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PREFAȚA: 

In prefața primului volum al lucrării ncasire, apărut 

la începutul anului 1915, am spus, între altele: „Numai 

datorită pregătirii organice, intelecluale și sufletești, asis- 

tăn: azi la faptul neinchipuit şi extraordinar, ca.un singur 
u 

popor, poporul german, să stea în luptă, încă în pi- 

cioare, după opl luni de răsboiu, cu aproape întreaga lume 

și să [facă adesea ca balanța victoriei să înkline înspre 

armele lui. Dacă su va reuşi, şi simptome sunt destule, 

aceasla se va datoră altor cauze, iar nu lipsei de pregă- 

ture, care, va rămâne în istoria lumii, ca exemplul cel 

- mai clasic, ce s'a pulat înregistră până «cum. 

lar în prefața volumului Îl am spus: „Răsboiul cel 

mare 1914—1915, cum lam numit noi, continuă azi, după 

un an, cu o intensitate și-mai mare, cu o desvollare, în 

toate direcţiile, neînchipuilă, nebănuilă, chiar de cei mal 

bogaţi faniazișii. Tillul dat de noi, credem că va trebui 

măril cu 1916 şi încă nu se şiie dacă ne vomiopri ac : 

Fără să avem aerul de „profeți, dar trebue să consta- 

tăm că aceeace noi am prebăzut, încă dela începulul răs- 

boiului, începe să se realizeze. În primul rând, că Germa- 

nia va cedă, cu toate că pregătirea ei, în toate directiile, 

a fost şi este la înălțimea perfecțiunii; în al doilea rând, 

că răsboiul nu se va iermină așă de repede cum se creideă 

de unii, ci că va puleă intră chiar şi în anul. 1917. 

In acelaș timp lrebue să recunoaștem că azi iese și 

mai mull la iveală, și pe zi ce merge se accentuează faplul, 

că aceea carea dal prima şi cea mai dureroasă lovitură 

„Kolosal-ului” german, a fost Franţa prin măreața și ne- 

muritoarea victorie dela Marna. Dela Marna, Germanii 

se sbat, se mișcă, se frământă; ucid mii ide sule şi zeci de 

sute de mii de tineri șe bătrâni eroi, |ără a putei obține 

nicu un rezultat holăritor favorabil, pentru ea, ba din con- 

tră. Un ariaş prins în. ofelitele brațe ale unui făt frumos! 

Franța este acel făt frumos. In ajuloru-i aleargă omie- 

nirea întreagă. Toală civilizația din lumea veche şi lumea 

nouă, toată cinstea, toală dreptatea, cu loții aleargă spre 

a-i ajulă să ucidă ljorța care voiă să desființeze drepla- 

lea; căci numai atunci forța are dreplul să irăiască, când 

ea esle pusă în serviciul dreplății.
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„Paris, n'appartient pas seulement ă la France, il ap- 
parlieni ă tout le monde”1). Iată ce nu au înfeles Ger- 
manii; tată ce nu au înfeles încă 'mulţi alții, cari au Judecat 
Parisul numai după suprafață: modă, petreceri, confort, 
plăceri, petreceri, femei, etc., şi iată pentru ce azi, lângă 
Franja și adăpostind Parisul stă lumea întreagă, fie cu 
fapta, fie cu. sufletul şi iată pentru ce victoria va fi de 
pariea dreptății care se sprijină, în acţiunea ei morală, 
pe forță. | a A . . . . ţ . . 

! o e a a 

Lucrarea ce am înlreprins, cu mullă trudă şi cu multe 
sacrificii, are de scop de a orientă în primul rând pe ci- 
tilorul român asupra mersului general al operațiunilor 
militare, fără a intră în amănunte; asupra pregătiri, de 
răsboiu a diferiților luptători;. asupra rezuliatului proba- 
bil ce-l va aveă acest cataclism. A 

Desigur, istoria critică a unui 'răsboiu se vede cu 
atâta mai bine, cu cât suntem mai departe de evenimentele 
pelrecule; adică atunci când „s'ar puleă face înlănfuirea 
Cauzală « faptelor; când sar cunoaște molivele hotări- 
ioare ale acțiunilor, precum și împrejurările cari au in- 
fluențat mișcările armatelor”. - 

In aces caz, însă, istoria descriptivă se transformă în 
analitică, în studiu crilic, care, de obiceiu. se profesează 
după taledră; noi ne-ant propus deocamdată, să facem 
o sinteză clară şi adevărată, necesară românilor. A aş- 
leplă depărtarea, în timp şi spațiu, pentru a deschide ochii şi a vedeă răsboiul numai aluinci, când suntem la depăr- 
larea necesară, s'ar puleă prea bine întâmplă ca să-i des- 
chidem prea târziu sau, chiar, să uităm cum se 'mai 
deschid ochii şi să adormim chiar deabinelea. Timpul 
sboară, evenimentele se precipilă, iar momentul poprice 
trebue prins, adesea, din sbor. De aceia trebue ca fiecare român, să fie, în tot momentul, la curent cu mersui a- ceslui răsboiu. Pentru Români cai jăcut lucrarea, fiindcă ani conslatat ci ei au nevoie, în acest conțlict fără de sea- măn, a fi îndrumați, orieniați și luminaţi, cât mai în grabă despre aceea ce se petrece în omenire. 

Momentul nostru este prea scump, prea frumos şi prea de mult îl așteptăm, peniru a fi trecut cu vederea și a-l scăpi, în așteilarea a cevă perfect şi complet. fara noas- iră are absolutinevoe ca în lot momentul st fie gata şi în tot momentul să știe ce se petrece în juru-i. A'o ldisă să consulte numai gazelele ar însenină că adesea să-și în- venineze sufletul cu olriivurile ce se debilează; altădată să nu înfeleagă nimica, iar mai totdeauna sti aibe ştirile 
1) Myron Ilerrick, ambasador american. 

 



alâla de distanțale și atâta de neregulal redate încât să 
se nască o complelă confusie în capul fiecăruia. Noi adu- 
năm zi 'cu zi, toate faplele, întâmplările, evenimentele 
mublicate de zeci de reviste şi lucriiri, le clasăn: în com- 
partimeniul respectiv; le controlim cu altele contradicto- 
rii; ajustăm, reducem și le dăm forma necesară numai 
după câtevă luni dela data întâmplării. Chiar așă, încă, 
această forniă, este așă fel redată încât să nu fim nevoiți 
a reveni, ca fond, asupra-i contrazicându-ne, ci mai mult 
ca formă, în o ediție viitoare. De altfel în prefa[a pri- 
mului volum am arătat cum: am. gândit asupra alcăluirii 
acestei lucrări. : 

Afirmaţiunile din această lucrare le facem cu toată si- 
guranța, cu întreaga conștiință și cu completă răspundere 
morală a faptului ce împlinim. Învățăturile ce punent 
la sfârșitul fiocărui capitol, ca și învățăturile generale, 
formează chinlezenfa întregii lucrări și suntem convinşi 
că ele vor rămâne în picioare, ca stâlpi luminoși în mij- 
locul haosului acesta și vor sluji mereu de piedestale în- 
vățăminielor viitoare ce se vor: deduce, oricât sar în- 
cercă unii și alții să arunce cu pietre în ele, ceici ele sunt 

„toate bazale numai pe fapte bine cunoscute și puse în 
comparaţie cu istoria trecutului, care niciodată nu se des- 
miinte. 

_.. Acesie explicaţii au fost necesare, pentru unii, și de 
aceia le-am dat. - Sa 

y - a pi o. pi. 
. 4 i Hi : 

EI ai pu 

Dela apariția volumului al doilea marile evenimente 
s'au ținut lanţ. ” | | i 

Așă: | i dl 
1; Ofenswa Germană în contra Rusiei, în Galiţia, 

Polonia și Curlanda s'a continuat cu o pulere mare, însă, 
din ce în'ce sdescrescândă, până în luna Seplemurie--Oc- 
tonivrie 1915, când a ajuns-la un punct mort. 

2) Francezii, pentru a decongestionă frontul rusesc 
şi pentru a face o diversiune în favorul Serbiei au luat, în 
cursul lunei Septemvrie, o puternică ofensivă în Chanr- 
pagne care le-a adus multe trofee și peste 35.000 prizo- 
nieri valizi. | o | 

3) Bulgarii, înșelând buna credinţi a Englezilor, Fran- 
cezilor și Rușilor, intră în acțiune în contra Serbiei. Ca . 
urmare a acestei acţiuni, Serbia este ocupată; iar armala 
sârbă, trecând prin Albania este transportată în insula 
Corfu unde s'a refăcut sub îngrijirea aliaților. 

4) Franco-Englezii, dându-și însfârşit seama de por- 
nirea greșită a operațiunilor din Galipoli, au părăsit aceste 
poziții ale jrontului de luptă şi şi-au transportat forțele 
Qiurea. : A a e Pad
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3) Salonicul este ales ca o puternică bază de ope- 

rație pentru peninsulu balcanică. Aci se strâng forțe pu- 
ternice aliale. (4 ” a 

6) In Caucaz, Rușii au obținut succese apreciabile 

contra 'Turcilor, prin ocuparea Erzerumului și Trebi- 
condei. : 

7) Germanii încearcă, contra Francezilor „în lunile 

Fevruarie-Martie 1916, o lovitură în stil şi ma mare, la 

Verdun, ca aceia dată contra Rușilor la Dunajeiz în primă- 
vara anului 1915. N'au. reușit decât a ocupă leriloriul 
constiluit de zona avanl-poslurilor. Linia principală de re- 
zislență a rămas inlactă. 

:8) Turcii obțin succes pri 
și d garnizoanei locale. . 

9) Coloniile germane sunt ioale ocupate. 
10) Porlugalia intră în acțiune alături de marea ali- 

anță. 
11) Statele-Unile au gauresat Germaniei o nolă, în 

privința răsboiului submărin, care are caracterul ma: mull 
al unui ultimalum. Germania cedează aproape complet 
în răspunsul său, aruncânid o parle din vină şi pe multipla 
înțelegere, în special pe Anglia. 

12) Luplele 'aeriene s'au desvoliat, pe fiecare zi, din 
ce în ce ma aprige şi mui interesante. 
18) Mullipla înfelegere a instiluil un consiliu . supe- 

rior al staielor aliate penlru a usigură unilalea de acţiune 
14) Grecia a anezal Ipirul, ceeace nu este fără im- 

portanță în evenimentele actuale. 
__15) In ultimul timp sau făcut 'mulie schimburi de 

vizile oficiale și oficioase între mai toate statele aceleași 
grupări şi s'au dal multe comunicate relative, ascunzân- 
du-se adevărul în total .sau în parte. 

Pe lângă aceste cesliuni, mai sunt încă şi allele de 
o imporlanță cel puţin tot așă de mare. De exemplu: 
Răsboiul «de iranșee și spionajul. Cestiunea financiară și 
economică la loți luptătorii, care constiluie o cestiune 
«ţ:roape lol așă de vilulă ca și armata; ceeace ne-a făcul 
a 0 desvolilă într'o 'broşură separati, anexală la acest 
volun:. E | | 

„țară de acestea volumul va fi terminat cu un ca- 
pilol sinielic al întregei situații, după doi ani de răsboiu 
pe [iecare din ieatrele de operații, ca şi în ansamblul său. 

* 
e * 

__„ După terminarea primului volum, un domn, profesor 
universilar, felicilându-ne ne-a. scris, între aliele: „Urez 
autorilor ca în volumul urmiălor să scrie faptele de vi- 
tejie ale armatei române”; iar după apariția volumului 
al Il-lea, un domn general, fost profesorul nostru și din- 

n cucerirea Cul-el-Amarei  
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tre cei mai respectați și iubiţi, ne-a scris: „Urez din su- 

flet să duceți la bun sfârșit lucrarea, având a înscrie în 

curând, în ea, fapte strălucite, săvârșile de scumpa noastră 

armală”. | 

„“Aşteplăm într'una realizarea acestor urări. Am dori şi 

noi să arcliim tulurora că drepturile noastre sfinte sun- 
tem holăriți să ni le lnăm singuri, prin not înșine, iar 
nu să le primim prin mila altora; am dori să arătăm că 

nu suntem negustori, că nu ne vindem, că vrem să pecet- 

luim înfăptuirea idealurilor noastre cu sânge și cu sacri- 

ficii oricât de dureroaes; am dori să auzim zicându-ni-se 
și nouă ca Belgienilor şi Sârbilor: eroi. Și... așteptăm! 

Ne arde sufletul, domnule profesor și respeciale și 

scumpe domnule general, de dorul visului neîmplinit și 

ne uităm cu ochii plini de lacrimi spre culmile ce se ză- 

rese în zare și tot așteptăm mereu, tremurând de nerăb- 

dare, ordinul de a plecă, de a ne duce unde trebue. 

Atunci, ca o Mare înfurială vom porni toți Românii 

dela mic lu vnare și... vom scrie „faptele sirălucite să- 

vârşite de scumpu noastră armală”. Dumnezeu 'ne va 

ajulă. 

AUTORII.



PARTEA I 

CAP. | 

PENINSULA BALCANICA !) 

1. CONSIDERAȚIUNI GENERALE. 
i i . 

Peninsula balcanică e cea mai orientală din cele trei 
eninsule ale Europei; ea cuprinde regiunea situată la 

Sudul Dunărei şi Savei, şi este udată spre Est, Sud şi 

Vest de Marea Neagră, Marea de Marmara, Marea Egee, 
Marea Mediterană, Marea Ionică şi Marea Adriatică. 

Este numită peninsulă fiindcă este legată de Conii- 
nent numai printro bandă îngustă de uscat. între râul 
Kulpa şi Marea Adriatică. 

Prin ca duce cel mai scurt şi mai important drum 
ce leagă Europa centrală cu bogalul şi încă misteriosul 
răsăril. Legătura peninsulei cu Asia este relativ uşoară, 
de oarece numai îngusta bandă de apă, Dardanele și Bos- 
for, le despart. Aceasta este cauza pentru ce toate inva-. 
ziile din Asia în Europa (Perşii şi Turcii), au avut loc. 
prin Peninsula Balcanică, Dardanelele şi invers din Eu- 
ropa în Asia, (Alexandru cel Mare și Cruciatele). Prin 
deschiderea canalului de Suez importanţa strategică a Pe- 
ninsulei a crescut și mai mult, de oarece stăpânirea ci do- 
mină cea imai scurtă comunicaţiune pe apă, dintre Eu- 
rvopa şi Asia. - 

Din cauza “acestei “importanțe slraiegice, sau făcut 
lotdeauna de către marile puteri europene sforțări pentru 
a nu lăsă să fie stăpânită de vre-o dominaţiune străină 
puternică, care ar întrebuință comunicaţiunile dintre ră- 
sărit şi apus. numai în folosul: său. o 

Peninsula balcanică, a fost locuită în antichitate de 
pcpoare lracc sau iliric Acestea fură supuse pe râud 
de Greci şi Romar: adoplânc în parte limba învingătorilor. 

  

1) Acest capitol este prelucrat după : General Janescu: Curs aulo- 
araliat la Scoala superioară de Răsboiu, Peninsula Balcanică şi Husia. 

Ceneral Teodorescu: Geografie Militară. 
Cantargiew : Geografie. Militară. Traducere în româneşte de Col. 

ionescu Marin. . 
Gotha: Almanah 1916.
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Romanii lundară provincia Moesia, la Nord de Bal- 
cani şi Tracia de Sud. 

Slavii au pătruns în peninsula balcanică în sccolul 
al V-lea, prin infiltrațiune inceată, iar în secolul al VI-lea 
pătrund în horde mai numeroase, ajung până în Pelopo- 
nez şi asediază Salonicul pe care însă nu-l pot cuceri. In. 
secolul al VII-lea ci formau massa populaţiunei la Nord. 
şi Sud de Balcani, însă nu aveau o organizare sau o uni- 
tate polilică. Vom vedeă la istoria popoarelor din Balcani 
cum a început organizarea lor. 

„Mulțimea lanțurilor şi a 'masivilor muntoși, care se 
înalţă şi. încrucişează în. toale direcţiile, împart. în mod 
natural peninsula balcanică în mai multe părţi, care au o 
influență considerabilă asupra împărţirei ci polilice. A- 
ceasta este și una din cauzele principale, pentru care pe- 
ninsula balcanică a fost aproape totdeauna sub-divizală: 
în numeroase slale mici, cari, «leşi au fost câteodată în- 
trupale în unul singur, totuş, nu după multă vreme, s'au 
despărţil iarăși în componentele lor. Principala împărțire 
naturală a peninsulei este următoarea: J/oesia, (Bulgaria 
de Nord), între Dunăre, Stara planina (Balcani) şi Marea 
Neagră; /racia de Nord, (Bulgaria de Sud), între Marca. 
Neagră, Slara planina, Munţii Ihtimanului, Rilo şi Rho- 
dop; Tracia de Sud, între Marea Neagră, Marea de Mar- 
mara, Marea Egee şi Rhodop cu prelungirea lor; Macedo- 
nia între Marea Egee, Rhodop, lilo, Orbel, 'Tărna-Gora, 
Stara planina şi Pind (Gramos), Serbia, între Dunăre, 
Stara iplanina, Orbel şi ramiticaţiile Alpilor Dinarici, Drina. 
şi Sava; Bosnia și Ierfzegovinu, între Sava, Drina şi Alpii 
Dinarici cu iramiticaţiunile lor; Dalmația, între Alpii Di- 
narici şi Marea Adriatică; ilbania, (liria şi Epirul), între 
Marea Adriatică, Marea Ionică, ramiticâțiile Alpilor și 
Pind; Zessalia, între Marea Egee, Pind și ramilicatiile sa'e 
transversale; „Elada, între Tesalia şi Golful de Corint; 
dorea, dela. Goliul de Corint la Sud”1). 

Deşi astăzi acest vast leritoriu este împărţit între re- 
gale.e Bulgaria, Serbia, Albania, Grecia, Muntenegru, Tur- 
cia Europeană și provinciile Bosnia şi Hertzegovina, a- 
nexate de către Austria, precum şi litoralul dalmaţian, to- 
tuș, vom studia în general peninsula balcanică din pune= 
tul de vedere al orogratici, al hidrogralici, al coastelor 
şi al climei, apoi vom studiă considera;jiunile istorice și 
militare pentru fiecare stat în parte. 

  

1) Cantargiew. Op. citat.
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2. OROGRAFIE 
4 

Munţi. Dealuri. Şesuri şi câmpii. 

Munţi. Forma peninsulei balcanice este foarte neregu-- 
lată; iar suprafaţa foarte turmentată. Balcanii, deşi nu. 
formează şirul muntos cel mai înalt, cu toate acestea ci 
âtrag privirea şi numai astlel se motivează numele dat. 
acestei peninsule. A 

Relieful peninsulei balcanice poate fi asemuit unei pira- 
mide triunghiulare, al cărei vârt ar fi Cara Dagh, iar mu-: 
chile ar fi reprezintate prin: Alpii Dinarici, spre Nord- 
Vest; lanţul Pindului spre Sud și lanţul Balcanilor spre: 
Est. | 

In genere, în peninsula balcanică, şesul nu apare de- 
cât pe mici întinderi pe lângă râurile mari şi nu ocupă mai. 
mult de a 10-a parte din întreaga suprafață a peninsulei, 
cum vom vedcă la capitolul „Dealuri şi Munţi”. 

Vom descrie acum pe rând cele trei muchi ale pira-: 
midei. £ 

_ Ramura de Nord-Vest, (Alpii Dinarici). Pleacă din. 
platoul Moesici şi umple tot teritoriul situat între Marea 
Adriatică şi Morava bulgară, sub numele de Alpii Dina- 
rici. Ei fac și legătura cu Alpii. | 

“Văile şi crestele sunt paralele cu coasta adriatică,. 
ceeace face că şi comunicațiile ce.e mai numeroase sunt. 
tot în acest sens. De aceca, legăturile în sens longitudinal, 
adică acelea care leagă valea Savei cu aceea a Vardarului 
şi Strumei, sunt 'mull 'mai lesnicioase decât cele în sensul 
transversal (dela Mare spre Est). Singurele spărturi ale 
acestui lanţ muntos sunt: - 

Acceca a Narentei, care leagă: Hertzegovina cu Bosnia. 
şi accea a Drinci de Sud și Limul, care leagă Serbia cu 
platoul Moesiei şi Marea Adrialică. 

Deosebim în aceşti munţi trei grupe mai principae:L): 
1. Lanţul Croato-Dinaric şi Dalmalic; 
2. Munţii Bosniei şi Muntenegrului (sau munţii Czer-... 

nagorei); 
3. Munţii de Vest ai Serbiei, (Rudnik), acoperiţi cu. 

păduri, cu forme neregu'ate şi multe direcţiuni între Drina, 
Morava sârbă şi bulgară, foarte proprii unei bune apărări. 

Intre Morava sârbă, Morava bulgară şi Lim, se întinde: 
o scrie de planine, (nume generic, prin care Sârbii înţe- 
leg munţii lor), precum: Şargan-Planina, Javor, Golia. 
(a Novibazar), Kopaonic Planina, care strânge Morava 

  

. 1). A sa vedea descrierea unei părţi din aceşti munţi şi la capitolul: 
următor: Bosnia Herţegovina, Dalmația şi Croaţia, -



12" % 

bulgară asupra Golubinei Planina în defileul dela Alexi- 
nalz. La Est de cele precedente se găsește Culmea Sardag 
și Karadag, unite printr'o şea adâncă pe unde trece șe- 
scaua şi calea ferată Priştina-Uskub (Scoplia). La Nordul 
acestui lanţ de munţi se întinde câmpia Kossovo, unde au 
avut loc numeroase lupte şi bătălii între Sârbi şi Turci 
(1389—1448). 

