S'au construit şanţuri şi adăposturi de zăpadă -de 
oarecare valoare. 
„Nu numai zăpada este. piedica. în. munţi, ci. şi frigul, 
vântul, etc, 

> Unde. zăpada. este, tare; se. merge. bine: deasupra. ei. 
Skyurile mau fost un lux: au adus folos, însă; nu. sunt 

infailibile. Sa. întrebuințat” cu folos''de trupele alpine; ar= 
tileria, însă, a mers greu peste altitudini de 1.500 m. Ca-. 
târul suferă 'chiar 'dincolo de 1.000 m. | 

Artileria. de câmp .nu poate merge decât pe drumuri. 
Cavaleria: nu se poate” aventură peste 1;:200 m. altitudine. 

Zilele în munţi, în timpul iernii, fiind foarte scurte, 
şi noaptea neputându- se luă odihnă. completă, oboselile 
descurajează trupele. 

-.- Unităţile mari nu- pot urmă dcelaş drurm. 
Coloanele ide murș se alungesc. foarte mult. 
Legăturile se fac! greu. 
Vremea rea şi ceaţă; în muriţi, sunt duşmarii puter- 

nici ai legăturilor: între 'coloane şi între unități. 
Detaşamentele mici pot face oarecari operații pentru : 

2—3 zile. în munţi, pe timpul. iernii. 
Operaţiile în munţi, iarna, nu. sunt imposibile, dar | 

se fac cu atâta greutate, încât” nu: rămân decât nişte e. 
pisoade de răsboiu. 

Asupra, asemsinării uniformelor. — “Din cauza | -ase- 
mănării uniformelor, se întâmplă foarte. des» ca, „tirupele 
amice :să se împuște între“ ele.. Mai ales. artileria, -trage 
âdesea în trupele amice. Pentru a se evită inconvetiiențul, 
acesta, unele armate au întrebuințat fanioânc desfăşurate, 

31
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cari arălau locurile trupelor amice. Se propune a se deo-, 
scbi trupele prin coifuri deosebite, sau a șe admite unele 
semne bine distincte... . a . 

Păstrarea secrelului și concursul populației. — Dăm . 
aci două anunciuri foarte importante, alişate pe căile le- 

vale germane: E , Si 
, Î.—,,Călători! Ajutaţi şi voi ca să ne păzim podurile 
şi viaductele. In mai multe locuri, sau făcut încercări să 

ne distrugă lucrările de artă, aruncând bombe din tren. , 
De aceea, acolo unde personalul trenului vă face atenți, 

închideţi ferestrele vagoanelor, nu umblaţi pe coridoare şi 
aveţi grijă, ca să ne putem păstră lucrările de artă”. 
 TI.—Ca să ne putem feri de spioni şi ajutătorii lor, 
ministrul de zăsboiu interzice oricărui soldat, care aparţine 

armatei, precum .şi răniților, de a vorbi despre mişcă-. 
rile, formațiunile noui, sau despre -chestiunile militare. 
Spionii aceştia -se află, de regulă, prin gări, de aceea; 
nu este iertat să se vorbească nimic despre lucrările mi- 
litare, mai cu seamă când, în apropierea noastră, se allă 
o femeie sau un bărbat. ' - | | 

Ostași! Fiţi cu băgare de seamă, și atunci când pe- 
treceţi, nu vă destăinuiţi străinilor. O vorbă neprecugeială, 
de a voastră, poate să 'conlribuie la pieirea multor. ca- 
marazi de-ai voştrii. Pe orice străin, care vă ispitește, pre- 
daţi-l autorităţilor. Soldatul german trebuie nu numai să: 
ştie să: lupte pentru patrie,. dar, să..și tacă”. - | 

Copie de pe instrucțiunile date d& comandantul armatei L-ia 
îranceză, generalul Dubail, relativ: la lupte şi la 

lucrările de fortificațiune . 

Experienţa câștigată după trei luni de răsboiu, ne 
permite a dă următoarele principii de luptă: . E 

„1. Acţiunile. ofensive singure dau rezultate, dar. tre- : 
“buiesc pregătite cu îngrijire; .. „ 

2. Se poate, întotdeauna, prin formaţiuni cari scap 
“vederii şi prin întrebuințarea terenului, a ne feri-de focul . 
artileriei adverse, cu toată bătaia ci lungă, cu toată va- 
loarea proiectilelor de mare calibru, la cele mai mari 
distanţe, şi numeroasele ei mijloace de. observaţiune. a 
câmpului de bătaie; | i 

3. Puterea de rezistenţă a. fronturilor bine organi- 
zate, ține pe adversari în contact, aproape imediat, “săp- 
tămâni întregi şi transtormă "adesea. răsboiul de câmp; 
întrun fel de răsboiu de asediu: . a ! 

4, Fortilicaţiunea câmpului “de luptă permite: 
„_Q) A pune trupele: la adăpostul iocului artileriei şi 
infanteriei inimice; oo aa 

-
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b) A face economie de forţe pe fronturile defensive, 

în scopul de a dispune de forţe cât mai numeroase, în 

acţiunile ofensive. : o i 

__ Se ajunge, adesea, la lupte de uzură, în care schim- 

barea trupelor devine 0 necesitate. . o Ă 

Trebuie 'a instrui, fără răgaz, trupele cari: nu sunt! 

în linie, de îndată ce recruții şi. rezerviştii sosesc' dela 

«depozite. IE | E 

Instrucţiunile de faţă, cuprind un număr oarecare 

:de procedeie, cari trebuie -cât mai des utilizate. a 

“Cea mai mare parte, au fost dejă indicate prin ins-! 

trucţiunile particulare. | 

Ofițerii şi gradele inferioare trebuie să le aducă la 

cunoştinţă trupei lor, în toate ocaziunile favorabile. 

_.. “Procedeele. de luptă ale infanteriei. — In principiu, 

, infanteria trebuie-să părăsească coloana de marş, de în- | 

dată ce a ajuns la1U sau 13 kim. de poziţiunile ;pro- 

babile ale artileriei inimice. Aceste poziţiuni trebuiesc sem- , 

malăte de comandament. e ai 

“ “Şeful are'îndatorirea de a cere această informaâţiune. 

Adesea, vederea baloanelor observatoare inimice, in- 

“gică că: coloana de 'marş este. susceptibilă: a fi-atinsă de. 

inimic. - . o o 

_ Batalionul caută, în acest moment, în zona de marș, 

care îi este afectată, a-şi mască înaintarea, utilizând pă: . 

.durile şi cutele terenului. - | i 

Dacă nu, iă: formaţia în coloană de -batalion prin 

flanc, companiile în coloane mici, cu intervale largi. 

:":“Trenurile de luptă merg 'şi staţionează în coloană, 

“în lungul drumului, evitând, pe cât posibil, formațiunile 

prea vizibile. o 

A fi cu atenţiune la. trecerea crestelor, sau când. se 

ajunge la înălțimea unui punct al terenului, care poate 

servi de reper; în aceste cazuri,. trebuie a acceleră iu- | 

țeala marșului sau a mări distanţele. | , 

““ Atacul în teren Idescoperil.—A se apropiă cât mai 

mult posibil ide adversar, în coloane mici şi cu intervale ' 

largi. | i E Do 
A desfăşură două companii în linia I-ia: e 

A instală pe celelalte două la aproape 500 m., îna- 

-poiă şi în partea în care terenul înlesneşte o mişcare de- 

învăluire. Şeful ide batalion înaiptează cu aceasta din-urmă. 