Ramura de Sud, (Munţii Pindului). Cunoscută sub nu- 
„mele -de munţii Gramos, între munţii Devol şi Mezovo, 
iar de aci munţii Pindului. Această ramură pleacă tot din 
platoul Moesiei şi acoperă toată regiunea de Vest (Albania 
și Epirul, Tesalia și Grecia) şi de Sud-Est (Macedonia). 

Aceşti munţi sunt compuși dintr”o întretăiere 'de creste 
în toate sensurile, despărțite prin văi adânci, adesea fără 
-0 scurgere definită, In această parte sunt adevărate lacuri 
interioare ca: Ochrida, Prejba și Ostrovul, care marchează 
şi o depresiune prin care se leagă. Salonicul cu Durazzo 
“Şi pe unde trece actuala frontieră de Nord a Greciei. 

Ramura numtoasă a Olympului începe, deasupra gol- 
ului Yolo sub numele de Pelion (1618 m.), se întind dea- 
lungul coastei Mărei Egee, urmând apoi spre N.-V. până în 
Bistriţa, şi apoi spre Bitolia. 

Mai sunt munţii peninsulei Morea care, sub diterite 
numiri, acoperă întreagă această regiune: , 

Ramura de Est, (Lanţul Balcanilor). Acoperă loată 
Bulgaria veche şi nouă, (Rumelia şi parte din Tracia). 
„Au orientarea generală dela Est la Vest şi formă mult mai 
neregulată decât celelalte ramuri ale peninsulei ba'canice. 
Formează trei lanţuri paralele între ele, şi munţii din S.-V. 
Bulgariei, şi anume: e 

» 1. -— Lanţul principal central, numit de Bulgari Stara 
Planina, se întinde din Timoc până în Marea Neagră, pe 

-o lungime de peste 500 klm., purtând numirea de: a) Bal- 
canii- de Vest; D) Balcanii centrali; şi c) Balcanii de Est. 

a) Balcanii de Vest. Se întind până la Isker pe o lun- 
:gime de 150 klm. Inălţimea mijlocie 1600 m.; cu :vârturi 
cari trec de 2000 m. Caracterul general: aspru şi stâncos, 
„acoperiţi în cea mai mare parte de păduri dese. | 

Capătul de Nord, formează un fel de stâncă izolată cu 
înălțime de 681 m. între Timok şi șeaua prin care trece 
drumul dela Kula la. Zaicear. Aceşti munţi sunt în general 
„asprii' şi foarte greu de trecut. Ei trimit câtevă ramuri! 
scurte în partea de Est spre Bulgaria, iar în spre Serbia 
se termină cu pante uneori repezi, alteori mai dulci, în tot 
-cazul grele de trecut, chiar cu piciorul. 

“In afară de munţii Balcani de Vest, propriu zişi, şi ca 
-o prelungire a acestora se întinde spre Nord, între Morava 
Şi Timok, un lanţ muntos destul de aspru şi de frământat, 
«care face oarecum legătura între lanţul balcanic şi Carpaţi,
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de care nu sunt despărțiți decât prin strâmtul defileu -al 
Porţilor de Fier. : | | 

Principalele treceri peste culmea Balcanilor de. Vest. 
sunt: E 

Vrşca-Ciuca (383 în.), urmat de o mică şosea care: 
leagă Kula cu Zaicear. 

Pasul Kadibogaz (671 m.), drum ordinar dela Belo- * 
gragic la Novihan (spre Timok). 

Pasul Sveti-Nikola (1378 m.), şosea dela Belogragic: . 
la Bela Palanka sau Pirot. . 

Pasul Ciproviţa, (1912 m.), potecă dela Ciproviţa la. 
Pirol. a | 

Două poleci care trec peste culmea munleiui Kom. 
dela Berkowiţa, una la Komștiţa și alta la Seinekos. . 

Pasul .Ginci sau Berkowiţa, urmat pe şoseaua Ber- 
kowiţa, Sofia, irece prin două defileuri: Petrowhan (1452 
m.>, şi Pecenobrod (1098 m.). Din pasul Ginci se mai de- 
tașează o altă șosea, parte potecă, care duce spre Kom- 
șşiița la Pirot. IE , 

Prin pasul Ossikowo (825 'm.), trece numai o polecă 
grea dela Vraţa în valea Iskerului. Valea Iskerului este ur-— 
„mală de calea ferată Plevna:Sofia şi de o potecă grea. 

b) Balcanii centrali. Se întind din Isker până în pasul. 
Demir-Kapu, pe o lungime de aproape 250 klm. Inălţi- 
mea mijlocie 2000 im. Coastele de Nord sunt în general . 

” dulci şi acoperite cu păduri, iar cele de Sud sunt în mare: 
parte descoperiţi şi prăpăstioşi. 

Peste Balcanii centrali găsim următoarele trece: 
Pasul Arab-Konak (985 1m.), şosea naţionzii între: 

Plevna-Sofia peste culmea Orhaniei. a 
Pasul Sirejel (1220 m.), drum ordinar dela Etropol 

la sabii! Strejel, peste culmea Etropâl-Bl. . . 
Pasul Caciamarka (1470 m.), drum ordinar, proiectat: 

şosea, dela Etropol (pe Iskerul mic) la Zlatiţa. - 
Pasul Zlatiţa (1477 m.), potecă din valea râului Ceriii 

Vid la Zlatiţa. a 
Pasul Teteven sau Ribariţa (1882 m.), drum ordinar: 

parte potecă, din satul Ribariia la Rahmanlar. 
Pasul Troian (1652 m.), șosea, (drum ordinar aproape: : 

de creastă) între Lovcea la Korolovo. . 
Pasul! Rozalita sau Pusalski (1875 rm.), drum ordinar, 

proectat şosea, dela Sel-ri prin Novosselo la Kalofer, aju-- 
tat și de vu potecă, care dela Novoselo prin pasul Rabziniţa: 
duce la Karlovo. a ți 
„Pasul Imitli, potecă între satele Topliș şi Imitli, per-- 

mite a întoarce pasul Șipka. 
Pasul Șipka (1326 în.), şosea dela Târnova prin Dre-- 

nova, Gabrova la Șipka şi Kazanlâk; pante repezi, între-- 
ținere proastă. Să i DC SE 4
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Pasul Mugliș sau Treven (1024 m.), potecă dela Tre- 

-ven la Selţi.. Pe aci sc construeşte și calea ferată care va 

-uni Târnova cu Stara-Zagora. - 

* Pasul Hainkioi (767 m.), drum greu dela Elena prin 

satele Voinej, Răicovici, Rarovli, la Hainkioi în valcea 

“Tundjei. A | 
Pasul Demir-Kapu sau al Porţilor de fier, numit şi 

pasul Slieven,.:(1097 m.),: drum ordinar dela “Târnova la 

Slieven, prin Bebrova şi Zlatariţa, ajutat de o potecă care 

prin pasur. Jupanei. unește Bebrova cu Biela. 

“ c) Balcanii de Est. Din pasul Demirkapu până în 
malul Mărei Negre: Se deosibesc de Balcanii centrali şi 
de Vest prin forma lor mai. slărâmală, creste mai largi 

şi mai puţin îualte. Inălţimea lor variază între 5 0—Gu9 

m. şi numai câtevă vâ»turi trec de 1000 m. Balcanii de Est 
au urmăloare:e trei ramuri: i 

Ramura dela mijloc, sub numirile genera!e RodzaBlk, 

Debclek BIk şi Karnabat BIk, are cete mai mari înălțimi 

„şi constituie ce! mai puternic lanţ din Balcanii de Est. 
Cea mai mare parte din coastele de Nord a acestor 

munţi sunt acoperiţi de păduri întinse, iar în parlea lor 

sudică sunl descoperi|i sau acoperiţi cu întinse mără- 
„cinişuri. 

Peste Balcanii ide Est găsim următoarele treceri: 
Pasul Kolel sau Kazan, trecul de şoseaua de'a Osman- 

bazar la lamboli. A 
Pasul Yrbiţa (1025 m.), urmat de şoseaua (parle drum 

ordinar), dela Şumla prin Yrhbiţa la Karnabat. 
Pasul Karnabat numit şi Cialicavac sau Dobroii, drum 

„ordinar dela Șumla-Preslava. Karnabat și Ailos. Poace îi 
întors prin o trecere secundară (pasul-Azap!) dela Smeilova 
şi Bairamdere la Aitos. Me a 

Pasul Lopuşna, drum ordinar :din valea Kamcicului 
prin 'Techenlâc la Ailos. | 

Pasul Nadir sau Aitos, şosea, parte drum ordinar, 
„dela. Provadia la Aitos. 

Pasul Guliştei (462 m.), urmat de un drum ordinar 
între Provadia şi Burgas. 

Pasul Aivadji, urmat de o şosea buni dela Varna la 
Burgas. . SR E 

Pasul Barbului (450 m.), sau Banski urmat de o şosea, 
parte drum ordinar, din valea Cifte-Dere la Misivria. 

Pasul Emineh, urmat de un drum ordinar, care tot 
„din valea Cilte-Dere duce la Misvria. 

Sub raportul ușurinţei de trecere, se poale spune că, 
cea mai uşor de străbiitut dintre cele trei seciiuni ale lan- 
ului Balcanilor cu unităţi compuse din ce'e trei arme. ar 
îi aceea dela Est le pasul Demirkapu, unde găsim lirei 
„şosele şi şase drumuri ordinare; pasurile au înălțimi mici
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între 400—600 m. şi pantele nu sunt prea repezi. 'Toluş, 
este de ţinul scamă că, pe această secţiune munţii for- 
mează trei lanţuri paralele, ceeace îngreuiază considerabil 
operaţiunile ofensivei de trezere pe aci şi înlesneşte a- 
părarea. 

In a doua linie, vine porţiunea dela Vestul pasului 
Arab-Konak, unde găsim patru: şosele bune şi o cale fc- 
rală, deosebit de trei drumuri ordinare şi câtevă poteci, 
cari şi cle pol fi urmate de infanteria şi artileria de muutc. 

Pe aci munţii nu formează decât un singur lanţ, însă 
de o grosime de peste 50 klm., iar pasurile au, cele mai 
multe, peste 1000 m. altitudine. Totuş, şoselele, în deo- 
sehi cole duuă cari conduc la xolia (bereoviţa p. Ghinci 
şi Orhania Arab-Konac), sunt cele mai bune din Bulgaria. 

Secţiunea centrală, cuprinsă între Etropol-Blk şi De- 
mirkapu, este cea mai grea de străbătut, căci aci, pe lângă 
înălțimea considerabilă ce au pasurile (1500—1400 1m.j, 
dar nu găsim decât două şose!e bune, restul sunt drumuri 
grelc şi poteci, pe cari cu greu poate slrăbate chiar intan- 
teria şi arti:eria de munte. 

2. — Lanţul secundar de Nord, (Micul Balcan, Maico, 
Sara Planina). Compus din culmi muntoase izolale, în 
formi de mici platouri suprapuse, cu margini abrupte 
sai stâncoase. Inălţimea mijlocie variază între 500 —909 

m., cu vârluri cari aling uneori 1000 m. E 
Este acoperit cu mici porţiuni de păduri, tufărișuri de 

1—1.20 m. înălţime, pășune şi fânețe înlinse. Se găsesr 
şi păduri mari în mai multe părți, însă, adeseaori, ames- 
tecate cu utărăcinișuri, iar pe coastele de Sud şi de Est 
se găsesc vii. Locurile cultivate se găsessc mai cu osebire 
pe şesurile cari însoțesc văile. .O mare parle din mărăci- 
nişuri au început a fi curăţite şi transtormate în locuri 
bune de cultură. “ a 

„9. — Lanţul secundar de Sud, (Balcanii de Sud). Se 
întind din munţii Etropol, spre Sud. Sunt mai puţin înalţi 
decât lanţul principal, şi sunt mai așprii decât Micul Bal- 
can, Îiind întrerupți numai de spărturile prin care curg 
pâraiele 'Topolniţa, Siriema (Giopsu) cu  Ak-Dere și 

- Tundja. i 
Se compune din: | 

„a) Munţii Ichtiman, peste cari sunt următoarele tre- 
ceri: . , , . 

„„ Pasul Bunowo, pasul Vakarel (475) și pasul Traian 
(Traianoav 842 mm.), prin cari trec șoseaua şi calea ferată 
Sofia-Ichtiman-Tatar Bazargic. Pasul Ciamurli £895 m.), 
pe unde trecc şoseaua dela Sofia prin valea Iskerului-Kali-
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cea .prece- 
„ue 

kovo-Ciamurli la Ichtiman, unde se leagă cu 
dentă: a 

b) Munţii Sredna-Gora. 
c) Caragea-dagh. E 
Pasul Guţalki sau Șipocan (1044). pe unde rece şo- 

seaua dela Samokow prin Momina-Klisura la: Tatar Ba- 
zargic. Sa o PI 

4. — Munţii din Sud-Vest-ul Bulgariei. Aceşti munţi, 
se compun din: 

Vitoş planina, un puternic masiv, aproape circular, 

la Sudu! Sotici, nodul orografic al întregei regiuni din. 
Sud-Vest-ul Bulgariei. Coastele sâle, mai cu osebire spre 
câmpia Sofiei, sunt foarte repezi, însă nu prea stâncoase 
In părţile de Nord, de Vest şi de Est, sunt în parle aco- 
periţi cu păduri, în partea lor sudică sunt cu totul des- 
coperiţi. | 

Din. acest nod pleacă următoarele rariu::: - 
Ljuljun planina, peste care trece şoseaua dela Sofia: 

la Dubnica, prin şeaua Uşa. 
Yisker planina, pesle care trece un drum dela Sofia: 

la Breznic, prin şeaua Radum. | 
Gulemagora, se desprinde din Visker, care face legă- 

tură cu masivul central al Balcanilor în Berkoviţa Blk. 
Verila planina, peste care trece şoseaua dela Rado- 

mir e Samokow prin şeaua Bula şi șoseaua dela Dub- 
nica la Samokow, prin şeaua,Klisura. 

_Koniavo şi Verbina planina, care se termină în Struma 
prin pereţi stâncoşi şi verticali. 

Un ai doilea lanț muntos, aproape paralel cu cel îor- 
mat de vitoş planina, este reprezintat prin culmea care 

i 

are ca centru orogratic piscul Patariţa (1670 m.), din care 
se întinde spre Nord-Est o culme muntoasă, bine pronun- 
țată „având r.umirile: Bukovaglava, Crnodrana şi Kostur- 
nica planina care închide la Sud bogata vale a Drinei, cu 
oraşul TFrnţi se termină în Struma prin pante repezi şi 
stâncoase în. dreplul localităței Pernic; este foarte pădu- 
roasă şi grea de trecut, iar la Sud se întinde puternicul 
masiv al Osisovei, care trimile diferite ramuri până spre 
Est în Strunaa la defileul Koisurinovo, împreună cu valea 
Strumei, un reduit natural foarte tare. Prin şeaua Uzem a 
acestui masiv trece şoseaua Kustendil-Iumanovo. 

Tot ca făcând parte din acest sistem pot îi conside- 
raţi şi munţii Rhodop, al căror nod orograiic este muntele 
Rilo-dag, un puternic masiv la Sud-Est-ul platoului So- 
fiei. Culmea munţilor Rhodop se îndreptează dela Vest. 
la Est, între râul Struma şi -sorginlea Iskerului, cu înăl- 
țimi de peste 230 m. atingând în Vf. Popovo Șapca 2699 
m. Ramurile sale acoperă tot spaţiul dintre văile Djer- 

R
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| meu, Isker şi Rilo, Tăsând intre. ele mici platouri cultivate 
„şi populate. 

Dealuri. Incepând, dela poalele -nordice ale Micilor 
Balcani, spre Nord. până la Dunăre, sau până în terasa 
care mărginește revărsăturile de pe malul drept al acestui 
fluviu, se întinde o zonă de dealuri, care în mare parte 
au caracterul de platouri întinse, tăiate adânc, dela Sud la 
Nord de cursurile de apă ce-se varsă în Dunăre. 

Adesea găsim înălțimi cari ating în partea nordică a - 
acestor platouri 180—200 m. altitudine și 300—350 m: 
în partea sudică, în apropierea munților. Adeseaori gă- 
sim pe suprafaţa lor mameloane înalte şi ascuţite, mai 
cu deosebire pe malul drept al Dunărei, cari pot servi: 
ca pre bune puncte de orientare şi observare. De remar- 
cat că cele mai multe din aceste înălțimi cad spre Nord 
(Dunăre), sau spre Vest, (malurile drepte ale râurilor), 
în formă de zid vertical, adeseaori stâncoase, care domină 
cu mult partea opusă a obstacolului, pe câtă vreme. în 
spre Sud sau. Est se leagă pe nesimţite cu munţii sau: cu 
malurile râurilor. 

Spre Marea Neagră la Nord de capul Seti Nikola, 
găsim în lungul coastei un platou -de 20—25 klm. lățime, 
care în unele părți cade vertical deasupra Mării dela o 

. înălțime de 20—35 m., iar în altele se termină prin pante 
uşoare şi lacuri, cari însoțesc malul Mărei în tot: lungul 
Dobrogei până la gurile Dunărei: 

Dela capul Sveti Nikola înspre Sud până: la Varna, 
dealurile Deli-Ormanului se termină prin înălţimi de peste 
200 m., cari cad asupra Mărci în râpe verticale şi stân- 
coase. | E 

Între Dunăre,. Marea. Neagră, Provadia, Beeli Lom 
se întinde aşă numitul platou al Deli-Ormanului (pădure 
sălbalecă), cu înălțimi de 250—300 m., -presărat de nume- 
roase mameloane şi movile, lăiat adânc de văile cari brăz-. 
dează această regiune... 

Zona deluroasă din Macedonia de răsărit este Yor- 
mală din: 

Creasta deluroasă prelungire a muntelui Bos- Das, £ 
vând înălțimea sa mijlocie .ce nu, trece de 200.m, şi: din 
lanţul Kuşniţa planina -(Bunar-Dag), care este. par: alel cu 
partea . deluroasă a țărmului Mărei, însă mult mai înalt 
decâl ea, de oarece înălțimea sa cea mai: mare ajunge 

până la 1870 m. 
Zona deluroasă a Macedoniei de apus este. limitată la 

Sud prin linia Ber, Neguş, Baden, Pazar, -Salonic, gura 
râului Struma, îar la. apus ea este constituită din munţii 
Asostas, (Kar ataș), unul din piscurile căreia „Doesa” a- 
tinge 1600 m.“Ea prezintă. un masiv separat care des- 
parle platourile. Egribudja 'şi Kailar de zona sesului. 

„9
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Zonu dealurilor din Turcia şi Tracia cuprinde: penin- 
sula Constantinopolului și așă: numitul platou al Tracrici 
de Sud. : - 

“Peninsula Conslaniinopolului este prelungirea Stran- 
geci, care se micşorează în înălțime, treptat înspre Sud-lst. 

Din creasta principală se desparte o întreagă serie «le ra- 
milicaţiuni cu direcţiunea spre Sud, pe una din ele fiind 
siluat şi Conslantinopolul. a 

Platoul: Traciei: de Sud. Se prezintă sub forma unui 
„vast amfiteatru, mărginit-la apus de Rhodopi, la Nord de 

Sakar-planina, la răsărit de Strangia şi la Sud de Kuru- 

Dag. Altiludinea sa nu trece de 200 m. | 

_ “Intăririle nalurale ale amfiteatrului Traciei sunt for- 
mate: din văile râurilor Marița şi Ergina; cea dintâi duce 
la Marea Egee, iar cea de a doua duce la Constanlinopol, 
urcânul valea Erginei. | | | ” 

“ Şesuri şi ' câmpii. In afară de şesurile .cari se întind 
în partea interioară, de ambele părţi, ale cursurilor de 
apă mai importante, cităm aci numai pe acelea cari apar 
ca bazinuri închise şi izolate între cele lrei creste. mun- 
toase ale Balcanilor. şi munţilor Rhodopi. 

- Șesul Sofiei, cu înălţimea. medie de 500—600 m., are 
o formi eliptică alungită, de 60 kim. lungime dela Est 
la Vest şi 10—15 km. lărgime, dela Nord la Sud. Este în 
general practicabil, străbătut de numeroase  comunica- 
țiuni, bine populat şi bine cultivat. | 

Șesul Orhaniei, înălțime 290—350 m., lormă circu- 
lară, având 7—8 kim. diametru, bine cultivat, poate servi 
ca zonă de adunare la trupe de efeclive relativ mari și 
lormează, prin poziţiunea sa pe şoseaua Plevna-Sofia, un 
punct strategic important. | 

__ Sesul Seruli, la contluenţa Vidmei cu Rusica, înălțime 
de 200—260.'1m., descoperit şi centrul de convergenţă a 
numeroase drumuri. Are formă lungă de aproape 10 kim. 
dela Sud la Nord, şi îngustă de 4—5 klm. dela Est la Vest. 

Micile şesuri ale Elenei, Zlatariţei, Rilifar și Slara 
Rjeka, formează centre naturale de concentrare la Nordul 
lanţului Balcanic între Târnova şi Demir-kapu. 
__In Tracia zona şesului este reprezintată prin văile 

râurilor Marița, Ergina şi Jardâmla. 
„ Vesurile Zialiței, Karlovo, al Kazanlâkului, al Tvardi- 

ței, al Slievenului, al Karnabatului şi al Burgasului, con- 
stituiesc o serie de zone favorabile operațiunilor cari ar 
avea drepl scop apărarea lanţului balcanic dinspre Nond, 
sau a aceluia al Srednagorei şi Caragea-dag dinspre Sud. 

| „Sesul Ichliman, cu înălțime de 600 m., constituie a 
! egiune e alis bogată si bine cultivată, care face legălura. 

re Şesul soilei cu acela al lilipopolului. 
Șesul Filipopolului, cu o altitudine de 200 m., este cel :
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mai întins din toată Bulgaria, „peste 100 kim :.dela Yest la 
Est, şi 30-—40 kim dela” Nord la Sud. Bine: cultivat, aco- 
perit! în mici părți de -tutănișuri şi nici păduri. Străbătut 
de numeroase comunicațiuni și. bine „populat. Este/pro- 
priu pentru operaţiuni cu efective mari de toate armele; 

+ „Șesul Stara.şi Nova Zagera, altitudine 150 m.,:lărgime 
dela Est la Vest 50 klm., şi dela "Nord la Sud: 40. Kim 
străbătut. de: bune comunicaţiuini,. “formează, împreună cu 
șesul. F ilipopolului, piaţa. de arme: natur ali: a „Bulgariei 
de Sud. 

Mai găsim apoi: şesul ? Negotinului, la sura pârâului 
Timok, pe malul său stâng, având o formă. aproape pă-. 
trată, cu latura ide 8—10 kim: “lungime, este o impor- 
tanti piață de arme naturală la frontiera Nord-Estică a 
Serbiei. Şesurile Nişului, ale “Lescovăţului .şi al Alexina- 
țului, despărțite unul de altul de defileuri: grele, formează. 
pe valea Moravei centre indicate. pentru concentrare + şi o- 
perațiuni mari strategice. . - 

! Ii. Macedonia de Vest găsim următoarele câmpii: 
* Câmpia Tetowo. Lungimea sa este aproape 40 klm,, 

jar. lărgimea nu lrece de 10 kim. 
Câmpia Scopiei, la Sud de pasul Kacianik care duce 

spre miază-noapte în câmpia -Kossovo. 
„- Câmpiile Kumanovo și Ovce. Un platou muntos for: 

mat pe deoparte de terasele muntelui Târna-Gora, iar pe 
de alta din acelea ale muntelui Koziak. 

Amândouă aceste câmpii de aceeaș origină, prezintă 
"aceleaşi caractere: lipsă de apă şi neproduciive. ! 

Câmpia din valea Strumiţei, cu o lărgime care nu: 
trece ide 6 klm., mărginită la Nord de munţii Placicoviţa 
şi Maieş, iar la Sud de munţii Peleș și Blaguş. - 

Câmpia Bitoliei prezintă cel mai întins şes din regiu- 
nea muntoasă a Macedoniei. Lungimea sa ajunge până 
la 70 klm., pe când lărgimea, în “termen de mijloc, nu 
este mai mică de 20 km, Aceasta este una din cele mai 
productive câmpii din Macedonia şi prin centrul său trece: 
singurul drum transversal dela Salonic în Albania. 

Zona șesului din Macedonia de Vest, este constituită 
din terenurile joase, aşezate la Nord- Vestul golfului Sa- 
lonic şi este cunoscută sub denumirea. de Campania. Ea. 
este formată din depunerile râurilor, cari se varsă în 
valea Ezerului Pazar, (Enige) care se scurge prin râul 
Karaazmac. Acest râu formează patul unui adevărat golf 
a cărui umplutură se continuă încă şi astăzi. 

Terenul acestui şes, (aproape 1500 klm.), din care 
numai a mică parle este cullivală în prezenti, este pre- 
tutindeni fertil şi fiindcă udarea artificială este posibilii 
pretulindeni, ar puteă să producă cu îmbelşugare grâu, 
bumbac şi (tun. In prezent, din cauza trestiei provocălă
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de neregulata curgere a apelor, acest şes este slab po- 
pulat şi -numai: pe .marginea zonei dealurilor, pe unde. 
trec drumurile, se găsesc: puncte populate: însemnate:. la. 
Sud-Vest .se. află Ber,:'mai la Nord: Neguş, .(Neagusta), 
iar cevă şi mai la Nord, Pazar (Enige-Vardar). . 
„. “Zona şesului. din Macedonia de răsărit, este formată. . 
din întinsele Văi ale Strumei. şi Mestei. . - e 

In Macedonia de răsărit găsim următoarele câmpii: 
;.2 Câmpia Ser, formată din .valea Strumei, care se lăr-. 

geşte către sfârşitul său şi formează şesul Serului, lung; 
de aproape 80 klm., şi larg de 15 klin. 

„.. Câmpia Dramei și mica Poiană Liska sunt udale de 
Dramâtița (Andjista), unul din afluenții ezerului Tahino. 
şi prin: urmare şi al Strumei. 

Poicnile Enige udate de râuri şi mai ales de Mesta, 
îndeplinesc cu prisosință bunele condițiuni pentru cul-: 
tura tutunului: și bumbacului. Atât la răsărit cât şi la 
Apus, nu sunt accesibile decât pe drumurile cari duc dea- 
lungul Mărei. 

| 3. HIDROGRAFIE. 
Apele peninsulei balcanice fac parte din trei bazinuri 

corespunzătoare celor trei Mări cari mărginesc laturile: 
iramidei, şi anume: bazinul Mării Negre,. Mării Egce, 

Mării Ionică-Adriatice. . 
Dunărea. Străbate detileul Porţilor de Fier între Vâr- 

-ciorova şi Sip pe o distanţă de 6 kim. Până la Timoc are. 
direcția generală Nord-Est-Sud; iar de aci ia direcțiunea 
generală spre Est până la Șiştov, şi spre Nord-Est până! 
la Silistra, de unde'intră în 'România. E: 

„Ca aspect general, malul bulgar. se prezintă înalt şi 
râpos, uncori stâncos, dominând cu 30—200 m. malul ro- 
mânese afară de părţile următoare, unde Dunărea se re- 
varsă pe dreapta sa, şi unde dealurile din dreapta 'se de- 
părtează de cursul fluviului, şi anume: * 

Intre Vidin şi Vitbol; la Est de Arcer Palanca; între 
Rozlodui şi gura pârâurilor Ogost și Skit; între sura Iske- 
rului și a Vidului; la Est de Nicopoli până aproape. de 
Şiştov: la gura Iantrei la Vest de Turtucaia; şi în dreptul 
gurei . Moştiștei, la satul Popina. | 

Lăţimea cursului apei variază între 800—2000 m. 
Adâncimea cursului, pe timpul apelor obişnuite, este 

între 6—7 m., când apele vin mari între 9—10 m. Sun 
însă puncte unde Dunărea -are peste 30 m. adâncime. 
luţeala curentului pe timp normal este de 1—1,5 m. pe 
secundă; când apele vin mari ajunge la 2 m. pe secundă. 
„Apele Dunării cresc ide regulă primăvara, când se 

topesc zăpezile în munţi şi scad în Mai sau Iunie. "
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. Dunărea înghiață: uneori iarna complet în cursul lu- 
nei Decemvrie sau Ianuarie, devenind practicabilă, deşi 
pentru scurt timp, chiar pentru căruţe grele. Totuş mai 
adeseori ghiaţa nu se prinde complet, aşă că împiedică 
complet circulaţia cu vaporul, de obiceiu 3—1 luni pe 
.an, din Decemvrie până în Fevruarie . SE 

Ca puncte de trecere peste Dunăre, de pe un mal pe 
celălalt, până astăzi, nu există încă un pod permanent pe 
tot parcursul său dela Porţile de fier până la Silistra. 

Afară de trecerile obișnuite cu vapoarele, cilăm ac 
punctele unde sar puleă execută poduri militare pe pon- 
toane. E ” 

La Vidbol, Rachova, Nicopol, Şiştov, Rusciuk şi Tur-: 
“tucaia. a 

Afluenții din dreapta sunt: 
Savu. care desparte Bosnia şi Serbia de Croaţia şi te: 

varsă în Dunăre între Belgrad şi Semlin. 
Unna, care formează o porţiune din frontiera de Nord 

".a Bosniei. . 
VYrbas, Bosna, Kerka, Cetlina, Narenta. | 
Drina, formând pe partea inferioară a cursului său 

frontiera între Serbia şi Bosnia. - , 
Kolubara, care udă Valjevo, este o vale fertilă, care 

leagă Belgradul cu Drina, se varsă în Sava, aproape de 
'Obrenovaţ. | Da 

Morava, formată din Morava mare sau bulgară, care 
izvorăște din Karadag şi Morava mică sau sârbă (apu-. 
scană) care izvorăşte din Javor planina, întrunite în jos 
de Deligrad. Formează principala arteră a comunicaţiei şi 
piaţa de arme naturală a Serbiei; împreună cu afluentul 
său Nișava, care izvorăşte din Bulgaria aproape de pasul 
Ginci, deschide pasul Dragoman, udă apoi Pirot, Bela 
„Palanca şi "Niș. Morava deschide comunicaţiuni atât spre 
Sud, cât și spre Est cu Sofia, punând în legătură platoul 
Moesiei cu Dunărea şi valea Mariţei cu aceea a Dunărei, 
Drinei şi Savei. Jvărul, afluent al Moravei sârbe, iles- 
chide comunicaţie cu Bosnia (Novi Bazar), cu care co- 
munică print”un defileu strâmt. Dela Deligrad în jos, 
Moravu curge mai întâi prin o vale strâmtă în care udă 
Parocin' şi Jegodin, apoi iese într'un şes larg, propriu 
mişcărilor de lrupe cu mari efcetive, şi se varsă! în 
Dunăre la Semendria. Morava mai primește pe dreapla 
pe Moraviţa, un îmic pârâu care deschide drumul dela 
Kneajevaiz la Alexinalz, unde se varsă în Morava. „ 

Mlava, care deschide 'comunicaţiuni spre Semendria, 
și să varsă în Dunăre între Semendria şi Baziaș. 

Pelul şi Porecica, au importanţă prin comunicaţiunile 
ce deschid între cursul inferior al Moravei şi câmpia! 

„Negolinului cu Zaicear.
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“ Timocul este format din trei. ramuri: Timocul alb (Beli. 
mo). sau al Kneajar: iului, Târgovişte Timoc și i Timocul 

„negru. 
Timocul străbale o regiune. aspră, din care cauză ma-- 

lurile sale sunt mai adesea stâncoase şi repezi. 
TYopolovifa şi Vidbol,. sunt două mici pârae care, se: 

scurg din dealurile dela Vestul şi Sudul Vidinului, prin 
ăi adânci şi râpoasc, care constitue primele linii de: 
apărare. la NV. Bulgariei. Ele se varsă la Vidin .și Vid-. 

„bol şi 'servese pentru a alimentă în jurul cetăţii Vidin un 
canal cu apă care serveşte ca obslocol la incintascetăţei - 

„Arcer, udă Bielogragic. 
Lomiil, deschide”. comunicaţiune cu. Serbia .la : Pirot-- 

Niş, prin pasul Sf. Nicolae; se varsă în Dunăreia MLom - 

Palanca. 
» “ Ogoslul, care deschide pasul Ginci şi 'Botunia: 

Skilul, este un mic pârâu care izvorăşte în apro- 
piere de Vraţa şi :se varsă în Dumăre' mai jos de gura. 

Osostului. 
“ 1skerul, esle cel mai însemnal afluenl al Dunărei în. 

Bulgaria. Izvorăște din Rilodagh. : 
Dela satul Kurilo, Iskerul intră în strâmtul defileu 

dintre Balcanii de Vest şi cei centrali (Vraţa şi Orhania: 
Balk), defileu care ţine 55 klm. până în localitatea Mizdra. 
In acest parcus primește pe stânga pârâul Iskreţ şi pe: 
dreapta pârâul Iablomica. 

De aci, în direcţia generală spre N-E., Iskerul stră- 
bate zona dealurilor din Nordul Bulgariei. udă Ciumako- 
vici şi sc varsă în Dunăre, în jos de satul! Gigen, în drep- 
tul Corabici. 

- Lărgimea apei în cursul său superior văriază între: 
20—80 m. 

Iskerul' se poate trece prin vad în multe locuri, în 
iimpul apelor mici. 

Vidul, se varsă în Dunăre în faţa Islazului, la V. de 
localitatea Samovit. î 

Osma, deschide pasul Troian, udă Lovcea, se varsă. 
“în Dunăre la Vest de Nicopoli, în dre eapta. Islazului. 

iantra, deşi nu e cel mai marc, este, însă, cel mai 
important “după Isker. din punct de vedere militar. Iz- 
vorăște din Şipca Bl, la Nord de pasul cu acelaş nume, 
udă. Gabrova, înconjoară Târnova de jur împrejur, udă 
Bicla şi se-varsă în Dunăre la 12 klm. Est de Şiştov în: 

„drepti Vinysinai. 

în afluenții săi din cursul Superior, deschide o. mul- 
țime 'de ireceri pesic mznţii Balcani (Șipca, Treven, Hain- 
kioi, Tvardiţa, Jupanei şi Demirrapi, S22ace face dia. 
Iantra linia de operaţiune” cea mei Lună gi cea mai di- 
rectă, î2 cazul unei invaziuni dela Nord ez Zu. 
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Iantra străbate in jos de Gabiova strâmtul defileu al 
„munţilor Straja (140 m. adânc şi 6 klm. lungime). . 

_"Lomul de Est, este format din Kara-Lom și, din, Ak- 
Lom sau Bieli-Lom.. | NE 

Balovska, este un pârâiaș care formează un tel de cerc 
la Nordul Varnei. - . e, 

" Provaădia se varsă în lacul Dewno, lung de.15 klm. și 
lat de peste 1 klm. Acest lic se varsă și el în mare prin- 
trun canal lung de 2—21/ klm. lat de 30—410, m. şi adânc 
de 1—1.50 m. , 

Canicicul, prin siluaţiunea lui paralelă cu creasta mun- 
ţilor Balcani, formează o bună linie de apărare în con- 
tra unei invazii dela Nord sau invers, cu atât mai mult 
cu cât cursul său inferior este însoţit de: mlaştini. greu 

„de trecul.. 
„iilos, un mic pârâu urmat de şoseaua și. C. FE. dela 

Filipopol lu Burgas. . - a 
“Marița, cel mai mare râu al Peninsulei Balcanice, iz-. 

vorăşte din Rilo-Dad, udă. Bielova, Tatar-Bazargic,  Fili- 
popol şi aproape de Mustafa-Pașa udă Adrianopol, le- 
regic şi se varsă în marea Egee, la Enos. 
__Este în parte navigabil, însă numai penlru vase mici, 
iar în sus de Adrianopol numai plute şi bărci (lotci).. 

Tundja, este cel 'mai însemnat afluent .al Mariei. EI 
desparte culmea centrală a Balcanilor de creasta Cara- 
gea-Dag. | | SI Ei 

Ergina, prin direcţiunea cursului său, şi prin faptul 
că malul său stâng domină cu mult pe cel drept, formează 
o bună linie de apărare a Constantinopolului în contra 
unei invaziuni dela Nord sau Nord-Vest. 

Pe dreapta sa Marița primește: Elma (Jeli Dere), 
KRricima, Stanimacica, Olu-dere, cari toate au caracterul 
torc.:tial şi deschid lreceri peste Rhodopi spre Sud. 

Prin zomunicaţia ce deschide între Grecia și Bulgaria, 
are o mare i nvortanţă militară în cazul ur: -răsbolu 
Greco-Bulgar. De ae i 

Vardarii, este cel u:ni important râu al Macedoniei; 
udă Uskub şi se.varsă în goiful Salonic. El deschide cea 
mai bună şi directă comunicaţie. î—tre Marea Egee, Bos- 
nia şi Serbia; este urmat de şoseaua 5-nnic-Novi-Bazar- 
Sarajevo şi de C. F., care dela Salonic merge :2 Miiroviţa, 
cu legătura, dela Uskub, prin Rumarza, cu caca Z27ată 
de pe valea Moravsi şi cu Bulgaria spre Kiustendil. 

Vistrița și Salamurias, au mare însemnătate militară 
în caz de răshboiu între Bulgaria şi Grecia, trecând prin 
zona probabilă de concentrare a Greciei şi putând servi 
în caz de retragere ca linie de apărare. a 

Ambele deschid comunicaţiuni peste culmea munţilor 
cu Albania la Durazzo şi cu golful Arta. 

+
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Spre. Marea Adriatică curg mai multe râuri mici, cari 
au însemnătate numai. prin comunicațiunile ce deschid, 
recum':- Narenta, deschide comunicaţia dela Sarajevo la 

Mare. Drina, se varsă în Marea Adriatică după ce slră- 
bate câmpia Scutari. Lacul Skutari serveşte de deversor 
râului Zeta, unit cu 'Moraca şi se. varsă în Mare, prin 
canalul Boianei. Pâraele: Ergenii, Voiussa, Kalamas, Arta . 
şi Aspropotamos, sunt mici cursuri de apă cari se varsă 
în Marea Adriatică sau lonică, pe coastele Albaniei și 
Greciei. O parte 'din aceste sunt descrise şi în volumul 
2 mac. 9243 ! Pag. add. . 

„4. COASTELE PENINSULEI BALCANICE .: 

Coaslele ilirice sunt însoţite de insule despărțite prin 
canaluri a căror adâncime nu trece de 80 m. şi a căror 
dispoziţie generală înseamnă prelungirea coastei apusene 
a Istriei. Aceste insule au aparținut continentului, de care 
sau despărţit prin erosiune. -. | 

"-  Curenţii, ceața deasă, vânturile violente, mulţimea in- 
sulelor, fac navigaţiunea grea în această regiune. 

Insula Lissa, cea mai înaintată în Mare, ocupă o po- 
zițiune centrală pentru a supraveghea Adrialica şi po- 
sedă foarte bune adăposturi. In apele ei îlola austriacă” 
a învins pe cea italiană în 1866. o 
„La gura golfului Quarnero, Lussin-Picollo, posedă o 
radă excelentă, unde în 1859 ancorase mai bine de 100 
vase franceze şi italiene. 
“Coasta posedă o 'mulțime de porturi (peste 60), în 
majoritate mici şi strâmie, posedând toate vechi forlifi- 
cațiuni. _. | o | 

Cele mai însemnate sunt: Pe , e 
“ Triest, cel mai mare port de comerț pe Adrialica; re- 

şedinţa companiei maritime a Lloydului austriac. Cu toată 
importanţa considerabilă, s'a preferit Pola ca port militar, 

Pola este mare port militar al Austriei, care a înlocuit 
Triestul. Rada lui are 800 metri la intrare, 5 klm. în în- 
tindere. şi o îmare adâncime: este înconjurat de înălțimi 
cari îl adăpostesc și-i dau bune poziţiuni pentru aşezarea 
forturilor. Portul militar e pe coasta meridională a gol- 
fului. Există 29 uvrage în jurul Polei a căror 'misiune este 

Vecine sunt ahordabile. Sati de si pmunenti căci coastele £ abile, sau de a-şi încrucișă focurile spre 
Mare.. Intrarea golfului este redusă la 300 metri printr'un 

- Zăgaz. | Ma | 
Fiume este portul comercial. unguresc pe Adrialica. 

o 
Ca și Triestrul și Pola este legat cu interiorul printr” 
cale ferată. a , 

Zara, capitala Dalmației; are .o încingătoare declasată. 

R
E
 

Li
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“Sebenico, comunica cu Marea „print”un canal îngust; 
cu interiorul printr'o cale ferată venind dela Kuiu, Un 
fort apără inlrarea. . . ae , 

Spalalo, comunică cu Bosnia prin strânitoarea Clissa. 
Ragusa, posedă în vecinătate porturi naturale exce- 

lente. Austriacii mau făcut din Ragusa portul 'lor militar 
în Adriatica, numai fiindcă eră prea excentric și tără co- 
„municaţiuni cu interiorul, totuș ei au fortificat serios îm- 
prejurimile oraşului şi au apărat intrarea fortului Gra- 
'vosa la Nordul orașului. - - E 

„Gurile lui Catlaro, tormează una din razele cele mai 
frumoase din lume. Golful Caltaro este sinuos de mai 
multe ori. Coastele se apropie unele de ăltele, constiluind 
astfel baricade ale intrărei către 'Catiaro, aşezat în fun- 
-dul golfului. Coastele sunt stâncoase şi sc ridică în amfi- 
teatru împrejurul golfului, câteva basinuri sunt în in- 
teriorul golfului. - N 

Cattaro în fundul goliului. este înconjurat de o încin- 
găloare şi Wominat de un fort. Comunicaţiunile cu inle- 
teriorul sunt grele, la Sud"de Cattaro. . 