- Companiile din prima linie câştigă teren în direcţiunea 

obiectivului. Ele sunt precedate, mult înaintea fiecăreia, 

„de. către o secţie în linie de: grupe, la 50 paşi; acestea 

nu se opresc, pentru .a trage, decât când ajung sub focul 

infanteriei inimice, sau când ajung la bătaia eficace a . 

armei. : e
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Comandantul companiei conduce secțiile din linia a 
2-a, împingandu-le succesiv, la înălțimea secţiei de avant! 
gardă, căutând a formă un lanţ. = 

De îndată ce lanţul nu mai poate înainlă, trebuie. 
a se face adăposturile, și, în timp ce un om îşi fâce a- 
dăpostul, tovarășul său de şii, continuă a trage, 

In principiu, companiile din linia a 2-a, vor luă a-, 
celeași informaţiuni, ca şi cele din linia l-a. 

A se adăposti, folosindu-se de toate adăposturile şi. 
accidentele terenului, a crciă, la nevoie, adăposturi sau 
şanțuri-adăpost, ca şi în linia 1-ia. 
„În orice caz, a evită cu îngrijire formaţiuni desc, 

la cel puţin 9—10- klm. de, pozițiunile probabile ale ar- 
tileriei inimice. . | a e 
„Comandantul de batalion, cu ajutorul companiilor 

sale, prelungeşte sau alimentează lanţul, după lrebuinţă. 
EI are îridatorirea de a angajă rezervele sale, fără: 

precupeţire. | CL 
De îndată ce inimicul este gonit din pozițiune, a ga-: - 

rantă stăpânirea ei şi :a o pune în stare de apărare. 
“Lanţul de.trăgători îşi sapă Şanțuri-adăpost, cu unel-.. 

tele portative, ps tocul unde au ajuns, :uaintea poziţiunii 
cucerite. . De E | E Acelea cari ocup poziţiunea cucerită, sunt companiile: 

“de susţinere. - e i 
„La o distanță mai mult sau mai puțin mică, îna- 
poiă lanţului şi sub -protecţiunea sa, comandanții de 'com- 
panii Sau comandantul de batalion, trasează repede linia. - 
de. apărare; traseul, foarte simplu, trebuie să permită, 
întoldeauna, o încrucişare de focuri. aa i 

Şanţurile-adăpost sunt executate cu uneltele portaltive: 
şi cu uneltele din trăsuri. . Ma 

__O. echipă, hotărită dinainte, instalează de îndată a-- 
păiările accesorii, de obiceiu. răţelele de.sârmă. E 

- „Mitralierele sunt instalate ca să: poată îlancă şi bine-: adăpostite. SE 
„ Când lucrul este. îndeajuns de -înaintat Şi şanţurile- adăpost ocupate, lanţul se poate reirage şi trece în re- zervă lăsând numai câtevă posturi în adăposturile sale- de trăgători. a Ma Aaa _ NR 

„TUL. Atacul în teren descoperit, pe ceaţă, pe ploaie—. . A profită” de acoperirile “terenului, pentru a câștigă teren: în direcția inimicului. | . ae ” A se feri de surprinderi,: | 
O companie în avantgardă, la 200 sau. 300 m. . Două. companii eşelonate pe aripi, gata a sprijini: . 

sau a contră-atacă. a Ă | | 
Comandantul de batalion înapoia dispozitivului, cua - compania de rezervă, E SR Ia N i 

4 

o ioni ii : ş . : A Pa a pp Rai 
N
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«exterior. o | a 
A asigură direcţiunea de marş, printrun ofiţer dela 

avantgardă, (la nevoie busola). ' e 
A mări numărul coloanelor, şi, dacă e nevoie, a. 

pune un gradat înapoia fiecărei coloane. A aa 
Pe ceaţă sau pe ploaie,.a înaintă în acelaş îel, şi 

a se apropia cât mai mult posibil, de poziţiunea ini- 
micului. N | 

A micşoră distanţele între companiile din linia l-ia 
şi rezerve, a menţine intervalele, (ceața putându-se ridică 
brusc), dar a mări legătura. . a E 

A asigură direcţia, cu. ajutorul busolei şi al liniilor 
vizibile de pe teren. De 

IV. Atacul pidurilor. — În păduri, batalionul adoptă 
un dispozitiv analog celui admis în terenul acoperit, dar, . 
adesea, cu două companii în linia l-a. | SO 

„ Companiile merg în linie de coloane prin îlanc, (câte 
4, câte 2, câte 1), cu un conducător în cap, şi un gradat, 
în coadă, coloanele bine legate între ele; înainte câtevă - 
patrule. a: n Sa 

1. În ce priveşte tragerea, a.căută să se tragă. Jos, 
pentru a combate tendinţa bine-cunoscută a infanteriei 
franceze de a trage prea sus. Comandanții de compănii 
pot, fără inconveniente, odată distanța apreciată, a dă." 

secţiilor lor înălțătoare mai mici -decât înălțătoare mal 
mari. a i 

A întări serviciul de patrulare, înainte . şi .pe flancul 

2. A întrebuință rachete de semnal, pentru a per- . 
mite artileriei de a le sprijini înaintarea. RER 

A orientă pe comandanții de companii pe .direcţiuni 
Dine. jalonate, fie prin drumuri, fie. prin forme ale te- 
renului uşor de recunoscut. . RI 

Ofițerii cari comandă secţiile de avantgardă, contro- 

lează direcţia, prin ajutorul busolei. a a 
_* In caz de întâlnire a inimicului,. companiile din linia 

„dia, atacă drept înaintea lor, comandantul. de batalion - 
cu companiile din linia a 2-a, caută imediat a le debordă. 

Dacă se ştie că inimicul ocupă poziţie în pădure, 
_se trimit patrule şi recunoaşteri, pe un îront larg, pentru 

a. determină poziţiile ocupate şi apărările accesorii; se 

stabileşte o legătură strânsă cu patrulele cari continuă 
a înaintă, până primese focuri, sau aşteaptă, alături sau 

înapoia poziţiunilor 'inimice, dacă le-a depăşit, căutând 
organele de flancare. | E 

Când. patrulele au ajuns în contact cu poziţiunile ini- 
mice, se formează un lânţ de trăgători la înălțimea lor, - 
şi se împing secţiile în golurile, linii -inimice, sau asupra 
organelor de îlancare. ocne
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Cu companiile din linia a 2-a se sprijină mișcarea 
debordantă a acestor secţii, şi se ţine gata a face:faţă 
contra atacurilor. | | i 
Dacă pădurile atacate sunt de dimensiuni restrânse, 

se tratează ca un punct de sprijin ordinar şi se orga- 
nizează pe dată ce se ocupă. î 

Dacă pădurile sunt vaste, se creiază, pe măsură ce 
se înaintează, şanţuri-adăpost, cu .mici câmpuri de tra- 
gere şi apărări accesorii, pentru a întări terenul câştigat 
și a opri orice contra-atac. ? i 

Se stabilesc, de preferinţă, şanțuri-adăpost, în apro- 
pierea drumurilor ce duc către inimic, constituind astiel, 
începuturi de centre de rezistenţă. | N 

Y. Atac 'de noaple. — Intunericul nopţii trebuie -uti- 
lizat, pentru a atacă un punct de sprijin bine recunoscut 
sau pierdut în timpul zilii, sau, pentru a împinge linia 
l-ia până la contactul șanţului-adăpost al inimicului: | 

a) Se execută atacul de trupele cari ocupase înainte 
_poziţiunea ce se atacă, sau care ar recunoscut-o,' dân- 
du-li-se foarfeci, şi, dacă este posibil, granate de mână. 