Zuppa, este o câmpie mică, dar fertilă, ea este stră- 
bătulă de drumul Cattaro-Budna. Aceasta din urmă po- 

* sedă o încingătoare, Tratatul dela Berlin a dat Austriei 
Spitza şi Budna. a. De 

Pe coastele Muntenegrului există porturile Antivari 
Şi Dulcigno cu .a căror poliţie. este însărcinată Austria. 

Muntenegrenii n'au dreptul a-şi creă o îlotă de răsboiu 
Şi nici un vas străin nu poale ancoră pe coastele lor, 
această clauză este pusă pentru a cvilă ca Rusia să-și 
creeze o bază pe Adriatica. | : A Ac 

Principalele porturi ale Albaniei sunt: San Giovani 
de Medua, Durazzo, Valona, Pargo. Ea | 

Prevesă, la gura solfului Arta, cu port bine adăpostil. 
Principalele poriuri ale Mărei Negre sunt: 
Varna, cetate tare pe drumul care întoarce Balcanii la 

Răsărit, principalul obiectiv al armatelor ce ar întrebuinţă 
linia de operaţiuni a Dobrogci. | | 
___ Burgas, oraş întărit şi port, de aci pleacă un drum la 
Varna, altul la Adrianopol. - Si 

Bosforul, (vezi volumul I). e 
Strâmtoarea Dardanelelor, (vezi volumul I). 
'Galipoli, la eșirea Dardanelelor. este principalul oraş 

al coastei, la ieşirea de Sud a Dardanelelor, uvragele 
aşezate pe coastele Europei. şi Asiei barează defileul. In- 
trarea în Mediterana este apărată prin forturi şi baterii 
-așezale pe cele două țărmuri ale strâmtoarei. | 

Coastele Mării Egee sunt întretăiate prinirun mare 
număr de golfuri cari favorizează o navigaţiune foarte 

[i 
bi
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activă. Cele mai însemnate porturi sunt: Enos, Kavala, 
Salonic. [| | 

Peninsula Calcidică înaintează în Mare prin lrei pro- 

montoriuri numite: ' Hagion—Oros, Longos şi Kassaridra, 

între care se află golfurile cu acâleași nume: 

5. Clima peninsulei balcanice. — Peninsula balcanică 

are o climă mult mai rece şi mai aspră decât Europa 

mijlocie. - | a Ie i 

Partea de Nord a peninsulei fiind expusă vânturilor 

uscate și reci cari vintl'in stepele Rusiei, are clima Euro- 
pei de răsărit, iar pariea de Sud din contră, fiind îin- 

Huenţată de vânturile calde dela Sud, are clima mai dulce. 

Șesurile din interiorul peninsulti, închise între munţi, 

cum este acela al Sofiei, al Orhaniei, al Rosovei, etc, au 

o climă rece. Partea de Sud a Bulgariei şi Macedonia 
fiind adăpostite de lanţul Balcanilor în contra vânturilor 
de Nord-Est au o temperatură mai dulce şi mai constanti. 

Primăvara începe de timpuriu, este însă foarte . schim- 

bătoare. dese răceli alternează cu căldura şi face mare rău 

vegetaţiunei. Ploi “repezi, veri deseori uscale şi secetoase. 

“Tarna este scurtă şi aspră, vara lungă, toamna scurtă și 

uniformă. | 
Spre coastele Mărei Adriatice clima e temperată ma- 

ritimă, iar în Părţile muntoase ale Pindului şi Moesiei, - 

_din contră, e o climă continentală cu ierni grele, primă- 

veri scurte și foarte schimbătoare, veri lungi cu călduri 

năbușitoare, poi aesc. | 

Partea de Sud a peninsulei, în sp:z:5! coastele Greciei 

şi Macedoniei se bucuri de o temperalu -ă dulce, iernile 

sunt scurte şi uşoare, vegetaţiunea este aproape tot lim- 

pul verde, primăvara şi toamna bogate în ploi. , 

Sunt părți din peninsula balcanică unde domneşte 

febra palustră, precum: părțile joase dela gura râurilor 
cari se varsă în Adriatica. Totuş, în general, clima pe- 

ninsulei balcanice este în cea mai mare parle sănătoasă. 
(Din Geografia Militară, Colonel Theodorescu,. pag. 209). 

6. Liniile de invaziune ale. peninsulei Balcac. — Exa- 
menul precedent al geografiei fizice a peninsulei balca- 
nice permite a surprinde uşor liniile de operaţiune, pre- 
cun și eşichierile strategice ale peninsulei. N 

Din punct 'de vedere al liniilor de operaţiune avem: £) 
„1. Depresiunea Karstului la Nord-Vest-ul peninsulei 
cu linia de invaziune a Adelsberglui şi a Kulpei, asupra 
iitoraiului Mărei Adriatice. Aceste uni: au fost urmate de 
barbari pentru a atinge coastele nordice ale Adriatice sau 

alia. a | 
2. Linia de invaziune Constantinopol-Belgrad, prin
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Sofia, prin două din cele mai avute şi fertile văi ale: 
peninsulei, Marița şi Morava. Aceasta formă marea linie: 
de operațiune a Turcilor asupra Austro-Ungariei.. 

3. Marea linie de operaţiuni a Austriei în Peninsula. 
Balcanică conduce din Bosnia, ori mai bine de pe Sava. 

“la Salonic prin valea Bosnei, bazinul superior al Drinei 
„ CUvaţ-Lim) şi valea Vardarului. Ea taie în parlea opusă. 
platoul Moesiei şi constilue o linie de invaziune , asupra. 
Ungariei apusene sau provinciile slave de Sud-Vest. 

4. Linia Durazzo-Salonic (vechea cale Egnatiană), u-- 
neşte coasta Adriaticei: cu a Mărei' Egee (Salonic) prin: 
valea IEginei şi a Wistriţei, prezintând astfel  comunica- 
țiuni transversale între coastele opuse. i] 
„5 Linia dela extremitatea apuseană a Balcanilor, ori. 
mai bine drumurile ce pleacă dela Negolin, Vidin şi Lom 
şi conduc în valea Nişavei,: îi 

6. Linia dintre Dobrogea și Tracia. orientală prin. 
pragul ce prezintă Balcanii la extremitatea 'lor orientală: 
(Balcanii orientali); i 

7. Linia secundară, care duce, dela Galipoli, -spre 
Macedonia, “Tesalia și Peloponezul, dealungul coastelor. 

In timpul puterei lor, Turcii: au întrebuințat aceste: 
linii de operaţiune, atât pentru. cucerirea peninsulei bal:- 
canice şi a posesiunilor exterioare ei, cât și pentru: luptele: 
ce au avut să susțină cu Austriacii, Ungurii, Românii. 
Polonii, Albanezii sau Muntenegrenii. a



BOSNIA, HERȚEGOVINA, DALMAȚIA ȘI CROAȚIA :). 

__ 'La-sudul Savei, Austro-Ungaria Ocupă, din 1878, ve- 

chile - provincii. turceşti, Bosnia şi Herţegovina. 

Această ocupaţiune, autorizată de puterile Europene 

în baza tratatului dela Berlin şi cu consimțământul Porţei, 

maveă oficial. decât un caracter provizoriu, cu. toate. a- 

cestea sa constatat ci eră cu totul definitivă. . 

“Ansamblul munţilor ce acoperă aceste provincii se 

_prezintă sub forma unui triunghiu aproape isoscel, a- 

vând vârful în Snecberg, la Nord de Fiume, și laturile: 

una urmând cursul Savei. și Dunărei până la Orșova, 

iar cealaltă urmând țărmul Dalmației ; baza acestui lriun- 

ghiu ar fi jalonată prin linia Scutari-Orşova, urmând înăl- 

țimile Procleva, Javor-Golia-planina, piscul Kapaonic şi 
creasta Golubinia-planina. - 

Dacă unim vârtul Schneeberg' cu confluența celor 

două Morave şi cu sorgintea râului Drinul Alb (oraşul 

Jpek), dividem acest triunghiu în alte. trei triunghiuri, 

cari din punctul de vedere orografic diferă complet unele 

de altele. Astfel, în triunghiul dela Nord, se găsesc înăl- - 

țimi cari prezintă aceleaşi caractere ca ceilalți munţi ai 

Europei; în triunghiul central, solul e format din pla- 
touri înalte cu escarpamente repezi; în fine, în triunghiul 

meridional, care cuprinde Dalmația, Herţegovina şi Munle- 
negru, munţii sunt o continuare a masivului Kars, cu 
caraclere încă şi mai accentuate. E 

Masivul Rudnic, care formează creasta principală a 
_ tiunghiului de Nord, e acoperit cu păduri şi este foarte 
avut în poziţiuni defensive. Aci şi-au conservat Sârbii 
naționalitatea lor. Cracujevaţ eră „Sărmana lor Capitală” 
când 'Turcii posedau 'Belgrad-ul. Masivul dintre Morava 
şi Timok, cu creasta Golubinia-planina, (1321 m), este 
considerat de unii geografi ca up fragment al Carpaţilor, 
spart de cursul Dunărei, iar de alţii ca un apendice al 

1), După textul litografiat de Geoprafie Militară de Cpt G. Topli- 
„cescu şi ]. Pavelescu. "
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Balcanicilor; el constituie o muchie secundară a pira- 
'midei balcanice. E un 'masiv sălbatec, foarte inaccesibil 
către Dunăre, tăiat .prin câteva comunicaţii, -conducând: 
din valea Timocului în a Moravei. S'a mai descris a- 
ceaslă regiune în Vol. I, la paginile 234—244. . 

In triunghiul dela mijloc munţii diferă complect de: 
acei din restul Europei. Se poâte zice chiar că nici nu 
sunt “munţi, ci imense platouri accidentate, din cari se 
precipită în mod torenţios râurile. Crăpăturile săpate de 
aceste râuri torente, sunt foarte strâmte, direcțiunea: lor- 
foarte variabilă. Contrariu celor ce sc: petrec în' alte 
părți, unde văile marilor cursuri de apă facililă comu-- 
nicaţiile, aci ele nu sunt decât o cauză de împiedicare la: 
crearea drumurilor 'Bosniei. Aceste platouri sunt, în ge-- 
neral, acoperite de păduri, afară de porțiunea dela Nor-. 
dul Muntenegrului, unde sunt seci şi întretăiate. | 

Cu toată această confuzie de structură, li se poate: 
recunoaşte o direcție unică ide ridicare, ea ar fi dată. 
prin linia 'Banjaluca-Novibazar. Această direcție, mărită. 
la început prin catenele Radova-planina, Bjelisca-planina: 
(2067 na.) şi Lelia-planina, etc., ce se întind între Vrbas,. 

„Bosna şi Narenta, dispar mai pe urmă în massa gene-- 
rală a platourilor, micşorându-și simţitor înălțimile 'pen-- 
iru a se întinde apoi foarte neted pe țărmul drept al'Eri- | 
nei, începând idela Vişegrad. La sudul triunghiului se- 
jalonează crestele Kapela, Satir-planina, şi Raduza-plu-. 
nina. a aa 

Triunghiul meridional ce limitat la Nord cu linia: 
Schneeberg-Ipek, cu caracterele şi văile ce văzurăm că. 
o jalonează, iar la Sud cu litoralul mărei Adriatice. Solul. 
acestei regiuni, deşi e absolut diferit de cele două dejă. 
descrise, el însă nu se aseamănă cu nici una din Europa, 
cel puţin în detaliile aspectului său. Partea dinspre vâriul' 
triunghiului, care aparţine unei porțiuni din Croaţia, e:. 
limitată la Nord de catenele Capelei. şi ale Sator-planina,. 
iar la Sud de Velebiţ-planina, şi e compusă dintr'un vast: 
platou, care nu e decât o prelungire a Karstului-Triestin..- 
Acest platou e găurit de numeroase prăpăstii de scutun- 
dare în forniă de cuvete sau pâlnii, pline de conducte: 
sublerane, de scobituri şi caverne în cari apele se pierd. 
pentru a reapare în alte puncte. Inălţimea medie a pla-. 
toului e de 600 m, punctele culminante ating 1200 m. 
EI e accidentat de imense creste paralele între ele, dar: 
transversale platoului, iar în câmpiile joase se întind cele: 
mai Irumoase păduri de stejari din Europa. ! 

Consideraţiuni militare şi politice, — Aceste provincii 
aparțin astăzi Austriei 1). 
PI | 

1) Croaţia austriacă coprinde şi parte din teritoriul dinue Savaşi:
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- In lungul frontierei ce desparte aceste provincii de 

:Serbia şi. Muntenegru, Austria se limitează cu Serbia dela 

„Sava la confluența Uvaţului cu Lim, la confluența Pivei 

„cu Tara, iar restul cu Muntenegrul. . .. | E | 
“Prin tratatul dela Berlin sa atribuit: Austriei şi te- 

“teritoriul de pământ care desparte Serbia de Muntenegru, 

“ținutul Novibazar, limitat la Sud prinio linie plecând 
„din colţul frontierei de Sud-Est al acestui din urmă prin- 

tre apele Ibarului şi Drinui Alb până la Mitroviţa,, iar 
„de-aci, urmând spre Nord țărmul Ibarului, până la îron- 
tiera. sârbă. LL A . 

'Austria.ma pulul execută irulatul, cn lot inleresul ce 

„ave de a inâiniă la Salonic, aceasta din cauza marei 

rezistențe ce a întimpinat din pariea indigenilor cu eca- 

zia. ocupărei. Ea, totuşi, a renunțat definitiv la ocu- 

parea acestei poziţiuni decât silită diplomat:ceşie, în 

“urma tratatului dela București, 1913. | 
Dar această renunțare a îndârjit diplomaţia austro- 

- ungară, văzându-și tăiat drumul spre Salonic, şi aceasta 
.a tost una din. cauzele răsboiului actual. . 

_ Bosnia..Croaţia şi Dahmaţia, deoparte, şi Serbia cu 

Muntenegrul, de altă parte, prezintă o mare solidaritate 

_geogralică.. . o 
“Austro-Ungaria însă a fest disoivanlul aspiraţiunilor 

“slavilor de aci şi ca atare antipatică cel puţin la o bună 
-parte din aceste poporâţiuni. Prin ocuparea Novibaza-" 
-rului, istmul dintre Serbia şi Muntenegru, această țară 
„a interpus regimentele sale între cele două popoare gata 
„a-şi da mâna şi a formă un centru în jurul căruia sar 
fi putut grupă restul popoarelor slave circunrvecine. Pe: 
lângă aceasta, Austro-Ungaria şi-a alipit, în 1877, tocmai 
“popoarele simpatice Sârbilor şi Muntenegrenilor şi, prin 
urmare, a amânat pentru mult timp realizarea aspirațiu- 

_nilor lor, dar a întrecut ura lor contra Austro-Ungariei. 
Austria a luat precauţiuni atente mai mult asupra 

„îrontiere: muntenegrene, construind o serie de posturi 
legate între ele şi cu coasta printrun drum! practicabil ar- 

-tileriei şi convoiurilor. 
In restul regiunei, Austriacii au conservat vechile 

Drava, limita ei la nord e repvezintată prin. cursul superior al Kulpei, 
. creasta Uskochen Gebirge până la Sava apoi de aci printr'o linie con- 
_yenţională care se termină în Drava la Varachin. Slavonin se întinde 
între Drava şi Sava, până în linia Brod-Vucovar. Croaţia turcă cuprinde 
aproape tot basinul Unei-Bosnia, cuprinde basinul Urbasului şi Bosniei: 

" întinzându-se până la frontiera Serbiei. Daimaţiu se înt nde între mare 
şi o linie convenţională ce ar pleca cam dela extremitatea Velebich, ar 

"urca în vârful Dinar, apoi &r însoț creasta Dinaricllor până la jumă- 
tatea lungimei sale la nord de Narenta şi care sar îndrepta apoi spre 

- gara basinalui Cattaro. Herţegovina coprinde aproape tot basinul Na- 
, i, . | -
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iortăreţe turce: Bihoc, Novi, Brebir, care supraveghează 
frontiera Croaţiei; Zvornic, la frontiera Serbiei; precum 
şi o serie de posturi fortificate ce întrețineau lureii Wa-. 
lungul drumului Serajewo-Vardar. 

Coaslele Istriei şi ale Dalmației, în particular ale a- cesteia din urmă, par favorabile unci debarcări prin fap- 
-tul că ele pesedă o mulţime de insule, care ofer Şi adă- post şi loc de debarcare pentru a-şi stabili o bază de operaţiune contra Austriei. Cu loate acestea, fortificaţiu- nile ce Austria posedă în această parte, (vezi descripția coastelor), ceaţu. cu care ele sunt, în. genere, acoperite 
şi care expun la pericol năvile ce ar căută un abordagiu în, regiunea Karstului (Carnioliei şi Dalmației), lipsa. de 
mijloace de 'vieţuil şi de comunicaţiuni cu interiorul, fac 
puţin de temut un.atac venind din această parte.



"MACEDONIA 

Teritoriul cel mai contestat din Peninsula Balcanică, 
este Macedonia. Cantargiew zice: „Din punctul -de vedere 
al populaţiunei Macedonia reprezintă în miniatură Pe- 
ninsula Balcanică, de oatece în ea sunt amestecate toate 
naţiunile cari populează Peninsula. Cifra aproximativă 
a populaţiunei din Macedonia se urcă la 2.258.224 locui- 
tori, iar suprafaţa se evaluează la 64.000 klm. p.- Prin 

urmare, densitatea populaţiunei este de 36 locuitori de 
klm. p. N 

Având în vedere că în Macedonia nu există multe 

oraşe mari şi că numai unul singur este cu mai mult de 

100.000 locuitori, rezultă că cea mai mare parte din 
populaţie este rurală”. : | 

Macedonia cuprinde vilaelul Salonicului şi câte o 
parte din vilaelele Bitolia şi Kossova. 

Vilaetul Salonicului cuprinde regiunile: Salonic, Ser 
şi Drama. j a t . 

Vilactul Bitolia cuprinde parlea apuseană a Mace- 
donici şi o parle din Albania centrală, adică cuprinde 
sangiacul Bitolia întreg şi părţi din Debra, Goriţii și 
Servii. | | 

Vialelul Kossova (Scopia) cuprinde marginea nor- 
dică a Macedoniei şi vechea Serbie; adică întreg sand- 
giacul Scopia şi o parte din Priștina. 

După natura regiunei, Struma împarte Macedonia în : 
două părţi: de Vest şi de Est. 

Macedonia de Vest. — Macedonia de "Vest se deosi- 
beşte de cea estică, atât prin micimea reliefului său. cât 
şi prin marele număr al văilor ce o brăzdează şi practi- 
bilitatea sa. Ea este traversată, aproape prin mijlocul său, 
dela Nord-Vest în spre Sud-Est de râul Vardar și repre- 
zintă o regiune muntoasă, concavă către mijloc şi înaltă 
călre extremilăţi (afară de Sud). Șesuri mari se întâlnesc 
numai spre Sud, iar în interior sunt amestecate cu creste 
muntoase înalte şi scurte. După caracterul regiunei, Mace- 
donia de Vest poate să fie subîmpărțită în trei zone: 
muntoasă, deluroasă și şeasă. 

Partea de Nord a resiunci munloase este formală 
de Sar-planina și Târnagora.
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Partea de Miazăzi este formată dintr'o linie oblică, 
reprezentată la Răsărit prin valea Strumei și la Apus 
prin strâmtoarea Kărlâ Dervent (276 m.). Cea din urmă 
o separă de muntele Nerezka. 
Partea ide Apus este formată din valea Drinului, fr 
mul vestic al ezerului Ohrida şi linia care trece prin cele 
două ezere, Malik şi ajunge. la Kastor, în valea râului 
Bistriţa. Munţii cari se înalță în apusul acestei linii, a- 
parţin sistemului .muntos al Albaniei. 

Macedonia de Est. — Se împarte în trei zone: 
Zona muntoasă este formată din sistemul Rhodopi- 

lor, descriși mai sus, precum şi din munţii Perinului. 
„Munţii Perinului constituesc un lanţ niuntos, mai lung 

şi mai larg decât Rhodopii de Vest, Din creasta prin=. 
cipală a lor se detaşează numeroase ramuri în spre Sud- 
Vest şi Nord-Est, care acoperă toată suprafaţa dintre 
afluenții din stânga Strumei şi cei din dreapta Mestei. 

i II | o 

Comunicaţiile "i 

Centrul căilor ferate şi al celor de comunicație din 
Macedonia, este Salonicul. 

Căi ferate.—Salonic-Skopia-Priştina- -Mitvoviţa, cu lăr- 
gime normală şi lungă de 360 klm. Dela început merge 
pe valea Vardarului, trecând de câteva ori de pe un mal 
pe altul; intră apoi în valea râului Siiniţa. 

Lângă Scopia se desparte ramura Scopia-Vraniia-Niş. 
Aceasta “este de gradul I-iu, cu lărgime normală, iar lun- 
gimea sa dela Scopia până la graniţă este de 188 km. 

2. Salonic-Karaferia-Vodena-Bitolia; 
3. Salonic-Seres-Dedeagaci - Conslantinopol. La Nord 

de Salonic Sa construit o stație militară, de unde. pleacă 
o mică ramură, care leagă liniile Salonic Dedeagaci şi Sa- 
lonic-Bitolia, fără ca trenurile să treacă chiar prin staţia 
orașului . Salonic. Lungimea totală a liniei între Salonic şi 
Dedeagaci este de 461 klm. 