„„ Se jalonează direcţiunile de marş, prin .puncte lesne 
de văzut pe teren. ES a 

Companiile, precedate de. patrule, la distanţe mici, 
înaintează în linia de coloane de secţii prin flanc. 

Dacă inimicul înalţă rachete -luminoase sau . proiec- 
toare, trebuie a se culcă la pământ, atât timp cât înain- 
tarea ar putea fi descoperită. 

Se împing două companii direct la. obiectiv, debor- 
“dând, în acelaș timp, cu o companie, de partea cea -mai 
favorabilă. | | , | NR 

Comandantul de batalion, păstrează o companie în 
rezervă, el merge cu ea înapoia unei aripi, sau în dreptul 
unui interval şi la mică distanţă; cl se' serveşte de a- 
ceastă companie, pentru a face față unui contra-atac, sau 
pentru a reînnoi atacul. | o. 
„_.. Dacă atacul reuşeşte, trupele de atac ocupă poziţia 
imediat. - o | 
Mi Trupele aflate încă în rezervă, întăresc ocuparea .po- 
ziţiunei, formând ambuscade înainte. - 
„_b) In primele ore ale nopții, companiile din linia 

l-ia, expediază patrule până 1a contactul cu linia inimică, 
_Când .aceste patrule primesc focuri, ele se opresc, 

sapă şanţuri de adăpost şi raportează. ... a 
n Companiile pornesc, in urmă, pe drumul patrulelor 
ŞI incep a săpă şanţuri adăpost la înălțimea lor, pe care 
le împreună cu ale patrulelor. Aceşte şanțuri-adăpost, sunt 
mărite, in urmă, ȘI prevăzute cu apărări accesorii. 

VI. Atacuri contra pozițiilor întărite. — a) O po-
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ziţie întărită este mai întâiu învestită, printr'o puternică 

linie de foc, bine organizată, în stare de a rezistă uneij 
contra-ofensive, şi legală. direct cu artileria amică. 

: Poziţiile întărite germane, sunt, mai totdeauna, pre- 

cedate de apărări accesorii, reţele de sârmă, :(cu shimpi 

sau fără), abatise, palance, gropi de lup, pe cari arti- 

leria le distruge foarte greu. -. 

Trebuie prevăzute mijloace de distrugerea acestor a- 

părări, deci, trebuie recunoscut înainte și minunţios te- 

venurile de atacat, traseul şi organizaţiunca şanţurilor- 

adăpost inimice, organele lor de flancare, cu focuri de 

armă şi mitraliere, şi a reperă cu îngrijire reţele de 
sârmă, sau alte apărări accesorii. . A 

A cercetă dacă se poate instală mitraliere pe flancuri: 

A verifică legătura cu artileria. 
A recunoaşte, asemenea, sectoarele ce. irebuiesc date 

trupelor de atac, şi a le ocupă în timpul nopţii. 
Pentru atac a desfăşură, contra şanţurilor-adăpost, 

o linie numeroasă de trăgători, în mijlocul cărora sunt 

" soldaţii pionieri sau purtători de foarleci, unelte, petarde 

de melinită, de granâie şi de cartușe producătoare de îum. 

- Această. linie. se apropie cât mai mult posibil de apără- 
rile accesorii. Pe când oamenii destinaţi, (pionierii), lu- 

crează pentru a tăiă sau a distruge reţelele de sârmă: 

“trăgătorii, ascunşi în dosul scuturilor sau sacilor cu pă- 

mânt, îndreaptă, contra şanţurilor-adăpost, un foc bine 

nutrit. - E a o 
Această primă linie de trăgălori, e prevăzută cu 

unelte şi tot felul de scule și trebuie să se agaţe pe leren, 
creindu-şi repede adăposturi. Sa 

A întări mereu linia de atac, cu lrăgători şi cu plo- 

nieri, până ce zona apărărilor accesorii e pătrunsă; 0. 

ultimă  sforțare, aduce linia până la. şanţurile-adăpost ini- 

mice, în cari se aruncă la lupta cu baioneta.  . - 
“La atac, toate unităţile batalionului trebuie să fie 

ăngajate. Locul comandantului de batalion este cu ultimul 

element de ajutor, pe care-l conduce la asalt. n 
Imediat ce unul din elementele şanţului-adăpost: e 

cucerit, se întore sumar parapelele, spre inimic, se in- 

stalează 'o garnizoană; iar .restul trupelor "caută: să lăr- 

gească 'spărlura, în dreapta sau în stângă, şi a dă zor 
înainte, în urmărirea inimicului. a A 

Oamenii desemnaţi, în lipsă de :pionieri, pentru a 

face distrugerea apărărilor accesorii, trebuie să aibă o 

VII. Intrebuinţarea fortificaţiei pasagere. — Orice po- 

zițiune ocupată, trebuie să fie imediat întărită, prin lucrări 

de fortificaţie. | AI:
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Traseul: Un adăpost .complet trebuie să aibă lucrări 
_de îlancare şi apărări accesorii. . a 

Ofițerii trebuie să se obicinuiască cu această regulă 
în. trasarea unei linii de apărare. Traseul e o operaţie 
din cele mai importante, ei țrebuie să permită încruci- 
şarea focurilor. :. Si i | . 

| Şanfurile adăpost: Şanţurile adăpost trebuie să fie 
înguste, adânci şi 'bine defilate de vedere, dânduli-se, în 
acest scop, un relief foarte redus. Rând pe rând, se cons- 
truiesc cu 'scânduri sau cu gratii, acoperite cu pământ, 
adăposturi conira gloanţelor de puşcă sau de şrapnele. 

A nu se face şanţuri adăpost prea lungi. 
» Cel inai bun sistem pare a fi şanțul-adăpost pentru 

0 secţie. Na 
_ Când sunt mai lungi, 'se fac. traverse. 

“ Inapoi şi. către. centrul şanţului adăposl de secţie 
se stabilește locul şefului secției, care irebuie “să -fie săpat 
în pământ, adăpostit cu. îngrijire şi legat. prin şanţuri 
de comunicaţie de șanțul adăpost al „secţiei. 

De asemenea, trebuie un post de comandă, organizat, 
pentru căpitan, în dosul adăposturilor companiei sale, -şi 
tot-astiel pentru comandantul de batalion, în: apropierea 
imediată a rezervei sale... Sa ie 

, In urmă, sunt instalate adăposturi penlru rezerve, 
şi altele pe flancuri, pentru observatori şi “oameriii de 
legătură. i 

Sale.—A face creneluri în zidurile din liziera exte- 
rioară, a le căptuşi cu -paie şi “perinc,. pentru; a evită. | 
spărturile. IN a 
A aşeză ca apărări accesorii instrumentele de :arat 
ca: căruțe, pluguri răsturnate, etc. |: : - 

In timpul bombardării, a lăsă câţivă observatori. pe 
linia de foc, -în adăposturi .făcute cu uşi, saltele. A' se 
adăposti, în pivnițele din apropierea locului de luplă, gata 
a' sări la primul apel -al supraveghetorilor. |... 