Drumuri ordinare. — Fiindcă cea mai mare parle din 
Macedonia este acoperită cu munți, construcţia drumurilor 
artificiale cere mari cheltueli, astfel că. nici. administraţia 
turcească nu a putut a le face, nici administraţia greacă, 
Ei şi bulgară "după 1913, nu a avut vreme a se ocupă 

e ele. 
Centrul comunicâţiunilor ordinare din Macedonia este 

tot Salonicul. 
Căi navigabile. — Râurile Macedoniei nu indeplinesc 

condițiunile necesare pentru plutirea vaselor mari: pe 
ele nu poate să plutească decât materialul de lemnăr ie şi 
mici şalupe. i 

3
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x 
- :Macedonia excelează prin numeroase şi mari ezere, 

din cari cea:mai mare parte ar puteă servi de comuni: 
caţiuni între oraşele aşezate pe marginea lor, însă pentru 
un moment nu funcționează decât băricile pescarilor. - 

„.-- Centrul comunicaţiunilor. maritime, ca şi al celor de 
uscat, este tot Salonicul, care, prin situaţiunea sa constitue 
punclul. principal, pentru exportul şi importul comercial 
al întregei Macedoniei. Afară de acestea, el se arlă pe cel 
mai scurt drum, care duce din Europa centrală în Indii, 
fiind legat prin calea. ferată cu Nișul. - 

Vastul port al Salonicului poale șă adăpostească o 
numeroasă flotă comercială şi să servească ca bază de 
operaţie sigură, pentru o .puternică flotă militară. 
„-- Afară de Salonic, mai au imoortantă ca porturi mari- 
time, însă pe-o scară incomparabil mai mică: 

a) Kavala; portul înlregei câmpii a Dramei; 
_.b) Ciaiazihan (Gura Strumei), nuc port al câmpiei 

Seres.: | 
Din cele expuse putem să conchidem, că Macedonia, 

ca regiune muntoasă şi cu un număr foarte restrâns de 
comunicaţiuni bune, este improprie pentru marile opera: 
țiuni militare.. . | 

Afară de câteva câmpii întinse, mişcarea armatei nu 
este posibilă decât pe drumuri. Mişcarea în afară de ele 
este posibilă numai pentru detașamente mici, compusă 
din infanterie, cavalerie, montală pe: cai indigeni, şi ar- 
tilerie de munte. (Cantargiew). ea 

Salonic 1), (105,000 locuitori), formează obiectivul 
geografic cel mai însemnat din Macedonia şi din penin- 
sula balcanică, după Constantinopol, el este nodul cel 
mai important de. comunicaţiuni pe uscat. Salonicul este 
chemat, prin situaţiunea lui avantagioasă, în fundul gol- 
fului cu acelaşi nume, să joace un rol important ca legă- 
tură directă între- Europa şi Asia (Indii). Posedă întăriri 
vechi care fac faţă atât spre Mare, cât şi spre uscat. In 
ultimul timp sa reînoit, construindu-se şi altele. 

, „Din cauza văilor râurilor cari se dirijează concen- 
tric în spre golful Salonicului, zona şesului se găseşte în. 
roarre iesnicioase comunicaţiuni cu zona deluroasă şi imun- 
toasă. Această împrejurare face din coasta golfului Sa- 
lonic cel:mai important nod de comuricaţiuni din Mace- 
donia. Din această cauză, oraşul Salonic, aşezat. în fun: 
dul golfului are importanţă nu numai ca port de Mare 
si ca punct final al drumului -naturaz, care traversează 
întreaga regiune începând dela Belgrad, dar şi-ca punct 

“Dn anul 996 Simeon Cel mare a învins lâgă acelaş ora ci n an c are a în : elaş o . In 1207 impăratul Kalsian a asediat Salonicul, unde la 8 Octebpiie a. 
_celaş an a fost ucis de voevodul Manastrare. a
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central al unei bogate reţele de drumuri şi al unei întinse 
regiuni, a cărei ieşire spre Mare o ţine. 

Prin favorabila. poziţiune şi importanța sa, poate să 
se compare peivect de bine cu Adrianopole”. (Cantargiew). 

Din îronturile strategice al teatrului de operaţiune al 
Macedoniei, pentru noi astăzi prezintă interes cel de 
Nord-Est. 

Cele mai importante. comunicațiuni, cari traversează 
acest front şi duc în interiorul regiunei, sunt: 

1. Potecile, cari duc din valea Mariţei şi Iskerului alb, 
pe lângă piscul Sivricaia şi. prin Dimir-Kapia la Iakuruda- 
Bansko-Nevrocop-Drama-Kavala sau Drana-Xanti prin Bu- 
kovo. Prin-urmare, -într'un răsboiu între Bulgaria şi” Gre- 
cia. cari îşi dispută această parte a Macedoniei, aceste po- 
teci. vor aveă o importanţă militară secundară. Grecii vor. 
trimite pe ele detașamente secundare cari să înlesnească - 
luarea orașului Samokovy şi şă acopere dreapta altei co- 
loane mai numeroase, ce ar înaintă pe valea Strumei către' 
Dubniţa, pentru a întoarce apărarea dinspre Kiustendil, 

2. Şoseaua Dubniţa-Djumaia-Seres, este cea mai proba=: 
bilă direcțiune, pe. care se vor desfășură cele mai impor-: 
tante operaţiuni militare dintre Bulgari. şi Greci, fiindcă 
este drumul cel mai scurt dintre cele două obiective însem- 
nate ale teatrelor de operaţie corespunzătoare: Sofia şi 
Salonicul. | | e - 
„3. Kadin Most-Tărna la Carevo-sela şi de aci-la Iştip 

sau prin Pehcevo în valea Strumei sau în accea a afluen- 
tului său Strumiţa. Aceasta este, asemeneea, o direcţiune 
de operaţiune, care are o mai mare importanță pentru 
Sârbi decât pentru Bulgari, fiindcă prezintă cea mai scurtă 
distanță dintre calea ferată Salonic-Scopia şi Bulgaria: 
Prin urmare, Sârbii vor aveă cea mai mare înlesnire ca 
să concentreze . cu uşurinţă pe această. direcțiune, atât 
trupele, -cât şi materialul de răsboiu. Iștip, prin poziţia 
sa centrală şi apropierea sa de calea ferată, este chemat 
să joace un rol însemnat de conducerea trupelor sârbeşti 
pe acest front. a St 
„4. Şoseaua Kiustendil-Egri-Palanca-Kumanova-Scopia. 

Și:aceasta este una din liniile de operaţie importante. Țara 
în contra căreia va fi Serbia, nu va pultcă să se foloseascăi 
fără primejdie de această comunicație, de oarece îşi va 
expune îlancul şi spatele. ;Această linie de operaţii este pro- 
Dabil azi pentru armătele aliate, de oarece ea are posibi- 
jitatea ca rezemându-se pe Scopia să înainteze spre Kius- 
endil. | 

4



BULGARIA 

Notiţe istorice. 1) Na | . 

:- Bulgarii sunt de origină filo-uraliană (turanieni). 

Numele kde Bulgar (bâlgar) aparținea unui popor fincz, 

Bulgarii, cari pe la finele secolului al V-lea trăia pe ma- 

lurile Volgei couslituind un stat cu capitala Bolgar. 

- "Prin secolul al VIII-lea, ei înaintează de pe malurile 

Volgei spre Vest, se opresc mâi întâiu în: Basarabia, în 

colțul formnat de Nistru, Dunăre şi Marea Neagră, și mai 

târziu prin Dobrogea, pătrund în Peninsula - Balcanică, 

gubjugând triburile slave, fără coheziune, aflate între Du-- 

năre şi Balcani, însă fiind puţini la număr, (50.000 bul- 
gari) şi mai puţin civilizaţi, ei sunt înghiițiți de slavi a 
căror limbă o adoptă, uitând propria lor limbă. . - | 
_"Uh trib bulgar treci Dunărea la 679; sub conducerea. 

chanului Asparuch; se aliază cu 'slavii împotriva împăra- 
tului bizantin şi rcușeşte a grupă într'un tot diversele tri- 
buri slave şi bulgare. Astfel, bulgarii actuali au luat nu- 
mele unui popor străin. Primii lor suverari poartă nume. 

uraliene: Kruim, Omortag, Sursubul, Alogobolur. La curtea. 
lor:se vorbcă trei limbi: greacă, slavă şi bulgară. - a 

Krum (802—807) ajunge victorios până la porţile: 
Constantinopolului. Unul din succeorii săi, Boris sau Bo- 
goris, se convertește la creştinism la 864; puţin câte puţin 
poporul bulgar imitează pe suveranul lor. 

-- Graţie creştinismului, elementul slav iese învingător: 
şi absoarbe definitiv pe uralieni.. 1 - 

“Țarul Simeon (893—597), măreşte graniţele Bulgariei, 
întinzându-le până la Ibar şi Sava, şi parte din- Ungaria; 
stabileşte capitala la Preslav, ale cărei ruine se văd şi 
azi lângă Șuinila, şi fu unul din prinții cei mai instruiți ai 
epocei. Fiul său Petru iă în căsătorie o principesă bizan- 
tină. După moartea sa, bulgarii cad în anarchie şi se îm- 
part în două, fiind atacați rând pe rând se către ruși, greci, 
şi pecenegi. La finele secolului al X-lea, împăratul bizantin, 

1) Prelucrate după Geografiile arătate în paginile precedente, după 
broşura Marelui Stat Major şi după Iasboiul din 1912—1913 de Lt.-Co- 
lone! Dabija,
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Vasile al II-lea, în urna unor lupte sângeroase, ia numele 
de bulgaroctonul (omoritorul bulgarilor). In această :epocă, 
capitala statului bulgar e la Ochrida în Macedonia. Dela 
1018—1196 Bulgaria îu supusi imperiului bizantin. Sub 
doinnia lui Isac al II-lea, Ingerul, doi boieri români, Ioan 
şi Petru Assan, reușesc să scuture jugul grecesc şi fun 
dară o dinastie naţională româno-bulgară, care durează 
până la 1257. Bulgaria liberă atinge cele trei Mări: Ma- 
rea Neagră, Archipelagul și Marea Adriatică. Târnova, 
capitala imperiului româno-bulgar eră, după arătarea. gro- 
cilor, „o a doua Constantinopole”, iar ţarul se intitulă în 
documentele latine: Imperator Bulsarorum ct Vlacorum. 

După moartea Asanilor, Bulgaria decade din nou, o 
parte îu atacată și cucerită (Macedonia), de către Țarul 
sârb, Duşan cel Tare. De âltă parte, Turcii ocupară Fi- 
lipopolc. Țara se împarte în două: una cu capitala în Târ- 
nova şi alta cu capitala în Vidin: o 

In 1832|Turcii au ajuns la Sofia; după subjugarea Seu- 
biei de către Turci, în anul 1389 (bătălia dela Nicopole), 
Turcii cuceriră Târnova, iar farul Ivan Șişman dispără, 
în 1393. La 1396 (cade şi Vidinul, cu care se sfârşeşte: in- 
dependenţa bulgară. Puterea politică trecă în mâinile: tur- 
cilor, iar cea Spirituală, fn mâinele clerului grec, câre reuşi 
încelul cu încetul si elimine preoţii bulgari. Mare parte 
dintre: bulgari “se turcesc; descendenții acestora, numiţi 
Pomaci, 'se găsesc şi azi, mai ales în munţii Rhodopi.. " 

In diferite rânduri bulgarii încercară să se revolle, 
dar în zadar; o parte emigrariă în Țările române şi Tran- 
silvania, câţivă se făcură haiduci şi, refugiaţi în munți, 
căutară a se opune autorităţilor turceşti. n 

Cei ce au emigrat în Țările române, fură primiţi aci 
cu o dragoste spontanee. Se: duseră, —' spune Peppin 'și 
Sparsovici (Histoire des literatures slaves, T. 1. pag. 143) 
„La vecinii lor mai fericiţi, la care găsiră' azil, milostenie, 
manuscrise şi mai târziu imprimate”. Acești vecini erau 
românii, cari, deşi sub suveranitatea turcilor, se guvârnau 
după legile şi obiceiurile lor, şi-şi exercitau liber obiceiu- 
rile lor, şi cultulI). - o a 

In România călugării bulgari găsiră azil prin 'mă- 
năstirile române, care :în curând deveniră adevărale 'pe- 
piniere de cultură slavo-româncască. In'anul 1493, când 
se introdusese în “Țările române tipografia slavonă, multe 
cărți bisericești: se lipăriră - în limba "bulgară (în Târgo- 

1) Românii'erau numai îngenuchiaţi între ceilalți de tot aruncaţi 
la pământ şi în mânile lor aveau măcar o spadă ruptă, pe când. de pi- 
cioarele vecinilor atârnau lanțuri s-culare.cu cari se deprinseseră “Vasal, 
cum era .scaunul Domnilor români era un tron, pe baldachinul căruia 
strălucea crucea; la români sunau în 'voe clopotele bisericilor și tre- 
caau în voe steagurile ostașilor: (N; Iorga „Două conferinţe”).
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vişte) .şi 'serviră. astfel pentru folosul vecinilor subjugați. 
In. Bulgaria. populaţiunea bulgară suiereă cu docilitate 
jugul nemilos al Turciei. Da 
*. După încheierea păcii dela Kuciuk-Kainardgi (1774), 
Rusia îşi însuşeşte dreptul de proiectoare a tuturor creş- 
tinilor din. imperiul otoman. 
+ Bulgarii patrioţi, îndemnați la revolte de emisarii ru- 
eşti, veneau în Țările române, unde se, țineau toate con- 
ciliabulele: aci luau ființă toate combloturile bulgărești 
contra Turcici, aci se tipăreau toate manifesturile patrio- 
tice, toale cărţile de şcoală, şi tot aci veneau bulgarii cari 
nu aveau cu ce să se hrănească în ţara lor şi aci se îm- 
bogăţeau. Ia 

La finele secolului al XVIII-lea şi începutul celui de 
al XIX-lea, ţara avă să sufere îngrozitor de pe urma je- 
fuitorilor, numiţi basibuzuci şi kirlajii. | 

-Cu toate acestea conştiinţa naţională bulgară începu 
să se deştepte, graţie scrierilor călugărilor Paisie şi 
Sofronie. Succesele grecilor şi revollele sârbilor, dădeau 
bulgarilor speranța unor zile mai bune, dar nu putură! 

imită exemplele vecinilor lor: Bulgaria de Sud eră prea 
aproape de Constantinopole, iar cea de Nord cu câmpiile 
sale, eră improprie răsboiului de guerilă. In 1806 şi 1829 
haiducii bulgari dau concursul lor armatelor rusești, dar 
„Bulgaria nu irase nici un profit de pe urma răsboaielor 
rusești. - 

Neputincioşi din punct de vedere militar, pairioţii 
bulgari îşi concentrează aclivitatea lor pe terenul şcoalei 
şi al religiei. Pentru a scăpă de dominaţiunea clerului îa- 
nariot, ci se gândiră mai întâi a îmbrăţișă catolicismul, re- 
cunoscând supremaţia papei; apoi, stăruriră a dobândi 
independenţa bisericii lor. După lungi şi grele încercări 
veuşiră: Un firman din 1870 îi recunoscit ca comunitate re- 
ligioasă independentă, în capul căreia fu numit un exarh 
cu reşedinţa la Constantinopole .Exarhul bulgar fu esco- 
municat de Patriarh, dar aceasta nu se țină în seamă şi 
nici că a avut vreo. influență asupra independenţei sale. 

Constituirea și recunoaşterea exarhatului bulgar îu un 
succes foarte importani şi constitue oarecum recunoaşte- 
rea oficială a naţionalităţii bulgare. Me Re 

De aită parie, Poarta se străduii si paralizeze dezvol- 
tarea acestei naţionalităţi, siabi.ind în Bulgaria colonii de 
cerkezi, care deveniră teroarea populaţiunei. 

Când izbucni revolta în Bosnia şi Herţegovina (1875), 
bulgarii se revoltară la rândul lor; turcii excitară la rân- 
dul lor pe başibuzuci și pomaci, care :făcură cele mai 
groaznice măceluri. Ministrul Angliei, Gladstone, luă apă- 
rarea bulgarilor; puterile europene mişcate, trimiseră co- 
misari, care reclamară în zadar autonomia provinciilor



39 

  

bulgare. Rusia intervine, luând apărarea creștinilor din 
Orient şi consecintă politicei sale seculare de pătrundere 
spre Constantinopole, declară răsboiu: Porţei în 1877. De- 
claraţia de răsboiu avu loc la 12 Aprilie. Armata rusă 
treci Dunărea în vara anului 18771) 

„___ Situaţiunea strategică a ruşilor în Peninsula Balca- 
nică eră complet defavorabilă şi aruncarea lor în dezor- 

„dine peste Dunăre, eră din ce în ce mai probabilă. Atunci 
văzură ruşii ce greşeală făcuseră de a nu fi acceptat co0o- 
perarea armatei române, iar Marele Duce Nicolae adresă 
Domnitorului României următoarea telegramă: 5 
”„Lurcii grămădind mulţime mare de oştiri la Plevna, 
ne-nimicesc. Rog să fuzionăm, şi dacă e posibil, treci Du- 
nărea precum doriai, ete. - e - 

România lrimite armata ei pe câmpia Bulgariei. Preci- 
„pitarea capitulărei armatei lui Osman Paşa (dela Plevna), 
se datorește iscusinței și energiei trupâlor roniâne (,„,De- 
fense de Plevna”, de un comandant. turc, Paris 1889). 
Cu prețul a mii de soldaţi români, soarta răsboiului şi cu 
aceasta a populaţiunlei bulgare, se decide. 

Se încheie tratatul dela San Ştetano (3 Martie. 1878), 
prin care Rusia cereă constituirea unei mâri Bulgarii, care 
se întindeă până la Marea “Egee, despărțind Constantino- 
polul şi Turcia de celelalte provincii ale Imperiului Oto- 
man din Europa (art. 6G-—12). Dar diplomaţia europeană 
intervine: Tratatul dela Berlin din 'lulie 1878, modifică 
complect pe cel dela San Ștefano, sub presiunea lor- 
dului Beanconstild. Acest congres constitue două Bulgarii: 

1. Un principat autonom şi tributar sub suzeranitatea 
Porţei, guvernat de un principe ales cu consimţimântul 
puterilor. Acest principat, numit Bulgaria de Nord de 
Balcani, se întindeă între Serbia şi România cu Dobrogea. 

2. O provincie privilegiată la Sud de Balcani, Rumelia 

  

1) România închee cu Rusia convenţiunea dela 4 Aprilie 1877, 
prin care gnvernul rus se obligă a respecta drepturile poltice ale sta- 
tului român, a-i menţine şi respecta integritatea teritoriului şi alte con- 
diţiuni privitoare la trecerea trupelor ruseşti prin România. 

In taţa ostilităţii Turciei, România răspunde cu desfăşurarea ar- 
matei sale pe tot litoralul Duuărei. iar după sosirea armatei ruse, for- 
țele sale militare se concentrează în Oltenia. - - 

Se cunoaşte din istorie atitudinea demnă şi condiţiunile de coope- 
rare puse de Domnitorul României, propoziţiunilor ruse Aceştia vrolau 
însă,siguri de succes cum erau, să nu împartă cu România fructele vic- 
toriei, de aceia nici nu voiră să primească cooperarea armatei noastre, 
de cât în condițiuni umil toare pentru noi, cceace Domnitorul nostru de 
atunci a refuzat categoric, - 

„Dar soarta răsboiului ia început nu fu favorabilă armatelor ru- 
seşti. In a doua jumătate a lunei Iulie, ruşii sunt bătuţi în toate părţile: 
pe Lom, la sud de Balcani şi la Plevna (a Z-a bătălie) şi astfel interveni 
faimoasa telegramă de „ajutor“. -
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Orieritală. sub dependinţa politică şi militară a Sultanului, 

administrată de un guvernator creştin; Dobrogea fu dată 

României, căreia i se răpeşte Basarabia; Pirot, Niș şi Vra- 

nia au fost date Serbiei, iar celelalte provincii,. Macedonia: 

şi Adrianopol, rămâneau cu tolul supuse administraţiei o- 

tomane. LL 

Despărțirea grupului bulgar în două masse, nu puleă 

decât să grăbească o încălzire a sentimentelor, fatală 

funcţionării regulate a statului, turburând necontenit cchi- 

librul curopean în peninsulă. | 
“Prinţul Alexandru de Battemberg, un tânăr olițer ruș, 

e ales Principe al Bulgariei la 29 Aprilie 1879. Sultanul 

propuse ca guvernator general al Rumeliei pe Aleco Paşa 

Vosorides, bei de Sâmos, care în Martie 1884, fu înlo- 

cuit cu Gabriel Paşa Krestovici. - - 

- “Im luna Septemvrie 1885, o revoluţiune pașnică iz- 

bueni la Filipopoli ; guvernatorul îu ridicat din palatul său 

şi dus la Sofia, iar guvernul provizoriu instalat, proclamă 

unirea cu Bulgaria şi chemă pe Prinţul Alexandru, care 

îşi face intrarea triumială în Iilipopoli. Puterile Europei 

surprinse de aceste evenimente, începură a bănui ames- 

tecul Rusici. Aceasta însă nu fusese consultată de bulgari; 

Impăratul Alexandru recheamă ofițerii ruși, cari serveau 

în armata bulgară, iar guvernul rus nu recunoscil actul 

dela Filipopole. Regele Serbici, — Milan —: pentru motiv 

de a menţine echilibrul în Balcani, declară răsboiu Bulga- 
riei şi trece frontiera 'cu armata sa, îndreptându-se spre So- 

fia, Bătut la Țaribrod şi Slivniţa de bulgari, este urmărit 
de armata Prințului Alexandru, când intervine Austria, 

care opreşte armata bulgară victorioasă la frontiera Ser- 

bici. Răsboiul se încheie cu pacea dela Bucureșşii, 1885. 