» . Păduru—A creiă centre. de rezistență, cu un: scurt câmp de tragere, însă, cu apărări accesorii. -: a „A le întări, în special cu lucrări de flancare.. 
"A închide intervalele prin șanțuri. adăposturi simple, cari permit debușeul „contra atâcurilor, 'â 'tăiă pădurea, “pentru a constitui abatise în diferite puncte; dacă “pădurea e deasă tare, a face mici deschizături, cari -să permită a Supraveghiă apropierea inimiciilui. Se pot face mai multe deschizături, câri să pornească dela acelaş punct de observaţie. | a: DI pai 

„_" „A perfecţionă, 'în urmă, făcând o întrebuințare deasă . „de traverse Şi pară . eclaturi, adăposturi: şi. drumuri “ â- - coperile. . Lira 

.
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VIII. Apărarea contra avioanelor (aeroplanelor). — 
A nu trage asupra aeroplanelor decât: când sboară Toarle 
„Jos, şi când e certitudinea că sunt itinice. 

Când se aude motorul unui acroplan, trebuie evitată 
“orice: mişcare 

In cantonamente; a reintră. în case. 
Lângă o pădure, a reintră în. ca. | 
Lângă un deluşor, un gard, un perete, a se lipi, dacă 

e posibil,. în „partea umbrită, 
In marș, a se opri întâiu, şi pe o şosea, „a-i degajă 

„centrul şi a se culcă în: şanţuri. 
Dat la Cuarlierul g-ral al Arm. T-ia, în 17 Nov. 1914. 

(ss) General Dubail. 

 Oarecari constatări de pe teatrul de operaţiuni din Franţa, 
cu privire la importanţa întăririlor . 

Bătăliile ce sau dat dojă în cursul. prezentului răs- 
boiu, în ranţa, au făcut să reiasă importanţa, cu. totul | 
“deosebită, - a întăririlor pe câmpul de luptă. 

In multe părți ale frontului, lupta a luat car aclerul 
unui adevărat răsboiu de cctate. - 

Această . importanță se 'datoreşte necesităţii de a se 
apără contra electelor puternicelor - tunuri, întrebuințate 
„de adversari. 

Germanii, au făcut dela începutul răsboiului . o în- 
trebuinţare judicioasă şi “constantă .a fortificaţiei,. pe 

câmpul de luptă, şi au putut, 'din această cauză, să evite 
„pierderi importante. . 

Pe de altă parte, experienţa căpătată de francezi, 
i-au convins că trebuiau aduse oarecari modificări la dis- 
poziţiunile regulamentare în vigoare, „pentru executarea 
“lucrărilor de Campanie, : 

Se dă acum o instrucţie amănunţită "cadrelor şi „oa- 
amenilor, în ceeace priveşte organizațiile: defensive, şi. 
astiel de exerciţii se fac pretutindeni, şi anume cu îr upele 
ce se pregătesc în depozitele din interiorul țării. ? 

„ De următoarele principii se călăuzesc: francezii -ac- 
tualmente, „în. „executarea acestor Jucră ări: punte ut 
ul i . 

a _I. “Organizarea pozițiunilor. 
Tm . 

Li _ 
1. " Orgahizarea poz zițiunilor.— In general, în organi- 

zarea - unei „poziţiuni, trebuie a se. avea în vedere. urmă- 

“toarele: | 

1. Să fie cât se poate de greu de recunoscul 'cu 
-ochianul, şi din aerop an, şi, în. acest scop:
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a) Trebuie redusă înălțimea fortificaţiunii de-asupra: 

pământului, cu condiţiunea neapărată a se aveă' vederi. 

suiiciente; a : 

b) Traseul şanţurilor adăpost și al elementelor lor,, 

trebuie adaptate la teren; SE 

c) Şanţurile adăpost trebuiesc ascunse, redând pă-- 

mântului aspectul lui primitiv; spre exemplu în vii pu- 

nându-se la loc haracii; în pădurile plantate, replantân-: 

du-se culturile; etc. In unele cazuri se recurge la frunziș,. 

la pânze, având culoarea solului, la buruieni, etc. 
Dacă nu se pot face cele arătate mai sus, trebuie: 

schimbat aspectul solului pe o mare întindere, arând pă- 

mântul, simulând șanțuri adăpost falşe; 

2. Să fie construită în așă fel, ca efectul disirugilor, 

precum și efectului exploziunilor obuzelor de mare ca- 

libru,. să fie limitat, în acest scop: : 
a) Trebuie a se micşoră lărgimea şanţurilor-adăpost: 
D) A se înființă în iuvraje mai multe despărţiri, în- 

mulţindu-se numărul traverselor şi al adăposturilor în: 
__ contra sfărămăturilor de obuze. : SI 

c) 'Trebuiesc înfiinţate numeroase adăposturi, atât în: 

uvrajele pentru trupele de întâia linie, cât și înapoia lor,. - 
pentru rezerve, cu şanţuri: de comunicaţie, adânci şi de- 
filate, pentru a legă adăposturile cu șanțurile adăpost. 

"3. Să fie completată, dacă timpul permite, în vederea- 
une: lungi. ocupațiuni.—l]n acest scop, trebuie să se în: 
fiinţeze observatoare, dispozitive pentru scurgerea apei,. 
latrine, încăperi (găuri) pentru păstrarea hranei, lem=: 
nelor, pachetajelor, hărților, ocheanelor, proiectoarelor,. 
muniţiunilor, etc.; de asemenea, trebuiesc înființate bucă- 
tării şi de sigur. şi contloane pentru dormit. 

IE. Detalii asupra organizării șanţurilor-adăpost!) 

1. Profilul şanțurilor-adăpost 

a) Şanţurile-adăpost, pentru trăgători, au următoa- 
rele caracteristice: - o | | 

Şanţul-adăpost îngust, adânc, având cel mai mic re- 

a ÎN -.. same i 
Si CIA ase /AITIIIIT 7 

- con . E LA . Ă 
- Se + - . 

  

  

  

"e 

EI Tig Da „Fig. 3. 
lic? posibil cu parapetul de o grosime suficientă pentru. 
a protejă conira sfărămăturilor; racorduri lungi ale să- 
păturilor cu terenul, sau pământul aruncat în afară; 

b) Şanţurile-adăpost, pentru adăpostirea rezervelor,, 
au wrmătoarele caracteristice: Figurile 1, £ şi 3 . 

Fig, 2 

  

1) A se vedea şi schiţele dela paginele 403—403. |
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Sunt destul de adânci şi fe largi, pentru a adăposti 

în picioare efectivul necesar. . Ia Ma 

Protecţiune prin acoperişuri cu lemne groase, şi aco- 

-perite'cu un strat de pământ până la 50 cm. grosime. 

Inclinaţiunea acoperişului, în aşă mod, încât ricoşetul 

opuzelor să fie favorizat. 
„- Se întrebuințează lemne destul de lungi, pentru ca, 

în caz de rupere, acoperișul să nu se prăbuşească. ” 

Figura No. 4, 5 şi 5 bis, ne arată adăposturi în 

afară de şanţuri-adăpost, pentru rezerve. | 

.." 
- 

  

  

  

    DP E L_Î , 
PD figure 113 

Cepeulane ras * Dpro?ritune for 

Figura No. 6, adăpost în şanţurile-adăpost, pentru 

linia de trăgători. De 

Un adăpost perfect, poate fi obţinut în modul ur- 

_mător: a 
_Se sapă în pământ un şanţ de o lungime şi de. o. 

adâncime suficientă, se acoperă acest şanţ cu.un prim 

strat de lemne, dispuse perpendicular celor din primul 

strat, 'şi cu un al doilea strat de pământ de 30 c.m. 

(Figura No. 5 bis). “ 

IO DIR: a 20 fe 
z0do: pă 3 4 

Şoocove DD , : , ler roz 9 , ANS 
ti natia iți d)           

    

Fig. d his Fig. 6 

SE E A a a E i 

““” Efectele asupra acestui adăpost se poate vedeă din 

următoarea întâmplare: a i 

- Un: obuz: german de 15 c.m., căzând pe un astiel 

de adăpost, lemnele cari alcătuiau stratul superior, au fost 

dislocate .şi unele rupie, dar proiectilul nu a străpuns 

acogerişul, şi, vreo zece oameni, ce luau masa sub acest 

adăpost, au fost neatinşi. - | 

2. '.c) Şanţurile de comunicaţie au următoarele caracte- 

pistice: "Trebuie să lie destul de adânci” şi destul de largi, 

pentru ca un' om să poată circulă uşor 'în ele, în pl-
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cioare, fără dificultate; de asemenea, trebuie să fie pro- 
tejate în aceleași condițiuni ca adăposturile ; 

d) Intrebuinţarea taluzurilor şoselelor, săpând în ele scobituri, redanuri sau adăposturi. sunt folositoare... | 
2. Traseul șanțurilor-adăpost. 

Caracteristicele traseului şanțurilor-adăpost, sunt: . . Liniile de apărare sunt coustituite,. nu prin şanţuri- adăpost în linie dreaptă, ci prin elemente alăturate, cu "singura grije de a se urmă formele terenului de bătut. Aceste elemente trebuie să cuprindă, în acelaş timp, porțiuni de şanţuri-adăpost, din cari să se execute trageri, precum şi adăposturi, alternând între ele, şi'de o'lun- gime aproape egală, în aşă fel, ca oamenii adăpostiţi. (în număr de 5-sau 6), să poată repede să-şi ocupe po- ziţiile lor de. tragere. | 
„Se organizează elemente de şanțuri-adăpost, . expuse tirului de anfiladă al artileriei inimice, pentru doi sau 

' Cerii/mea A B ste pe to spate - : "veeetume erezervala ” E 
A 

  
  

    

  

  

  

“Dczaarră pet Pfa - —— 
„Fig 7 . Fig 8. | 

trei trăgători, fiecare element fiind protejat în partea pri- 
mejdioasă printr'o traversă de pământ, având, în aceeaș 
parte, un adăpost întărit, şi posedând o scobitură pentru muniţiuni, oamenii stând jos, cu. spatele la traverse, (fig. No. 7 şi 8)... - Aa 

       

  

> 

* Cremere ve sant etposr 
A - 

.. . *Comenerae + = SS 
y ” sa. . 

= Comemeaa 
o. 

.. Moapau 

ÎI i Figo - . „o 
„1 .Îigura. dela pag. 403—405, se arată elemente de | şanțuri-adăpost legate între ele prin. comunicaţii.
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Eşirile coihuniicăţiilor se fac îii punâtele“ adăpostite 
„de vederile inimiculiui. 

La fiecare 4—5 mcetii, sunt traverse ale căioi taluzuri.:- 
sunt îmbrăcate cii “scânduri, său garduri ,susținule' pe : 
țţăruşi. 3 - o ! i 

Taluzurile terminale şi laterale, se fac în pantă. 
ştearsă, pentru a indică limita fronturilor. 

IL. Adăposiari pentru mitraliere - 
Organizarea acestor apărări, coprihde câte două adă- 

posturi, pentru o secţie, legate printrun şanţ de comu- 
nicație. Mai întâiu se fac adăposturi. pentru servanţi, în 
geiiunchi; iar mai târziu, se: adâncesc, (vezi figurile No. 
10 şi 11). -- - a 

me
sa
 

se 
1c
ra
 
ma
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me
nt
ă 

! 

i 

N
r
 

|.
    

Fig. 10 ! | . Fig. 4 

IV. Organizarea unei . poziţiuni. 

_ Caracteristica organizării unei poziţiuni, este urmă- 
toarea: - | i a a 

Grupe de elemente de şanțuri-ădăpost, adaptate: la, 
formele terenului şi executate în condițiunile” de mai sus, 
Flancarâa intervalelor se face prin mitraliere. : 

Se: face curățirea câmpurilor de tragere şi. se or- 
ganizează apărări 'accesorii,. menite să: menţină pe inimic: 

- malt timp şi la bună distanţă, sub focul şanțurilor-adăpost. 
Se construieşte o linie de abatise, sau de rețele 'de- 

sârmă îngropate, într'un şanţ, la “circa 25 sau 30 m... 
înaintea crestei de foc. ! _ i 

La 100—120 m. de creastă. se fac 2 linii de câte- 
I—6 m. adâncime de sârmă, depărtate între ele de 10 m. 

Toate apărările accesorii trebuie să fie bătute fie- 
prin focuri directe, fie .prin focuri de flanc; o âpărare- 
accesorie” nebătută de focuri nu este bună. a 
* Când nu se. dispune decât de o mică cantitate de... 
sârmă, ea va puteă îi întrebuințată, întinzându-se 0' simplă 
sârmă; de circa 20 c.m. înălțime dela pământ, legată de- 
țăruși dispuşi fără ordine. DE
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Invizibilă, chiar la distanţă mică, -această sârmă va 

provocă căzăiuri, cari vor întârziă.pe atacători şi vor. 

produce, asupra lui, un efect moral deprimant. 

“Intre grupel6 de: uvraje, vor trebui lăsate intervale 

libere,- pentru a 'se permite trecerea ofensivei. 
Dispozitivele de ieşire ale. uvrajelor, trebuiesc astfel - 

amenajate, încât să poată permite adunarea cât mai re- 

pede a unităţilor însărcinate a execută atacul, în spaţiu- 
rile libere şi la adăpostul vederilor dușmanului. - 

YV. “Punerea în stare de apărare a localităților sau “a : 
pădurilor. 

Adăpostirea personalului, dacă nu în contra obuzelor, 
cari traversează” zidurile, dar al sfărămăturilor de obuze, | 
şi de pietre, provenind dela zidurile caselor bombardate, 

şi până la un punct oarecare, chiar conira curentului 
format de proiectil în mersul său, poale să se facă cu 
uşurinţă. ai | E 

“1. Zidurile.—Ele pot: fi considerate: | 
a) Ca obstacol, şi în acest caz, apărările accesorii le . 

vor întări; sau i . Na 
b) Ca linie'de foc, şi atunci trebuie a se stabili 

înapoi şi foarte aproape (de zid, un alt perete de căptu- 
şeală ; cărămizile, constituind peretele, vor. fi așezate pe 
muche, una lângă alta. | | Sa 

Grupurile de trăgători vor fi despărțite prin _saci 
sau butoaie umplute cu pământ, aşezăte 'din 5 în'5 m, 
ŞI servind ide traverse. Sa | 

2. Casele.—In casele cari au trei ziduri paralele cu .- 
frontul, oamenii vor fi, în (general, adăpostiţi înapoia zi- 
dului al doilea sau al treilea; trebuie, însă, făcute acope- 
rişuri, pentru a-i adăposti în contra sfărămăturilor de 
pietre sau de cărămizi, „scoțându-se, toideodată, şi toate 
materiile inflamabile, cari sar găsi acolo, deschizându-se 
uşile înterioare, pentru a se micşoră -efectele curentului 
proiectilelor. . | 

Se vor protejă irăgătorii aşezaţi înapoia întâiului zid, 
în contra sfărămăturilor de piatră, cu ajutorul saltelelor,. 
scândurilor, etc. | Sa 

__38. Păduri.—Copacii de 80 cm., până la 1 m. sunt 
" tăiăți de .către proiectile. ia 

__ Copacii, a căror cădere ar putea îi primejdioasă, 
pentru trăgători, precum și copacii cari vor servi ca a- 
dăposturi pentru șanțurile adăpost, se vor tăiă cam 1.50 
m. dela pământ. Pi . NR Ra 
__Adăposturile se vor construi, astfel, ca parapetul să 

aibă două rânduri de trunchiuri de copaci, despărțite 
- printr'un strat de 2 metrii de pământ. Cu crăcile se vor: 
ace traverse şi acoperișuri.  ,j iti: iti 

it ta til
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VI. Organizarea defensivă a satelor. 