Turcia recunoaște pe Prinţul Alexandru ca guverna- 

tor al Rumeliei. Rusia însă refuză a recunoaște aceasta. Se 
formează în Bulgaria un partid ruso-fil, cu scop de a înlă- 
tură pe principe. In noaptea de 21/22 August 1886, Prin- 
ţul fu ridicat din palatul său de către ofițeri, îmbarcat pe 
“Dunăre şi condus în Basarabia de Sud; autorităţile rusești 
31 lăsară liber şi în curând reintră în triumi în ţară. Prin- 
cipalii autori ai detronării Prințului Iuseseră: Karaveloii, 
-Tancot şi maiorul Gruiei; readucerea șa sa făcut de către 
'Stambulov şi Mutkurov. Nepulând obţine recunoaşterea 
Rusiei, Prinţul îşi deie demisia la 7 Septemwvrie 1886 şi 
Jăsă puterea unei regenţe. Regența convocă, adunarea ge- 
-nerală, care alege mai întâi_pe Principele Valdemar de 
Danemarca, însă acesta nu primește. După mai multe în- 
cercări, o nouă adunare este convocată la Târnova și la 
-25 Iunie 1887 se alege Principele Ferdinand de Sasa 
Cobburg, „care primeşte şi-şi face intrarea triumfală la 
13 August 1887. - Sa e - i
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Momentul istoric din 1885 marchează un pas inainte 

în evoluţia statului bulgar. Imcurajată de succesul uşor 

obţinut contra sârbilor, Bulgaria începe să lucreze cu 

febrilitate pântru a. rezolvi chestiunea macedoneană - în 

favoarea ci şi a alinge astfel idealul naţional întrezărit 

pentru un moment la San Ştefano. Perioada dela 1885— 

1912 se caracterizează prin o politică constanlă de. ex- 

_pansiune teritorială urnrărită de toate partidele politice, 

prin întreţinerea de bande armale în Macedonia, prin o 

atitudine agresivă pe toate fronturile, prin agitarea şi-infil- 

trarea în massele poporului a ideei de răsboiu național 

şi mai ales prin o constantă sporire a forțelor militare ale 

statului, în vederea unui răsboiu apropial şi inevitabil. - 

__ După'o pregătire de 20 de ani, în 1908 Bulgaria pro- 

filă de, lurburările interne din Turcia, provocală de revo- 

luțiunea tinerilor turci şi detronarea Sultanului Abdul Ha- 

mid, rupe legăturile cu 'Lurcia şi la 22 Seplemywrie se 

proclamă independentă. Momentul cră atât mai favora- 

bil, cu cât Turcia se găscă în conilict și cu Austro-Ungaria, 

care anexâse Bosnia şi Herţegovina. _: - Mi 

_._Urmează o perioadă de criză politică provenită din 

protestul “Turciei pentru ocuparea căii ferate orientale de 

Bulgari, şi oarecari neînţelegeri asupra traseului îron- 

ticrci. Ambele incidente se rezolvă pe cale. paşnică prin 

intermediul Rusiei. Bulgaria se prociamă Țarat, iar Prin- 

țul Ferdinand iă numele de Țarul Bulgarilor, devenind 

prin aceasta întemeietorul nouii dinastii de ari bulgari: 

Repedea constituire a Bulgariei după răsboiul din 

1877, — la care ca a contribuit numai cu câlevă bata- 

lioane, — “continua ci mărire întrun timp relaliv scurt, 

dela 1877 până la 1885, precum şi succesele diplomatice 

ce i-au urmat dela 1885 până la 1909, a produs asupra 

poporului bulgar ameţeala miăririi dincolo de drepturile 

ior naționale şi astfel asistăm dela 1912 încoa la acie cari 

reamintesc origina acestui popor şi cari confirmă, odată 

mai mult, că salturile nenaturale ale unui popor — ca Şi 

ale unui individ — grăbese mai 'mult căderea decât- ri- 

dicarea. „n 

Săwmânţa acestei amețeli a fos pusă în sufletul po- 

porului Bulgar în ziua când fa înjghebat, de către Rusia, 

Aratatul dela San Ştefano. De atunci conducătorii bul- 

garilor, învățătorii, preoţii şi mamele. au îngrijit de în- 

colţirea şi creşterea acestor” săimânţe, iar împrejurările is- 

torice, arătale mai sus, au favorizat această încolţire: „e 

creştere. In geografia lui Cantargiew giisim formulat foarte 

bine idealul urinărit de bulgari” după tratatul dela San- 

Ştefano, şi anumc: . e 

„Dacă putem să spunem că în general Bulgaria arc 

o bună frontieră naturală, nu putem să spunem tot aşă
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şi de cea etnografică. Din nefericirea noastră, aceasta 
este departe de actuala frontieră politică, de aceea idealul 
nostru național, testamentul nostru ideal, trebue să fie 
acei froniicră. Ea este fixată prin tratatul dela .San Ște- 
Tano”. ' 

După alipirea Rumeliei la Bulgaria (1885), toți pul- 
garii ce mai rămăsese sub turci începurăi a nutri speranţa 
unirei lor cu cei liberi; iar aceștia din urmă, începură 
activitatea pentru a realiză „Marea Bulgarie”, în care tre- 
buiă să intre Pirotul şi Nișul, cari aparțin Serbiei, toată 
Macedonia şi Tracia, ce sunt ale Turciei, şi Dobrogea, ce 
apraţine României. | 

In acest scop, începe organizarea comitetelor mace- 
donene pentru propagandă și agitaţie în Bulgaria, în străi- 
nătate şi în Macedonia, începe propaganda intelectuală, 
şcolară şi bisericească, întrebuințând. convingerea, con- 
rupția sau teroarea, acuzând adesea pe Turci de barbariile: 
și terorismul făcut chiar de ei însiși. In acest timp s'au 
comis foarte multe asasinale asupra personalită'ilor din. 
alte naţiuni cari putcau sau păreau că pun piedică; reali- 
zării idealului bulgarilor, între aceştia a fost şi profesorul 
Mihăileanu, (1899). | 
„» In special, bulgarii au organizat o serioasă propa- 
gandă ziaristică şi literară: în străinătate, astfel că graţie: 
acestui mijloc ajung a face să fie iubiţi sau susținuți de 
către Francezi şi Englezi, chiar în paguba noastră. 

La 1902 și.1903 diplomaţia europeană iă mai de: 
aproape chestiunea orientală și ajunge a impune Turciei, 
prii programul din . Murzsteg, un ; rogram' de reforme- 
pe care La pus în aplicare, iar în 1908, Turcia întroncază 
regimul constituţional, dându-se aslfel oarecari speranţe: 
de linişte în Peninsula Balcanică. Cu toate acestea, crimele. 
şi terorismul nu încelară .din cauza cetelor macedonene, 
Organizațiile macedonene reîncep activitatea, bulgarii din 
Turcii trec în inasse în Bulgaria, soldaţii creștini admiși 
după noua constituţie în armata turcă, conrupți prin pro-. 
pagandă, încep dezertările Şi intrigile. Prin aceste mij-- loace sa putut întreţine Şi. aprinde, pe deoparte, spiritul. 
de mărire al bulgarilor; iar pe de altă parte sa putut. prezintă Turcia, în faţa diplomaţiei și opiniei europene, 
într'o stare continuă de anarhie și violenţă.. Intre. alte mo-. „mente de acest fel sunt şi măcelurile turcești dela Iștip. Coceana, în 1911... 

„In 1912, bulgarii găsesc momentul favorabil pentru: realizarea chestiunei macedonene, „de oarece Turcia eră în răsboiu cu Italia. e 
„ Partidele politice încep agitaţiunile, iar guvernul intwă: 

N. - . „ Pai - m. . i ; N AICI a : a aq ME E SE Ii
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în această vultoare 1), statul majoi declarârid "că armata: 

este gata de răsboiu. SI i a d 

Încă dela începutul anului: 1912 se pare' că a existat 

oarecare înțelegere între Sârbi şi Bulgari asupra cazului 

unui răsboiu cu Turcia şi chiar cu România. a 

Intre timpul după masacrele dela Cociana, agitațiile: 

crescură coniinuu, Bulgaria începi la finele lui August 

şi primele zile ale lunci Seplemvrie, a luă. măsuri secrete 

pentru pregătirea răsboiului; iar la 17 Septemvrie dădu 

ordin de mobilizare. Imediat urmează mobilizarea Ser- 

bici, a Greciei şi Muntenegrului. Inţelegerea cu acastedouă 

state din urmă pare a se fi făcut cu puţin înainte de 

mobilizare. | : 

Răsboiul acestor patru state contra Turciei, durează 

dela 17 Septemvrie 1912 până la 1 Aprilie 1913, iar după: 

această dată himera Marei Bulgarii reapare în spirilul 

conducătorilor şi a poporului buigar, producând în suile- 

tul lor ameţeala mărirei, și dând naștere la neînţelegeri 

între ei şi iraţii lor de arme, Sârbii şi Grecii. Astfel, în 

Maiu, lunie şi Iulie 1913 se produce răsboiul între Bul- 

gari contra Sârbilor şi a Grecilor, se provoacă intrarea. 

României în acţiune și se dă naştere tratatului dela Bu 

curești, din care Bulgaria a ieșit mărită aproape com- 

plet pentru realizarea drepturilor ei istorice, dar, cu totul 

departe de idealele ei ameţitoare pentru Marea Bulgarie: 

dela San Ștefano care nu există în istorie, dar a existat 
scris pe hârtie în tratatul dela Șan Ştefano. : 

Intrarea Bulgariei în acţiune alăluri de puterile cen- 

trale în actualul răsboiu, este unul din actele dramei care 
Sar puteă intitulă: Cum ameţește şi cum piere un popor. 

Notiţe politice şi economice. a 

- Monarhie constituțională şi ereditară pentru casa prin- 
țului ales de adunarea naţională. Consiituţia este aceea 
dată. din 17/29 Aprilie 1879, revizuită în 15/27 Maiu 
1893 și $/21 1911. Religiunea de stat, ortodoxă.. 

Prinţul Ferdinand de. Saxa Coburg şi Gotha, duce de 
Saxa, a fost ales în unanimitate prinț'al Bulgariei, de 
către Marea Adunare naţională adunată la Târnova, la 25 
lunie/(7 Iulie) 1877. După 9 ani, firmanul din 2/14 Mar- 
tie 1896, al sublimei porţi, confirmă această alegere şi îl 
numește pe prinț, guvernator general al Rumeliei Orien- 

  

  

i: Partidul Macedonean avea ca şef pe Ghenadie care era şi şef al' 

partidului Stambulovist din opoziție. Ghenadiev voia să-şi recâștige pre-: 

știgiul pierdut din cauză că el împreună cu alţi doui foşti miniştri (Ge- 

neralii Petrov şi Savov) erau daţi în judecată pentru deturnare de bani: 
publici, de aceea făceau mure propagandă pentru răsboiu.
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tale. Adunarea Naţională (Sobrania) este compusă din 
213 deputaţi, aleşi de popor prin sufragiu direct pentru 4 
ani. Marea adunare naţională se compune din 526 deputaţi. 

Ministerul se compune din: | „j 
Preşedintele consiliului, Ministrul Afacerilor străine, 

Ministrul ide interne și salubritate publică, Ministrul de, jus- 
tiţie, Ministrul de răsboiu, Ministrul de comerț şi “indus- 
trie, Ministrul agriculturei şi domeniilor, Ministrul lucră- 
rilor publice, Ministrul drumurilor de fier, poşte şi telezrai. 

Inainte de 1913 avea 96.345 klm. (|, cu 4.333.513 lo- 
cuitori; iar după pacea dela Bucureşti s'a mărit suprafața 
la 114.017 şi 1.711.917 locuitori, ceeace face 42 locuitori 
pe kim. []. [i 

Din lotalul populaţiei, 3.479.794 'sunt bulgari; iar res- 
tul de 1.214.723 sunt Turci (466.117), Țigani (121.423), 
MNomâni (79.787), Greci (43.273), Evrei (40.118), Pomacd 
(21.145), Tătari, Armeni, Huşi, Germani, Sârbi, Croaţi, 
'Muntenegreni, etc. e 

Bugetul general (venituri şi cheliueli), în 1915, e de 
275.366.200 din care bugetul răsboiului are 59.315.960 îr.1) 

Datoria publică, amortizabilă la începutul anului 1915, 
de 695.175.3/6; iar datoria flotantă de 5413.428.336; în to-. 
tal 1.155.732.710. - RI 

Pregătirea de răsboiu a teritoriului. 

Cea feraie. — La eliberarea de sub jugul turcesc în 
1878, Bulgaria nu avea decât o singură linic ferată dela 
Rusciuk la Varna, pe o lungime totală de 222 kim, astăzi 
dispune de o rețea de ciii ferate relativ întinsă, 2473 klm. 
în exploatare. şi câtevă sute klm. în construcție, ceace 
revine cam 2 klm. de linie ferată pentru 200 km! p. de 
teritoriu, şi 4 klmi linie pentru 10.000 locuitori. 

Liniile ferate bulgare au foșt irasale asiiel ca, să sa- 
tisfacă nu numai cerințele economice, dar mai cu deo- 
sebire cele militare, pentru asigurarea unei repezi mobi- 
lizări şi concentrări. o 

Principala condiţie fiind de a asigură legătura şi lrans- 
porturile dinire cele două tealre de operaţiune, despărțite 
prin lanțul central al Balcanilor. Bulgarii, după ce şi-au - 
construit: doui linii, paralel cu lanţul Balcanilor: una la 
Nord şi alta la Sud, au lucrat în ultimii ani cu multă ac- 
tivitate la unirea lor în mai multe puncte pri linii trans- 
versule, care să străbată lanţul muntos, de oarece nu dis 
puneau decât de linia Sofia-Filipopole pentru această le- 
gătură. | | 

parte. D. A: Patra. parte din totalul veniturilor. Al nostru era cam a opta
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Din cauze financiare şi din cauze materiale, pentru 

realizarea acestor legături peste un lanţ de munţi așă de 

înalt şi sălbatec, lucrările au mers încet, totuş, de curând 

a fost terminată prima linie ferată care străbate Balcanii 

prin. centrul lor, legând Târnova cu Stara-Zagora-Filipo- 

pol. In curând se va pune în circulaţie şi linia Şumla- 

Karnabat. | aia 

Linia dela Nordul Balcanilor pleacă dela “Sofia prin 

valea Iskerului, la Plevna, Levski, Orehoviţa, Şumma, 

Kaspician, Varna. Din această linie! se irâmilică liniile: 

Vraţa, Vidin (cu ramuri la Lom şi Berkoviţa), Plevna-Sa- 

movit (Nicopoli), Livski-Șiştov, Orehoviţa-Rusciuk, şi Ore- 

hoviţa-Gabrovo, K asnician-Razgrad-Rusciuk- şi Gherbedze- 

Botevo la Dobrici. Ma a a a 

Linia dela Sudul Balcanilor pleacă tot dela Sofia, după. 

ce se uneşte cu linia sârbească care vine dela Belgrad prin 

Țaribrod-Slivniţa, se continuă prin valea Mariţei la Ichii- 

man, Filipopol, Cupan, Stara-Zagora,. Nova-Zagora, Lam- 

boli. Burgas. Această linie are o ramificaţiune dela Fili- 

popoli la Skobelef, Seimen, Adrianopoli; dela Novo-Za- 

gora la Seimen, dela Kasbakioi, la Sliven; o ramură prin- 

cipală mai pleacă din Sofia, prin Radomir la Kiustendil şi 

Guşevo (frontiera Sud-Vestici), de unde nu mai sunt decât. 

70 klm. pentru a se uni cu linia sârbească KRumanovo- 

Skopia (Uskub) spre Salonic. În fine, o linie paralelă cu. 

țărmul bulgar din Marea Egee vine din Grecia, dela Xeres, 

trece prin Bulgaria, la Xanlhi, de aci la portul Dedeagaci 

şi apoi pleacă spre Solu şi trece.în Turcia la Dimotika. 

Șosele şi drumuri: naturale. — Bulgaria dispune de o: 

rețea de şosele destul de bogată, în teritoriul cel vechiu, 

însă cea mai numeroasă parte conzistă din drumuri na- 

turale cari nu au nici o îngrijire şi cari constiluesc totuş 

mijlocul cel mai răspândit de comunicaţiune. “In general, 

rețeaua de comunicaţiuni bulgare se compune din: | 

Că mari naționale, căi judeţene, cari în cea mai 

mare parte sunt drumuri naturale cu oarecare îngrijire, şi 

căi vicinale. Găsim încă numeroase poteci în munţi pen- 

rin cai şi oameni. - Să 
- Șoselele naționale, sunt toate împietrite şi în zona dea- 

lurilor din Bulgaria de Nord.. Cele mai multe şosele sunt 

acoperite cu un fel de piatră calcaroasă, care dă așpectul 

unor șosele foarte bune, dar această piatră se sfarmă uşor” 

şi se transformă în prat. pe timp uscat, iar pe timp de 

ploi îndelungate nu rezistă la transporturi grele. ” 

Cele mai multe şosele sunt însoţite pe una sau. chiar 

pe ambele părți de drumuri naturale pe unde se face co- 

municaţiunea pe timp bun şi cari pot fi de mare folos. 

pentru trupe în marș. . . | | " 

Şoselele sunt kilometrate, podurile cele mai multe sunt
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«de lemn însă.bine întreținute. Sunt şi..poduri.vechi de pia- 
-tră .şi. poduri - de lemn: cu: picioarele de.pialră. .., 

„+. -Căile,judefene,. şunt- în mică -parle. împietrite şi cea 
xmai'. mare .parte: din ele sunt drumuri naturale, cari. cer. 

„oarecare îngrijire, spre a îi întrebuințate. . - NR | 
- :. Căile .vieinale,; sunt fără. nici. o îngrijire, îşi schimbă 

foarte des traseul; pe timp uscat se transformă în depo- 
zite-de praf, iar pe. ploaie devin. greu de întrebuințat. 
„- ---Potecile sunt,-în munţi, mijlocul cel mai răspândit de 
comunicaţiune. Comunicaţiunea pe. aceste poteci se face 
obişnuit pe samare. | . - 

Bulgaria nu dispune decât de o singură. cale naviga= 
bilă: Dunărea. e : a - 

„Sistemul de apărare. . . 

- Frontierile Bulgariei. sunt întărite cu următoarele for- 
tificațiuni:  .. - | 

a) Cetăți vechi, făcute de Turci, pe cari ei nu le-au 
«dărâmat conform tratatului dela Berlin, ci din contră, le-au 
refăcut, întărit şi completat cu noui lucrări; 

 b) O.-serie de întăriri permanente, semipermanente şi 
pasagere, construite în uliimii timpi de Bulgari pentru 
:a-mări valoarea obstacolelor ce prezintă terenul. 

„Frontiera spre Serbia. — Lanţul muntos, format din 
Balcanii de Vest, constitue o bună frontieră defensivă față 
de Serbia... DE | 

“Sistemul de fortificaţiuni pe această frontieră con- 
stă din: i pt 

a) O serie de fortificaţiuni pasagere, aşezate dealun- 
gul irontierei bulgaro-sârbe, ca puncte de supraveghere. 
şi -rezistenţă, construite numai pentru infanterie; - 

b) In a doua linie se utilizează creasta înălțimilor 
„dintre Briesnic şi Bielogragic cu o serie de forturi de o- 
„prire, situate la o distanță de 27—44 klm!. de Sofia. 

_ Distanţa dintre forturi e de 3—7 kim. (excepţional 
între forturile Godeteh și Lescheta 20 klm.). 

Aci sunt 7 forturi: Godeteh,. Lescheta, Slurnţa, Aldu- 
mirowtzschi, Golubowischi, Gorguliata şi Zlatusca. 

Tot din această linie se pot consideră ca făcând parte 
şi torturile Bielogragic, Kula şi Vidin, cari o prelungesc 
la Nord, precum şi întăririle executate în 1898 în regiu- 
mile cuprinse între Trn şi Vrabşa, Vrabşa-Țaribrod şi Trn- 
Radovo. A : 
_ c) In linia II-a se află Sofia cu o linie de 7 întăriri. 
Distanţa între ele este de 2—8 kini.; iar dela întăriri.la 
oraş 4—9 klm. E , 

După întinderea frontierei Serbiei în: Macedonia, dela
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Patariţa prin Lukow, Lipovick la Nord de lacul Doiran, 
valoarea defensivă-a frontierei bulgare dinspre: Serbia nu 
a scăzut, de oarece nu sa adăogat Serbiei ca linie de in: 
vazie: decât Kopie, “Kiustendil- Sofia şi potecile de cai şi 
căruțe pe ici colea, din cari. una la Vardar, 'pe valea Bre- 
galnița prin Vinica. la Djumadia (pe. Struma); şi a: doua 
dela” Stiplje (pe Bregalniţa) pe toată valea Strumiţei. A- 
fară de 'aceste două poteci mai largi, există încă între ele 
câtevă mai greu de parcurs. 

“Aceste direcţiuni de atac pe cari le-ar puteă urmă co- 
loane secundare, sârbeşti, pe lângă greutăţile de înaintare 
pe propriul teritoriu, se vor izbi: de serioase rezistențe 
imediat ce vor pătrunde în Bulgaria, de oarece aci apă- 
rarea este avantajată de diferitele coline muntoase, cari 
fac un reduit puternic din platoul Sofiei. Apăr ătorul dis- 
pune aci de excelente: pozițiuni pentru a opune, pas cu 
pas, ofensivei dinspre Sud şi- Sud-Vest, mai ales că din 
cauza regiunei muntoase coloanele mari inimice nu pot 
găsi teren favorabil desfăşurării. 

Frontiera de Nord şi Nord-Est spre România. Pe Iron: 
tul de Nord şi Nord-Est, frontiera Bulgariei se confundă 
cu vechea frontieră a Turciei cu obstacolul natural al 
Dunării şi Dobrogea, care fiind descoperită şi greu de a- 
părat, i-au făcut să construiască cadrilâterul Husciuk, Silis- 
tra, Șumla, Varna. Prin rectificarea nouei frontiere” (913), 
cadrilaterul se limitează la frontul întărit Rusciuk-Șumla- 

arna. 
Toate vechile cetăţi turcești dealungul Dunărei au foşt 

menținute, — contra dispoziţiunilor tratatului dela Berlin 
— ba încă au fost ameliorate şi completate, ca și cetăţile 
cadrilaterului. Până la 1898, atențiunea Bulgariei eră în- 
dreplată spre alte fronturi, însă dela această dată până azi 
Bulgarii au dat deosebită atenţiune sistemului defensiv 
dinspre Nord şi Nord-Est întărindu-l necontenit. 

1. Linia Dunării. 
„n lungul Dunării au cetăţile: Vidin; Nicopole şi Rue 

ciu 
* Fortificațiunile acestor cetăţi sunt în genere vechi, 

turceşti (un amestec de fortificație feudală cu sistemul 
Vauban). 

Toate au fost reparate, modificate şi mult sporite 
prin lucrări de pământ. 

Rolul acestor cetăţi este: 
a) De a mări valoarea obstacolului destul de puter- 

nic al Dunării, împiedecând trecerile de pe malul stâng 
pe cei drept; 

b) De a ameninţă flancul şi spatele armatelor adverse, 
ce ar îi trecut Dunărea prin intervalul dintre ele, şi a Ie
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slăbi; provocând detaşări de torţe importante spre a le 

atacă, investi sau observă; . | 
-G".De a-sprijini o eventuală trecere pe malul stâng; 

| d). De a domină fluviul şi a paraliză acţiunea îlotei 
adverse. : | Mia | 

„Se poate presupune că Bulgarii nu vor comite greșala 
ce au făcut Turcii în 1877, de a nu apără efectiv şi cu 
torţe suficiente linia Dunării, şi că se vor păzi mai bine 
utilizând în profitul apărării: obstacolul: Dunării, coman- 
damentul țărmului lor, acţiunea directă sau indirectă a 
cetăților şi, mai ales, concursul armatei de câmp. 

Cetățile aşezate în lungul Dunării sunt: Vidin, Nico- 
poli. Rusciuk. Toate aceste cetăţi au fost. în ultimul timp 

— 1914—1915—1916, foarte mult. întărite cu câte 2—3 
linii în lucrări semipermanente. Armamentul. este, în ge- 
nerai german, adus mai ales în timpul din urmă. 

Șumila.. Este aşezată cam la centrul distanței dintre 
Rusciuk şi Varna şi este călare pe comunicaţiunile dela 
Nord la Sud: şi dela. Est la -Vest. E 

- Șumla a fost cea mai bună cetate turcească, construită 
după. după modelul Krakoviei. | ! 

„ Vechile: lucrări de fortificaţie ale cetăţei nu mai au 
nici o: valoare, însă întăririle detașate ale liniei exterioare 
îşi menţin toată importanţă, unele având chiar armament 
permaneni. | Pa 

Tăria cetăţii constă în poziţiile naturale: Un platou 
înalt, care de Jur împrejur comandă şi descoperă terenul. 
Râurile Varna şi Golema-Kiamoia- la Sud; Ciarandij-Dere 
la Vest și râul Straj-Dere' cu afluenții săi la Nord; încon- 
joară cu văi adânci platoul Şumlei.. Malurile şi: pantele in- 

: terioare (spre cetate) .ale acestor.văi, sunt bălute de for- 
turile. detașate, iar malurile şi pantele exterioare se ridică 
uşor, astfel că nu oferă bune poziţii aiacatorului, care ar 
îi nevoii să-şi instaleze bateriile sub -tunul cetăţii. 

Pe frontul de Est platoul este. spart 'de văile râurilor 
Bakujdă- Dere, Ac-Su și Straj-Dere; platoul e mai puţin 
înalt şi. întretăiat. - . PRE E 

- Varna. Portul Varna este situat în fundul unui goli 
şi înconjurat pe uscat de înălţimi puternice. —. -. 

: Fortilicaţiunile vechi ale. Varnei au fost aproape cu 
totul desfiinţate. pi - 

Din incinta bastionată ce înconjoară pe uscat oraşul 
se - menţine. numai: bastionul Kladir-Baba pe frontul de 

„Nest; şanțul exterior, -larg de 10 m., şi adânc de 8 mi, es- 
carpa Și contra-escarpa căptuşite cu blocuri de piatră. La 
gâtul bastionului (spre Mare), este o poartă de lemn. 

Bastionul nu are armament, nici garnizoană ; serveşte 
ca depozit pentru muniţiuni. CI: 

Fortificaţiuni noui; pe timpul conflictului Româno-
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Bulgar sa construit pe țărmul Mării, la locul numit Traka, 
distanță de 200 metri de castelul Euxinograd, o baterie de 
coastă, din pământ, pentru două tunuri,iar la extremitate 
pentru două tunuri; la extremitatea capului Galata, la 80 
metri de far, două semi-baterii. Pe versantul N.-V. a ca- 
pului Galata sunt magazii de muniţiuni. ia 

Mai în urmă aceste lucrări au îost reconstituite per- 
manent cu zidărie şi beton. 
„Bateria Traka Euxinograd dinspre Mare spre larg şi 

intrarea în portul Varna şi bateria Galata sunt singurele 
fortiticaţiuni. In interiorul portului, în partea de Vest a 
digului de Sud, se află noul arsenal al marinei militare. 

Cetatea Vrana completează frontul întărit de NE. 
înspre Mare. | 

Holul acestui front întărit, în întregul său, rezultă] 
din situaţiunea sa faţă de frontiera Dobrogei. El a fost 
construit de Turci făcând sistem cu Silistra, pentru a 
opune un obstacol ddirecțiunilor principale de înaintare 
ale Ruşilor spre Constantinopol. - 

Acțiunea cetăților cadrilaterului turc eră individuală.” 
Sprijinul reciproc:nu eră posibil din cauză depărtării 
între ele. | 

Dela Varna la Șumla, în linie dreaptă sunt 80 klm.; 
iar dela Şumla la Rusciuk 95 kim. 

In genere frontiera de Nord a Bulgariei față de Româ- 
nia este destul de puternică, fiind constituită de obstaco- 
lul Dunărei, pe o întindere de 460 kim! și frontul întărit 
Șumla-Varna-Rusciuk. ” | 

Valoarea obstacolului scade însă, în raport cu lungi- 
mea lui. Cetățile Vidin, Nicopole şi Rusciuk, precum şi 
fortificaţiunile dela: Lom-Palanca. Rahova şi Șiştov mă- 
resc valoarea defensivă a 'obstacolului. i 
_Se poate admite că nevoia ce au de a nu slăbi prea 
mult armata, de câmp, vor obligă pe Bulgari, de a aiectă - 
acestor. numeroase cetăţi trupe puţine, care se vor puteă 
observă şi mișcă cu forțe echivalente, încât operaţiunile 
unei ofensive dela Nord spre Sud, nu se vor găsi prea je- 
nate de prezenţa lor. e 

Frontiera de Sud. După tratatul din Bucureşti şi con- 
venţia din '1915 dintre Turcia şi Bulgaria, frontiera de 
Sud a Bulgariei a suferit: modificări, rămânând din ve- 
chea irontieră numai porțiunea dela Nord de Adrianopole 
(din Suka Planina), până în cursul superior al râului 
Velika şi trecând de partea Bulgariei triunghiul la Est, cu- 
prins între coasta Mării Negre, între gurile râurilor Alau- 
kajrak şi Resvaja şi cursul superior al râului Velika; iar 
la Sud toată regiunea dela Vest de Tundja şi Marița, din 
portul Enos până la gura râului Karasu. 

In acest nou teritoriu innexat Bulgariei, nu a fost vreme 
4
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a se tace. lucrări defensive permanenie şi semi-perinanente, 
afară de lucrările ce au existat din timpul stăpânirei tur- 
ceşti. De alifel, liniile noui de invazie în Bulgaria nu ar fi 
decât valea Struma, pe cari pot înaintă coloane inamice 
greceşti, şi valea Mariţei pentru coloanele turcești. Pe valea 
Karasu nu ar puteă înaintă decât o coloană cu desăvârşire 
secundară, drumul fiind foarte anevoios. 

Considerațiuni generale militare. 

Bulgaria veche, adică fără teritoriul anexat în 1913, 
are forma cea mai avantagioasă pentru o bună apărare, 
aceea a unui patrulater dreptunghiular, împărţit în două 
prin lanţul Balcanilor. a Ea 

„ Faţă_cu o invaziune dela Nord, Bulgaria dispune de 
două linii excelente de apărare: aceea a Dunărei şi aceea 
a Balcanilor. Singura 'direcțiune pe unde frontiera sa este 
deschisă în această parte, este aceca dinspre.-Dobrogea, 
totuş, faţă cu această deschizătură, Bulgaria dispune as- 
tăzi de linia cetăților fortificate: Husciulk, Şumla. Varna. 

Faţă cu o invaziune dela Vest, Bulgaria deși dispune de 
o frontieră muntoasă bună de apărat, totuş poale fi inva- 
dată pe următoarele direcţiuni: prin valea Strumiţa, prin 
valea. Bregalhniţa, prin valea Erina către Kiustendil, prin 
valea Nişava către Ţaribrod, prin valea Timocului către 
Vidin, Belogradgik, Ferdinandovo sau Berkoviţa. 
„Numai iaţă cu o invaziune dela Sud și având în ve- 

dere noua îronticră, Bulgaria este deschisă pe văile Tun- 
dia, Marița, Carasu şi Struma, deosebit de coastele din 
Marea Iegee, care pot fi amenințate de o flotă puternică. 

Bulgaria însă dispune de partea principală a platoului 
Moesici, sau platoul Sofiei, care este înconjurat de jur 
împrejur de munţi înalţi formând un adevărat reduit al 
apărării întregei ţări. Platouri aproape identice, care ar 
putcă servi Bulgariei în diferite ipoteze de răsboiu, ar mâi 
fi: Filipopoii, Kardjali, Sliven, Șumla, Târnova şi Vraja. 

Platoul Moesiei format din dealuri neregulate de 
500—600 m. şi înconjurat de înălțimi de 2-—3.000 m, 
constitue din punct de vedere scografic un adevărat nod 
orogralic şi hidrograiic, iar din punct de vedere militar 
constitue o poziţiune strategică de primul ordin, fiind stră- 
bătută la Vest de marea linie de comunicaţii care leagă 
Agram cu Salonicul, şi pe la Nord-Est de şoseaua şi calea 
ferală care leagă Euroap cu Asia prin Belgrad-Sofia-Con- 
stantinopol. ” 

„Această siluațiune a platoului, îi dă caracterul unei 
pozițiuni șirategice de primul ordin. 

Stăpânilorul platoului Moesiei, are posibililatea de a
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intră în Macedonia prin văile Vardarului şi Strumei: în 
- Tracia prin aceea a Mariţei; în. Serbia prin văile Moravei 

şi Ibarului şi în Albania prin aceea a Drihei. „ 
„Incă. de veacuri, Constantin 'cel Mare, apreciase im- 

portanţa regiunei în cestiunc,.de aceea înaizitea transferă- 
rei capitalei sâle la Țarigrad, se gândise de a.0o' aşeză în 
Sofia”. (Cantargiew).... - - a 

„- Platoul Şumlei (Afisk Blk), în formă de potcoavă, cu. 
deschiderea spre Est şi.cu înălțimi de peste: 300 m. dea- 
supra şesului, constilue o.;prea bună “poziţie în jurul 
orășelului Șumla. Partea. seperioară este goală, acoperită 
pe imargini de mărăcinișuri, cati îac circulația aproape cu 
neputinţă afară de drumuri. NE 

„_- Se:poate (dar zice că Bulgaria, se prezintă în cele mai 
bune condițiuni de apărare: concentrată, frontiere naturale 
tari, -bune linii de apărare, bun reduit pentru o rezistență 
îndelungată. 'Totuș, este nevoe să aruncănt:o privire scurtă 
asupra liniilor de invaziune principale asupra Bulgariei. 

"O ofensivă dela Nord, peste Dunăre, găseşte nume- 
roase linii cari permit înaintarea -spre Sud pe mai multe 
coloane paralele, destul de apropiate una de-alla. 

Din contră, o înaintare în direcţiunc paralelă cu. Du- 
mărea, întâmpină la fiecare pas obstacâle serioase, dispuse 
normal liniei 'de înaintare, formale de aceste râuri. 
. „Deşi această regiune este proprie unei bune apărări, 

totuş, o ofensivă energică, găseşte mijlocul să străbată Bal- 
canii prin numeroasele lor treceri, ceeace de altfel sc ve- 
rifică. prin toate răsboaiele ce au avut loc între Ruși şi 
Turci. - i a 

Regiunea dela Sud de Balcani, Rumelia, are însem- 
nătale, pulând servi cu refugiu pentru armata bulgară în- 
vinsă și respinsă din parlea.de: Nori a Balcanilor, şi ca 
atare ca obiceliv pentru o ofensivă care, în loc de a se 
îndreptă spre platoul Sofiei, ar căută să treacă Balcanii 
prin pasurile 'Balcanilor centrali sau orientali. 

Prin, dispoziţiunea paralelă a acestei regiuni cu cea 
dela Nordul' Balcanilor şi. prin prezenţa pe ca a celei mai 
fertile văi din. Peninsula Bălcanică,: valea 'Tundjei şi. Aa- 
riței, formează baza de operaţiuni indicată a armatei bul- 
gare, care ar operă la Nordul lanţului Bâlcanic. 

Deşi până astăzi există numai două legături de cale 
ferată directă la Nord de Balcani, totuși, sunt numeroasele 
treceri peste lanţul Balcanilor. ! - . 3 

Șesul văiei Marița reprezinlă cea' mai bună regiune 
din Bulgaria. - 

Aşă dar, regiunea dela Sud de Balcani se prezintă 
în prea bune condițiuni pentru defensivă şi poale servi 

„tot aşă de bine ca bază de operaţiune pentru ofensivă, 
fie spre Sud, fie spre Nord. E
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.. Ofensiva dela Nord se mai poate face prin Dobrogea, 

pentru a întoarce Balcanii pe la Est. E 

*” Oricare ar fi direcțiunea aleasă pentru această olen- 

sivă,; se impune imediat ca cetăţile usciuk şi Varna, să 

fie sau .cucerite, sau izolate. NR 

Imiportanța acestor puncte rezultă nu numai din îap- 

tul că primul ameninţă flancul liniilor de invazie; iar al 

doilea, pe lângă amenințarea de. flanc este port la Mare 

şi sediul permanent al îlotei „maritime de răsboiu bul- 

gâre. Ambele aceste puncte sunt noduri importante de co- 

municaţiuni şi un centru de aprovizionare pe Mare. pe 

primul ordin. . | a Ri: 

După aceasta, dacă ofensiva sar îndreptă spre Sud 

cu intenţiunea să întoarcă lanţul Balcanilor, nu mai întâm- 

pină obstacole grele decât pe linia Camcicului şi apoi pe 

aceia a pasurilor Balcanului oriental, însă, fie că atacul 

_- Sar îndreptă spre Sud, fie spre Vest, Sar întâmpină un 

alt obstacol important, cetatea Șumla, care, în ambele ca- 

zuri, sar găsi pe unul din flancuri. “ | 

» “O linie de invaziune în Bulgaria de Nord, ar mai pu- 

teă fi aleasă pe Mare, în cazul când ofensiva ar dispune 

de o 'îlotă maritimă puternică, însă țărmul Mării dela 

frontiera română până la capul Emineh, este în general 

înalt şi stâncos. In dreptul goltului Varnei şi la gura Cam- 
cicului, sunt câtevă părţi joase şi mlăştinoase, sau însoțite | 

de lacuri îritinse. (Devno). Adâncimea Mării în apropiere 

de țărm este mică şi abiă ici colea atinge 10 m. La Varna 
aâncimea de: 10 metri se găsește la 1500—800 metri de 

m. 
Această împrejurare face ca o debarcare directă, cu 

vasele mari de răsboiu, nu se poate face, căci nu se pot 
__apropiă mai mult de doi klm., ci numai prin trasbordare. 

Porturile Burgas, Misivria și Vasilka sunt de asemeni 
puțin adânci, în deosebi Burgas .este presărat cu nume: 
roase stânci. ceeace împiedică intrarea vaselor de tonaj 
mare mai aproape de 5—600 metri. | - | 

Locuri de debarcare se săsesc în punctele: Varna, la 
gura Camcicului şi a lui Citte-Dere şi la Nord de capul 
Emineh. 

„___ Această direcţiune de invaziune pe Mare, se prezintă 
dar, în destul de grele condițiuni și nu ar puteă îi intre- 
buințată decât cel mult ca o ameninţare de flanc, sau ca o 
linie, secundară de operaţiuni, în ţimp ce linia principală 
'ar fi pe uscat prin Dobrogea, unde terenul se prezintă 
bine pentru Bulgari, spre a îi apărat pas cu pas şi pe 
Dunăre în lungul Dunării dela Vest de Turtucaia. 

Ofensiva dinspre Serbia trece prin pasuri grele, pe 
care apărarea le poate interzice cu uşurinţă unei invaziuni, 

Fe p. 
me, . o. 4 bă) 4 !
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fie prir. distrugeri, fie prin ocuparea numeroaselor pozi- 
iuni defensive din lungul lor. 

Pe frontul de Sud, care desparte platoul Sofiei de Sre- 
cia şi Serbia, liniile de invaziune se reduc la două, mai 
bune, arătate” dejă: 

- Șoseaua din valea Strumei Şi şoseaua Skupic-Kuma- 
nova-Kiustendil-Radomir-Sofia. Celelalte drumuri cari stră- 
pat această regiune sunt grele Şi nu pot servi. decât pentru 
mici unităţi. ! 

In genaral, cucerirea platoului Sofiei nu este o ope- 
rațiune uşoară; căci apărătorul dispune de excelente pozi- 
iuni peniru a opri la fiecare pas acţiunea ofensivă din 
orice direcțiune s'ar produce şi a-i creă tot felul de greu- 
tăți prin distrugerile ce ar organiză. 

Din analiza 'sumară făcută asupra dileritelor. teatre 
de operaţiuni ale Bulgariei, rezultă că această țară se gă- 
seşte în prea bune condițiuni pentru apărare, atât ca 
îronticre, cât și ca linii de apărare naturale, ce se găsesc 
în interiorul său. 

Regiunile cari permit operaţiuni cu armate mari, sunt 
numai cele dela Nord de Balcani până la Dunăre şi va- 
lea Afariţei. 

Restu: teritoriului, din cauza naturei muntoase şi în- 
tretăiate de numeroasele obstacole, nu convine «decât pen- 
tru trupe cu efective mici. 

Operațiunile oefnsive în Bulgaria trebue încă să aibă 
în vedere greutăţile de mişcare din cauza terenului muntos 
şi greutăţile de trai, din cauza sărăciei și a lipsei de apă 
în unele regiuni ale: țării pe care le-am menţionat mai sus.. 

i 

e TAB UAI LI USA fa
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CAPITOLUL N. 

ORGANIZAREA ARMATEI BULGARE. 

Recrutarea şi împărțirea anilor de serviciu. 

Armata bulgară 1) este organizată astăzi, în baza legi- 
lor din 31 Decemvrie 1903 şi cuprinde următoarele cie- 
menle: 

„ Armata aclivă cu rezerva ci, chemată a luptă in 
interiori țării sau în alară.. 

2. Milițiile de l-a şi a 2-a chemare. Chemarea a Da 
sunt chemate a luptă numai în interiorul ţării. 

Teritoriul se înparte în 10 regiuni de divizie (divizioni 
oblasti) grupale în trei inspectorate militare. Fiecare re- 
giune de. divizie să împarte în patru regiuni de rezimeni, 
numite „Districte militare” şi fiecare regiune de regiment 
cuprinde paru cercuri. 