“Rezultatul, care trebuie căutat în această organizare, 
este de a se apropiă, cât mai mult posibil, de principiile 
fortificaţiei -permanente, constiituind:. - a 
„1. O linie de obstacole, (împrejurimile exterioare a 
satului), întărite prin apărări accesorii ; - 

2. O linie de foc, bătând bine linia de obstacole, 
precum şi terenul înainte,- Pe această linie, se construiesc 
adăposturi, anume întărite, pentru santinele, prin orga-. 
nizarea caselor bine'alese, pe lizieră, etc. . . E 
„3. Focurile: de flanc, în special cele de mitraliere, 
:să bată de anfiladă terenul înaintea liniei de obstacole;: 

__ 4. Adăposturi înapoi, legate cu linia de îoc prin 
bune comunicaţiuni deiilate: i 

"a).'In apropierea acestei linii, pentru trupele des- 
tinate liniei de foc; în momentul: atacului; 

D) Mai înapoi, pentru rezerve. 
5. Comunicaţiuni, permiţând unităţilor de pe linia 

de foc să ocupe repede poziţiile lor şi rezervele să ma- 
nevreze. , - 

Ele trebuie să fi€ duse în zigzaguri, — evitând siră- - 
zile mari, cari sunt în linie dreaptă, şi au putut fi re- 
perate de inimic. 

6. Adesea, organizarea întăririlor înaintea localităţii. 
In câzul-acesta, trebuiesc amenajate șanțurile adăpost, ca- 
sele, etc., astfel ca inimicul să nu se poată menţine în pos- 
turile întărite, instalate înaintea liniei de foc, iar comu- 
nicaţiunile trebuiesc stabilite astfel, ca să poată îi între- 
buinţate, fără a împiedică focurile ce se trag din sat. 

VII. Apărări. accesorii 

„- Rețelele de sârmă, înalte de vreo 2 m., (modelul 
care este întrebuințat foarte mult în Franţa, pentru îm- 
prejmuirea proprietăţilor), constituie un excelent obstacol 

susceptibil pentru a mări “foarte mult, în unele cazuri, 
valoarea defensivă a lucrărilor de campanie. Fixate pu- 

ternic cu cuie de copaci în păduri sau la lizierele sa-. 
elor, ele nu pot îi distruse nici prin melinită, chiar, și 

nici smulse cu cârlige. - , a 

Ca mijloace de distrugere sunt: foarfecile, cârligele. 
se- 

cerat. RE pi iza al 
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“ANEXA G. 

Lupta în Flandra. Victoria! câştigată prin inundații 

In timpul ultimelor zile ale lunei Octombrie, gerinainii 
voiau să ajungă la Calais, cu orice preț, mergând în lungul 
coastei mării. Extreima dreaptă germană se pregătea, adu-- 
nând toate trupele. ce soseau:din Germania, să atace în: 
această direcție. | A ÎN 
„Di acest timp, un înginer belgian. dela imarile ecluse 
dela Nieuport, cari regulează intrarea apei mării pe ca-: 
nalul Iser, ca şi în canălurile afluienţi ai canalului; prin- 
cipal, concepă planul 'de apărare al regiunii, iprin inundaţii. 

„Planul a fost prezentat Statului-major belgian şi a- 
probat chiar de ministrul de răsboiu: D-l de Broqueville.. 

Im trăsături generale, acest plan constă: a transformă 
în dig talusul căci ferate Nicuport:Bains-Dixmude, care 
merge în lungul canalului Iser; apoi, dărâmându-se miar-. 
ginile canalului în mai multe locuri, prin lovituii de tun,. 
să se provoace inundația, care se va întinde numai, la: 
Nord, unde erau. germanii, la Sud fiind împiedicată: de: 
talusul icăei ferate. 

Planul s'a pus în aplicare, astupându-se toate rigolele 
şi trecerile pe sub digul căci ferate; apoi, baterii puter-- 
nice au fost aşezate chiar pe taluzul căei ferate, paitru 
a puteă bate, cu lovituri directe; malurile şi ' cheiul! câ-- 
nalului. | Aa Aa i 

“Toate pregătirile au scăpat: cu totul vigilenţei -ger-. . 
manilor.S'au găsit în carnetul unui ofițer german iurmătoa-- 
rele scrise: „Belgienii, desigur, sunt foarte înapoiaţi mi-- 
lităreşte ; sei îşi aşează bateriile pe taluzul căei ferate, fără! 
să se gândească că mi le oferă ca cele mai bune ţinute”: 
iar relativ la bombardarea fcanalului, un alt ofiţer germani 
scria: „Tunurile belgienilor sunt ochite de şcolari ;.ci au 
risipil, azi, muniţia lor, în vânt, fără alt-rezultat decât - 
să-si sfărâme singuri cheiul frumosului: lor canal de pe 

Aceasta; chiar, eră. scopul lor. | i - 
„Inundaţia începă să se întindă. La început, germanii,:- 

mu i-au dat mare atenţie. Când au primit; însă, ordin săi retragă artileria, eră prea târziu. In zadar oameni şi cai. se înhămară la ele. Majoritatea rămaseră înămolite: iar infanteriștii din șanțurile-adăpost, cari au: întârziat cu. 
fuga, Sau înecat, o pice . 
SI N ccunoscând cauza. acestor. inundaţii, şi crezând-o: 
„provizorie și trecătoare, regimentele au primit, la început 
ordine de a slă pe loc, în câmpie; când: âpa: ajunsese: până la brâu, şi ameninţă încă să mai crească, s'a dat ordinul să se părăsească câmpia şi să; vină! toți pe, şo-- 
selele, cari fiind în umplutură, nu erau inundate. i
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„Acest moment, aşteptat 'de belgieni, a .fost. între-. 
buințat pentru a -bate şoselele în tot lungul lor cu tunuri, 
dinainte aşezate pe digul căei. ferate, sau cu mitralieră 
aşezate în bărci sau pontoane, cari se apropiau. pe îlau- 
curile șoselelor. ae = 

„Im: prima zi a fost un. adevărat masacru. Numai. înj 
triunghiul: Pervyse-Ramscapelle-Schoore, au pierit peste 
12.000 germani. a aa a o 

| i - 
| ge -., PI - | i. 

„_ Când trupele aliate au fost: respinse din Dixmude, 
aceştia au imaginat şi aci Ajutorul inundaţiilor. Un, ofiţer 
francez, în asociaţie cu un funcţionar belgian, au înlesnit 
ruperea digurilor, şi în mai puţin de 10 dela ruperea 
lor, apa ajunsese la înălțimea singurei 'şosele, care mergeă! 
la capul de pod ocupat la Sud de Dixmude, de germani. 
Apa ajunsese foarte repede la înălțimea podului pesta 
Iser, şi ameninţă să taie retragerea tuturor apărătorilor; 
germani aflaţi dincoace. In acest moment, un atac belgo- 
francez, îndreptat contra. acestor apărători, a avut drept 
rezultat uciderea: lor, a tuturor, fiindcă nu: au voit să, se 
predea. S'au găsit peste 1.000 de cadavre germane numai 
în Dismude. A | 

__ Si aci inundația s'a întins la Nord, înecând toate lu- 
crările. germanilor și un fnumeros imaterial, tunuri, “mi- 
traliere, etc. Sa a Aa 

Singurile drumurile şi şoselele înalte mai puteau îi 

Atacurile, cu orice preţ, fiind, însă, poruncite, sau 
îndreptat în lungul şoselelor, în formaţiuni strânse, masse 
enorme de germani, regimente după regimente, în spe-: 
ranța că vor puteă rupe frontul belgian. sau francez. In 
această massă, artileria şi mitralierele belgiene şi fran- 
ceze, făcură ravagii. aa ia o 

» „Un ofiţer belgian povesteşte: „Eră la N.-V. de Dix- 
mude. Ocupasem poziţie cu două tunuri şi patru mitra- 
liere pe .0o şosea largă de: 8 m., când, deodață, văzurăn 
venind spre n6i o massă compactă de germani. ii aveau 

- armele pe umăr, după curea, se ţineau de braț şi. în- 
nainiau cu un pas de atac, cântând cântece răsboinicei 
| „La 2.000 m. cele două: tunuri deschiseră focul. Ini- 
micii cădeau cu grămada ;-dar golurile se completară ime- 
'diat şi massâ înaintează mereu. Mitralierele începură focul - 
și secerară. Coloana inimică bate în retragere. 

„După o oră, cântecile. şi &trigătele răsboinice se 
aud din nou. Coloana germană înaintă, purtând înainte 
'saltele.. La 500 m. focul mitralierelor [ace ravagii; coloana) 

inimică cântă. urlă şi înaintează; ofiţerii, o parie iu cap,
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alţii cu revolverul în mână, conduc. coloana. Tolul este, 

însă, în zadar. Atacul este respins cu :pierderi enorme”. 
e Sa imaginat apoi atacul; traversând câmpiile inun- 

date şi ducând “fiecare soidat mici podeţe, portiţe, care 

să le arunce deasupra șanţurilor, pentru a .puteă trece 

înainte. Francezii şi englezii,. în bărci cu motor, şi “în 

pontoane, mergeau în tot lungul şi largul câmpiei inun- 

date şi atacau cu 'wmitralicrele coloanele inimice. 
Germanii au adus, apoi, 7.000 de pontonieri din re- 

giunea Rin-ului, pentru a fiace podurile peste toate ca- 

malurile şi părţile inundate. Bărcile cu motor franceze şi 
engleze, armate cu mitraliere; intrară în acţiune; dar ger- 
manii puseseră tunuri de câmp; pe pontoane şi primiră, 
bărcile franco-engleze cu o :ploaite de proiectile de tun. 
Riposta, însă, de partea acestora, nu sa lăsat aşteplată; 
au înarmat şi ci astfel de pontoane cu tunuri de câmp 
franceze, şi chiar în prima zi, zece din îmbarcaţiile ger- 
mane, din 12, au fost înecate. - - 

Lupta, treptat-treptat, încelează în această parte. 
"Germanii, se zice că, au pierdut aci peste 100.000 de - 

luptători, şi un imens imalerial înecat... | 
„Victoria a fost obţinută prin mijlocul inundaţiilor, 

e NOUTĂŢI “TEHNICE 

„_— Ruşii, au tren baie cu vagon bucătărie şi vagon 
ceainărie. În timp de 24 ore, fac baie 3.000 oameni. 
„_— Automobilele cuirasate şi armate :cu tunuri sau 

mitraliere, pare a-şi găsi o mare întrebuințare în răs- 
boiul modern. Sârbii, spun că automobilele mitraliere ale - 
„austriacilor, producea şi un efect moral puternic. 

. — S'au întrebuințat autobuzele mari, de piaţă, pentru 
aprovizionări. Unele 'din ele sau amenajat pentru trans- 
porlul cărnii proaspete. 

„2 —Obuzierele germane le. 42 em.l), cari au nimicit pe 
” rând. cetăţile belgiene Liege, Namur, Anvers.. Se. pun în 
mişcare pe şine, anume aşezate. Trage o. lovitură la 10 
minute. "Descărcarea se face prin scânteie electrică. Din 
cauza violentei deplasări de aier ce produce la fiecare 
lovitură, servanţii trebuie să fie la oarecare distanţă. O 
lovitură costă 32 mii Iei. Are pe lângă el tunuri de ca- 
libru mai mic, cari ajută la regularea tragerii. Baloane 
captive sau acroplane, ajută la dirigerea focului. Se a- 
runcă din acestea din urmă, un fel de bombe, cari la : mă â i oi x : > călorea pe pământ, înalţă o, coloană de fum, cre arată 

Are şi inconveniente: Greu de iranspor | | e a pb l portat; greu de aprovizionat cu muniţie; la distanţe mici, pot îi. uşor. 

  

1) Vezi şi pag. 129,
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capturate; personalul (civil), de conducere, odată rănit, 
este greu de înlocuit. .-: on. ERE 

— S'au. întrebuințat rachete luminoase, asvârlite cu 

arme sau arcuri speciale, pentru a lumină terenul când 

adversarul. atacă. e a 
— La distanţe, sau asvârlit cârligi legate cu sioară, 

în sârmete .inimicului, Când sau prins cârligele, luptă: 

torii trag de. sfoară .pentru a rupe sârma. Acest. sistem 

este asemănător cu acela al vânătorilor de balene pe 

Oceane. . Aceste cârlige se asvârle şi cu un tun special. 

. — S'au întrebuințat reţele de sârmă cu curenţi „elec- 

trici, cari omorau pe atacatori .în momentul atingerii 
“de ele. . 

- — Sau întrebuințat scuturi de oţel în tranşeele de 

linia I-ia, înapoia cărora soldaţii observau pe inimic, Sau 

trăgeau. . - : ” ea CR i 

: 9 — 'Mitralierele au fost, adesea, urcate în pomi; -iar; 

altele au fost montate pe motociclete. ... Se „- 

— Sau întrebuințat maşini „de, asvârlit bombele îni 

tranşeele inimicului. “Astfel. de maşini mai. întâlnini în 

istoria veche, numite bombarde. 
Lupte cu automobilul. — Una . din: caracteristicele răs- 

boiului actual, este şi întrebuințarea automobilelor pe o scara 

foarte întinsă, în tot felul de operaţii. . | 

In 1914, la manevrele rusești, atașatul militar ger- 

man, văzând o lungă 'coloană dle camioane-automobile de- 

filând, ar fi zis unui general rus: „Nu. înţeleig nevoila 

acestor vehicule în Rusia; şoselele sunt într'o stare așu 

de rea!”. Generalul rus, i-ar fi răspuns: „Sunt, însă, . şosele 

foarte bune în Germania”. ...... . pati 

_“La începutul răsboiului, cele cinci mari ţări intrate în; 

luptă, au dispus de 250.000 icamioane-aulomobile,: capabile 

„de a luă ticcare dela 2—4 tone. 
- Franţa eră .în cap, 'cu 90.000 de trăsuri; apoi Ger- 

mania, cu 70.000; Anglia 55.000; Austria 25.000; şi Rusia 

cu 10.000. .: o. n. a CE 

Automobilele au “fost întrebuințate de francezi, în in- 

tervalul dela 5—8 August, să transporte trupe Spre îron- 

tiera. belgiană; 60.000 oameni, au fost transportaţi În - 
24 fore dela. Paris înspre Maubeuge, întrebuințându-se 1500 
automobile, câte 40 luptători de automobil. 

In bătălia dela Marna, generalul Galieni trimite ajutor 

lui Maunoury mai mult de o divizie cu ajutorul auloino-. 
bilclor-taximetre, nerechiziţionate încă de armată. 'Aju- 

torul a sosit în câteva ore.. o o: ai 1000 

'La declaraţia de răsboiu, Germania posedă peste 1UUU 

de automobile blindate şi armate cu două mitraliere. şi cu 

_8—10 soldaţi; ele precedau coloanele: armatelor. și „În
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timpul nopţii, străbătând 50—60 lkmz., surprindeă locali-! 
Lăți şi regiuni, cari se credeau-în afară din sfera de ac- 
iune a năvălitorilor,: surprindeă santinelele și răispândeâ 
irica şi groaza: în. întreaga regiune. . 

Convoiurile de muniţiuni şi de 'aprovizionamente ur-, 
genie, atât la aliaţi, cât şi la germâni, se fac numai cu 
Camioanc-automobile, cari, pe frumoasele şosele din Bel- 
gia, Franţa şi Germania, merg icu o iuțeală mijlocie de 
25—30 km. pe oră. : :. SIE 
„Există automobile amenajata în săli de: operaţii chi- 

xurgicale ; altele auto-distilerii, unde se sterilizează. instan- 
taneu apa pentru trupă. Automobile-bucătării ; automo- 
bile-tunuri, in special pentru a urmări avioanele duşmane : 

“sau dirijabilele; automobile-pluguri, pentru săpat şanţu- 
rile-adăpost, conduse de un singur om, şi care poate; face, 
în 24 ore, un şanţ lung (de 2.400 m. și adâna'dej Liu. 
şi larg de 1 m.; automobile-frigorifere pentru carne proas- 
pătă; auto-foarleci pentru .tăiatul sârmelor, etc.. ... | 
„Se poale spune, așa idar,:că automobilul este azi, un 
mijloc de luptă toarte important. -. a 

Serviciul: aprovizionării. (a germani. 

Soldaţi, ofiţeri, funcţionari, toţi au porţiunea de răs- 
boiu, sporită, faţă de cea de. pace,. şi constă din: 750 
„grame pâine, sau 500 grame pesmeţ; 375 grame carne 
proaspălă, sau sărată; ce poate îi înlocuită prin 200 gr. 
“carne. atlumată, slănină, salam sau conserve de carne: 
_125 grame orez sau grişi, ori 250 grame de leguminoase 
(fasole, mazăre, linte), sau 1.500 grame 'cartoii, sau 150. 
“grame de conserve de legume,. (conserve uscate .60 sr); (acestea -toâte se pot-dă şi în parte, întregindu-sc. de 
ex.: numai 500 grame cartofi şi pentru rest echivalentul de legume, cte.j apoi: 25 grame cafea prăjită sau 3 sr 
-ceai, cu 17. grame zahăr; 25 grame. sare. ! Sat 

| Această porție poaie fi sporită, în țară  inimică,. după ordinul generalului comandant, pentru două zile iar pentru mai 'mult timp, după ordinul comandamentului suprem al armatei, prin „adausuri de băuturi Şi. ţigări. | 1.109 I ul ajea mij ocie a unei por iuni de. răsboiu, e de 

„Pentru. caii de călări | te ratia de răni la O kgr. ovăz, 2,5 gt. “Tan şi 15 eee orala SE, răsboiu caii de [ras ai artileriei grele, îndoit, pag locate; peniru. 
n afară de aprovizi rea -regulată ti a 

sine provizii. de roze sula N Wrupa.. dupe CL. 250 ' grame pesmet cu a: 006 de. iipsă,. constând din: 
150 grame conserve. ) _Srame conserve. de carne; . ivU g e-de legume: 295 or e si 95 e : 'Srame sare şi 25 gr.
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«cafea, o greutate, care va să zică, de 750 grame, împreună 
«cu împachetarea, de iiecare om. 

O. parte din proviziile de rezervă, le poartă soldatul 
în raniţă, altă parte o'duce cu sine, la bucătăria de câmp, . 
în care sau pe vite de transport. Ofițerii au să; vegheze 
„ca aceste provizii de rezervă, să nu se întrebuințeze decât 
cu adevărat 'în caz de nevoie imperioasă, adică atunci 
„când lipsesc cu totul orice alte provizii. | | 

Rezerva este socotită pentru trei. rații. Superiorii 
“când dau voie ca să fie întrebuințată, trebuie să anunțe 
imediat, ca acest stoc de provizii să fie reînoit, pe. cât 
«cu putință mai curând. 

Acestea 'se numesc „rațiile de fier”, şi sunt bine în- 
“chise în culii. Raţii de rezervă se duc în permanenţă şi 

- pentru cai; în schimb, :cavaleria nare decât două, raţii de 

rezervă. a 
Fiecare: corp de armată are, afară de coloanele „lui 

de aprovizionare, şi câte două, coloane de brutării de 
câmp. Coloanele de aprovizionare duc cu ele proviziuni 
ce se pot păstră mai mult timp, de pildă: slănină, pes- 

mceţi, conserve de carne, cum şi ovăz, — dar nu pâine, 

nici carne proaspătă, — şi se ţin în rezervă, după pu- 

tință, “adică atâta timp cât celelalte provizii sunt sufi- 

ciente. O coloană de aprovizionare duce proviziile îndes- 

tulătoare unei divizii de infanterie, pentru o zi. Fiind 

[13 iasttel de coloane de fiecare corp de armată, ele satisfac. 

“la nevoie, necesităţile de aprovizionare a unui corp, pentru 

patru zile; aşă că, prin toate aceste măsuri, armata e 

în totdeauna asigurată de o rezervă de provizii pentru 

8—9 zile, (4 zile coloanele de aprovizionare, 1—2 zile 
icardle cu alimente, 3 zile „rațiile de fier”). . : 

“De cea mai mare impoitanță sunt coloanele de bru-. 
tării, căci pâinea e. alimentul de care soldatul se poate 
“poate lipsi mai cu greu. O astfel de coloană cu 12 cup? 
“toare portative, poâte să coacă-în 24 ore 23 mii de.pâini 

dde câte 1 kgr. şi jumătate. Dacă e nevoită să se deplaseze . 
în acest timp, numai 13 mii de pâini. i. Lt i ei 
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OR DEPlE TEATRU AUSTRO- GERMANO-RUS - ÎN 
CROCHIUL No. 9. 
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Schița panoremică a Dardanelelor și proecțiunea celor trei gâturi strimte din Dardanele. 
(Vezi și Harta No. 6). “ 
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