1) Sâmburele armatei bulgare s'a format în lagărul dela Kismen 
la 1786 Aprilie 1, iar la 1877 acest sâmbure avea 6 batalioane (5 comp.) - 

"şi 6 escadroane, numite toate ia un loc «Miliție Bulgară». 
La 25 Aprilie 1877 această miliţie ajunge la Ploeşti unde timp de 

o lună îşi completează Organizarea şi instrucţia. De aci a trecut Du- 
nărea luând parte la luptă, în special la Șipka şi Kazanlâk, cu corpul lui 
Gurko. 

La sfârşitul războiului 1877 găsim : 12 batalioane, 6 sotnii și 18 
tunuri organizate în trei brigade mixte cu 10—12000 oameni. 

La finele anului. 1878 în urma proectului principelui rus Dondu: 
kow-Korsakow, lăsat în Bulgaria cu nis'unea de a organiza statul din 
punct de vedere politic și militar, găsim : 19 batalioane, 4 escadroane, 7 
jum. baterii în Bulgaria, iar în Rumelia 9 bat., 2 escadr, și o jum. baterie, 

La 1885 alipindu-se Rumelia de Bulgaria găsim: 4 regimente de 
infanterie (24 batalioane), 2 . regimente de artilerie, 2 regimente de ca- 
valerie, 1 escadron de gardă, 1 batalion de săpători, 1 companie de 
telegratie şi flotila Dunărei, - -- 

Afară de acestea mai erau 21000 oameni instruiți ai miliției Rume- 
liste care era împărţiţi în batalioane, baterii şi escadroane, 

Dela 1885, ideia de mărire, după prevederile tratatului dela San 
Ştefano, pătrunse adânc, şi, începu o organizare solidă a armatei astfel 
că dela 12,000,000 budgetul în 1886 ajunse la 40 milioane în 1911 afară 
de budgetele extraordinare care în acest timp au atins 120 milioane. 

Graţie idealului urmărit de bulgari şi a contiunităţii în lucru a 
tuturor oamenilor politici ai Bulgariei s'a ajuns ca în 1912 la începutul 
războiului, Bulgaria avea: 

36 regimente infanterie a 4 batalioane, 
23 regimente rezervă infanterie a 4 batalioane, 
54 companii mitraliere, 
31 escadroane. 
187 baterii (inclusiv munte şi obuziere) pe lângă batalioanele de 

pionieri, tren, coloane de subzistență, companii de intendenţă. companii 
sanitare, etc,
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In 1914 s'a mărit durata serviciului militar cu 2 ani, iar prin noul proect asupra 
reorganizărei armatei, cu încă 2 ani (până la 50 ani).
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Fiecare regiune de divizie cuprinde o întindere de ie- 

ritoriu, astfel ca populaţiunea să ajungă în principiu pen- 

tru a a recruţii şi rezerviştii necesari încadrărei diviziei 

. în timp de pace şi la răsboiu. 
Subdiviziunile de regiune (districtele militare), dau în 

principiu un sfert din recruţii de infanterie ai diviziei. Re- 

cruţii pentru celelalte arme şi servicii sunt luaţi din tot 

cuprinsul regiunei de divizie. 

- Personalul unui district militar (de regiment), este: 

5 ofiţeri, 1 reangajat, gradele interioare necesare. ” 

Serviciul militar în armata bulgară este personal şi 

obligator, neadmiţându-se înlocuirea sau răscumpărarea. 

Recrutarea are loc între lunile Ianuarie şi Mai, şi nt 

ţine mai mult de două luni. 
Printr'un ucaz regal se hotărăşte data începerei ope- 

raţiunei şi contingentul ce se cheamă la recrutare. .. 

Din momentul tragerii sorțului şi până la incorpo- 
rare, tinerii poartă numele de recruți. * 

În acest interval de timp, ei nu pot părăsi comuna de- 

cât cel mult o lună, fiind obligaţi a comunică aceasta pri- 

marilor comunei de unde pleacă şi aceleia unde se duc; 

contravenienţii se amendează cu 2—20 lei. 
Ei nu pot părăsi ţara, decât depunând o cauţiune 

de 500—5000 lei. 
Durata serviciului militar. se arată în tabloul de aci. 
Liberarea contingentului 'se face obişnuit în Octomvrie. 
Incorporarea având loc în luna Fevruarie sau Martie, 

- rezultă că, în realitate, serviciul militar este mai mic de 
"2 sau 3 ani. Toţi ofiţerii şi trupa, liberaţi, trebue să-şi 
aleagă un domiciliu. ” 

Trecerile dintr'un element într'aliul (rezervă, miliții), 
se fac'în Octomvrie sau Noemvrie, prin decret regal. 

Pentru a completă pierderile de aproape 30.000 oa- 
meni, din timpul răsboiului din 1913, bulgarii au recru- 
tat şi instruit oamenii dela 20—46 ani din teritoriile a- 
nexate şi au revizuit și întrunit oamenii din contingentele 
vechi din vechiul teritoriu, prelungind în acelaş timp obli- 
gațiunea serviciului militar cu încă patru.ani, adică până 

Recrutarea ofiţerilor. 

„„I. Ofiţeri activi. Ofițerii activi se formează în şcoala 
militară, unde urmează 2 ani de serviciu. 

| Se primesc tinerii ce au liceul complet, supunându-se 
la un concurs de matematici, limba franceză și bulgară. 
„Sund admiși cu acești elevi și elevii ce urmează şcoala 

ofițerilor de rezervă și cari îndeplinesc aceleaşi condițiuni.
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Statul procură elevilor, în mod gratuit, îmbrăcămintea. 

întreţinerea Şi cărple (înainte se plăteă), iar elevii trebue 

să aducă rufăria şi una sută lei pentru prima de instalare. 
Şcoala Militară are două secţii: 
a) Secţia de infanterie şi cavalerie; 

- b) Secţia 'de artileric şi geniu. 
Ofițerii ieşiţi în artilerie şi geniu rămân, după ter- 

minarea şcoalei, încă un: an, pentru a urmă un curs spe- 

cia!; cei din cavalerie se duc la şcoala de cavalerie. 

Şcoala este îndreptată mai mult în direcţia practică 

şi rezultatele sunt mulțumitoare. 
* ” Sub-locotenenţii ce au. absolvit această şcoală, trebue 
să servească în armată patru ani ca ofițeri; dacă, însă, 

vor să părăsească armaia, trebue să plătească statului e 
despăgubire de 10 mii lei. 

'Cempletarea . studiilor ofițerilor se face în următoa:. 
reie şcoale: 

1 Școalu ide cavalerie, are trei cursuri: 
a) Cursul sub-locotenenţilor eșiţi din şcoala militară: 
D) Cursul căpitanilor tineri. Căpitanii nu pot comandă 

un' escadron până nu au terminat şcoala; ” IN 

c) Cursul sub-ofiţerilor. ! 
Fiecare curs ţine un an. | „ BOEAȚIYA 
2. Şcoala ide tragere a intanteriei, înființată în 194- 
3. Şcoala de tragere a artileriei, înființată în 1915. 9 

4. Şcoala superioară de răsboiu, deschisă în 1915. i Yin 

Dobândirea cunoştinţelor superioare şi speciale, se, Pe 
face la şcolile străine. Si SAL 

Ofițerii de stat major. Inainte, în fiecare an, se. triŞ a AA i 

meteau prin concurs, în străinătate, un număr de ofițeri,” Ş 

pentru a urmă cursurile unei școli superioare de zăsboiu,“ TUNE i 

în special în Rusia, Italia şi Franţa. După terminarea 
școalei, erav atașați la statul major al armatei pe timp 

de un an, iar după şase luni de stagiu prin decizie ini- 

nisterială se treceau pe lista ofițerilor atașați la statul 

major. Lu terminarea stagiului de un an, ofițerii se trimet 

în arma lor, ca stagiari . (comandantul titular -rămâne 

acolo), iar după un an se trimet în celelalte două arme 

pentru câte un stagiu de şase luni.: 
Cei atașați la statul major, cari au comandat înainte 

uniiate-în arma lor (companie, escadron, baterie), se tri- 

met la stagiu. direct în cele două arme. 
Trecerea în statul major se face după lerminarea. 

tuturor stagiurilor, alegându-se de către o comisiunc: spe- 

cială a statului major sub preşidenţia şefului de «tat 
major al armatei. Această comisiune are în vedere: cer- 

tificatul şcoalei de răsboiu ce ofițerul a făcut, notele ce 

a căpătat la stagiu la trupă în arma sa şi în celelalte două 

arme, în fine, aptitudinele generale ale ofițerului pentru
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stalul major. Cei ce satisfac la toate- aceste condițiuni, : trec în corpul de ofiţeri de stat major, iar. ceilalţi se irimet 
în arma lor. ; ae o ' AR Me Ofițerii tehnici de geniu şi artilerie. In fiecare an se 
trimel la școlile de amicaţie in Rusia, Italia, Franţa şi 
Belgia, un număr de ofiţeri, cari după terminarea cursu- 
rilor, se întorc în ţară, pentru a face un stagiu de doi ani 
în arma lor, după care dobândesc titlul de oliţeri ingineri 
de geniu și artilerie. , o 

Ofițerii sanitari. Ţoţi sunt supușii bulgari cari au ter- 
minat o şcoală sanitară (medicină veterinară sau far- | înacie și care au dobândit dreptul. de liberă practică). 
pot deveni ofițeri sanilâri, cu condițiunea să ti terminat şcoala de ofițeri de rezervă. a 

Gradul cel mai mare pentru medici şi veterinari, esta. 
colonelul, iar pentru farmacişti, este cel de maior. 
„În timp “de răsboiu se primesc în serviciul sanilar, 
chiar supușii străini, dar se întrebuințează numai ina- poia armalei. ae 

Ofițerii de intendenţă, trebue să fi terminal o şcoală de intendență din străinătate, în special din Rusia, în care 
şcoală se trimet în urma unui concurs şi dacă au trei uni de serviciu efectiv la trupă. Cum numărul ofițerilor de in-. tendenţă ce au absolvit o asemenea şcoală este mic, şi cun nevoile armatei suni mari, se: iau peniru acest ser- viciu ofiţeri din -celelalte arme, fără să: fie trecuţi în corpul de intendenţă. a i 

Ofițerii de justiţie. Se trimit anual un număr «le ofiţeri în Rusia, la academia de drept militar, în urma. unui concurs, la care sunt admişi numai ofițerii ce au . terminat şcoala mililară 'din Sofia, cu -un succes foarte bun, şi” cari 'au servil palru ani la trupă. După tenmina- rea academici de drept se întorc în țară, servind la trupă, pe timp de un an, comatidând o. companie, escadron sau baterie, apoi sunt numiţi ofițeri de justiție militară. „ „lerarliia gradelor ofițereşti este: General de corp de armată, General de divizic,: General de brigadă, Colonel (Comantor), Lt.Colonel (Căpitan comandor), Maior (Lt.- Comandor), Căpitan, Locotenent, Sub-locotenenţ, 2. Ofițerii de rezervă. : 
| Pentru o mai bună formare a ofițerilor “de rezervă, sa format din 1913 o şcoală specială: 

Şcoala ofițerilor. de rezervă, la Kniajewo (lângă So-" tia), cu două secții, una de infanterie și una de arlilerie. | Secţia, de infanterie, are patru companii. Primește tineri cu instrucție mijlocie şi superioară, şi excepţional elevii ce au''terminat cinci clase liceale; aceşti: tineri sunt recrutaţi odală cu ceilalți. tineri ai contingentului anual... Cursurile ţin 11 luni, din-care:7 teoretice și 4.practice.
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Secţia de artilerie e organizală îniro baterie pe două: 

grupe: artileria de câmp şi artileria de cetate. 
Cursurile şcoalei ţin. doi ani. Cele teorelice: | 

In anul fiu, dela 1 Octombrie—15 Aprilie. (612 luni). 

In anul al 2-lea, dela 15 Septembrie—15 Martie (G1/2). . 

luni. e | E " 

Restul timpului se întrebuințează pentru instrucţia 

practică, în primul an la şcoală, iar în al doilea la cor- 
purile dc trupă. - 

Ofițerii “de rezervă se mai recrutează: q) Dintre. oti- 

țerii activi ce părăsesc armata, fie prin demisionare, ie: 

prin punere la retragere din oficiu, şi rămân în rezervă 

până la vârsta 'de 60 ani, după care nu mai Tac parta 

din nici un.element al armatei. . 
b) Dintre ofiţerii cari au servit în armata aclivă timp. 

de 15 ani, şi cari nu au trecut de vârsta de 37 ani, ținuți. 

tind în cadrele ofiţerilor de rezervă până la vârsta de 

45. asii. 

Recrutarea subofițerilor. 
. - i] . 

Toate gradele inferioare poartă numeie de sub-ofiţeri. 
(podofiţeri). - 

Pe timpul serviciului acliv, oamenii de lrupă nu sunt 

înaintați decât la gradul de caporal, iar gradul de ser- 

gent nu sc dă decât celor ce se reangajează. 
In fiecăre regiment sau batalion independenț,: func- 

ționează câte o „şcoală regimenlară” pentru formarea 
gradelor de caporal. - 

Școalele funcţionează dela 1 Septembrie (sfârșitul a- - 
nului de: instrucţie), la 15 Ianuarie (sosirea recruţilor), 
sub direcțiunea unui căpitan, ăjutat de ofițerii și sub- 
oliţerii necesari. - | | 

Reangajări. Caporalii, ce au terminat serviciul activ 
şi nu vor Să se reangajeze, sunt trecuţi în rezervă cu 
gradul 'de :sergenţi, aceia însă, cari doresc să se reangajeze, 

conlinuă a servi cu gradul de caporal .reangajat pe timp. 

de un an, după care pot fi înaintați ca sergenii după 
trei ani de serviciu pot fi înaintați sergenți majori. - 

Reangajarea se face pe termen sturt, un an, doi ani, 

şi trei ani, (până la 6 ani), sau pe termen lung, de câte 
5 ani (până la 15 ani la armatele de uscat și 20 ani la 
marină şi sanitari). - 

In afară “de şcolile regimentare mai există urmitoa-: 
rele şcoli profesionale pentru gradele inferioare: 

Școala. de cavalerie. Ține curs pentru subofiţerii de 
cavalerie: ce vor ca să 'se reangajeze şi cari singuri pot 
îi înaintați ca sergenţi majori.
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Școli sanitare. La spitalele divizionare, destinate a 
formă infirmieri. Cursul ţine patru luni. 

După terminarea examenului, cei mai buni rămân 
Jă spitale, iar ceilalţi se trimet la corpuri. 

Școala pentru pregătirea subofițerilor sanitari. Anual 
câte două şcoli sanitare, pe lângă două spitale divizionare. 
In aceste şcoli se primesc intirmierii (sanitarii) ultimului 
contingent de recruți. 

| La sfârşitul cursului, cei mai buni sunt. înaintați la 
gradul de sergenți sanitari, şi sunt trimişi la spitale, pen- 

tr a termina serviciul militar, ceilalți sunt trimiși la 
spitale ca simplii inferiori şi înainta!j la eliberare ca 
sergenţi sanitari în rezervă. Aceştia nu au dreptul a se 
reangajă în armata activă. | 

Detaşamentele sanitare de garnizoană, au de: scop a 
pregăti şi ele suboliţeri sanitari; în acest scop se irimet 

„de către fiecare companie, escadron sau baterie, câte 
patru soldaţi ce au două clase gimnaziale. 

Școala veterinară. Elevii sunt distribuiţi de către co- 
misiunile de recrutare, în proporţie de şase de fiecare 
divizie. Acești tineri sunt recrutaţi pe trei ani; ci trebue 
să aibă două clase gimnaziale. 

Când contingentul anual este încorporat, aceia repar- 
tizați şcoalei veterinare, se duc direct la şcoală, unde fac 
şi instrucţia practică. 

url ține un an, făcându-se teorie şi practică... 
In fine, mai sunt: Şcoala de polcovărie, şcoala de 

"mecanici, şcoala de căi ferate şi şcoalele de marină. Există 
şcoli pentru mașiniștrii, focari, minieri, cârmaci şi sca- 
fanari. 

In îine, în scopul ca reangajaţii să nu uite cele învă- 
țate, și spre a li se completă cunoștințele, se formează 
în fiecare corp ide trupă câte o şcoală, care funcţionează 
dela; eliberarea contingentului (1 Septembrie) şi până la 
venirea recruţilor, (15 Ianuarie). 

„__ Subofițerii de. rezervă, comandanţi de plutoane în 
timp de răsboiu, sunt chemaţi în același scop, la concen- 
trările anuale de instrucție, spre a le reaminti însărcinările 
or. 

Compunerea armatei. 

Infanteria 

„_40 regimente a trei batalioane, o semi-companie de 
mitraliere .şi o companie afară diri rânduri. (Două bata- 
lioane a patru companii și unul a trei companii). | 

20 companii de grăniceri, cari fac parte din regimien- 
tele de infanterie apropiate de frontieră.
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Probabil că în timp de răsboiu infanteria bulgară 
mobilizează: 40 regimente de infanterie a patru bata- 

lioane şi o companie de mitraliere; 20—30 regimente de 
rezervă a patru batalioane, (din 'câte două. batalioane 
luate dela regimentele active), cu o companie de mitra- 

liere; 40 batalioane de miliții, l-a chemare, (câte 1. de 
circumscripție) şi 20 batalioane de a 2-a chemare. 

In total, infanteria bulgară are: 

In timp de pace In timp de răsboiu 

40 80 batalioane a 4 comp. 160 batalioane active 'se desdoesc 
regim. [40 batalioane. a 3 comp. .. . cele 80,a.4.companii)...., 
infanţ. 40 semi-comp. mitraliere .80—120 bat. rezervă (se desdoesc 
acti- |40 companii A. R cele 40 bat, a 3 comp.) 

vă [20 companii grăniceri 40 compani mitr. ia reg. active 
40 companii mitr. la reg. rezervă 
40 bat, de miliții a l-a chemare 
20 bat. de miliții a 2-a ci emare 
21 companii de grăniceri, 

Efectivele infanteriei sunt cele din tabloul de aci: !) 
  
      
  

  

          
    

  

  

                      

a o a O aa ——— „oua sata Pana A a a 

OFIŢERI DE TRUPĂ o 

z| [zl lea = | 5 | mreăsuri, cai = S = = = răsur a 
unirăȚIE |£|.|[£ s| E = | iati 

zlslzl_| 4 & _ |E | Samare 
elslelal E 3 2 la l 
o v 3 o o 9 o 

5. Z Ice | _9_|_z = 

, , —Î — o = ' oa 2 trâs. aprov. cu 4- 
Comp. act., rez..| 2 2] 258 5] 263| 252 cai, 2 cai pt. buco 

2 cai pt. apă, 3pt. 
aprovizionare - 

Comp. mitralieră | 3] —| —| 3 8U| — 80 — 4 

Batalionul activ | 2 trăs. pt. muniţie 
şi de rezervă”. .| 10| —j —| 10] 1032 25| 1057] 1008]  ,—[1 trăsură sanitară: 

7 1 trăs. bagaje, plus 
2 cai rezervă. 

Reg. act. şi rez. | 55| 5] 3| 66] 4208] 375| 4583] 4032]:  al3ur. aprov., 1tr. 
- unel., 2 ti. far., 2 

tr. c-rie, 2 tr. tlg, 
„. Î1 tr.bag., 2tr. san. 

Compania A. R. | 3] —|-—] | —] 180| 180| —| —|       
1) În campania din 1913 regimentul de infanterie activ şi de re- 

zervă a fost organizat astiel: 
4 batatalioane a 4 companii fiecare, 1 plutori pionieri şi 1 com- 

pânie mitraliere (2 secţii). 
Companiile aveau : 3 cai samare muniții, 1 cal szmar pentru apă, 

2 cai samare pentru bucătării, 2 trăsuri aprovizionare. 

.
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_.In.total, un regiment are 57 trăsuri, 124 cai de ham, 
“146 cai de samare. a 

„Armament. — Ara Manlicher Mad: 88 şi 95, calibru 
8 milimetri. - | a m - 

La începutul răsboiului balcanic au avut: 270.000 arme 
Manlicher. . | i as 

In timpul răsboiului balcanic au primil 50.000 arme 
Manlicher. N ca a A ae 

  
  

  

  

  
  

  

  

Muniţiuni. 

Po = - In Cartuşiere i 0 | E 

Asupra omului! In sacul ue pesmeţi. 5u. |; 120 

i N in raniță! : 40 | 

La trenul de Ivptă al corpului 5U | 

La trenui de luptă a! diviziei 10V 

Total cartuşe în divizie 300 |       

  

  

  

  

:Unelte mici Unelte mari la 
| __portative . trăsura' regim. 

UNITATEA =5 aul & la o] 9 , D Ba Da bc 5 
a.$ El e a |eal| 3 
SElse| 3 lseles| e 

3 E 9 e: — o & 

La 1 Companie 120 60, 20 — — — 

  

La trăsura de unelte a 
regimentului — — —| 160 80] 10 
  

“Total unelte lu 1 regiment 
- infanterie activ şi rezervă       1.920] 961] 32 160 80; 40           

7 

Datalionul are: 2 trăsuri de: muniţie, 1 trăsură sanitară. 2 cai samare pentru bagaje, 1 trăsură de bagaje, 2 cai de ham de rezervă, , 
„Regimmlul are: 2 cai samare pentru telefonul de campanie, 2 cai samare pentru serviciul sanitar, 1 trăsură unelte, 1 cal samar „pentru bagaj, 3 trăsuri aprovizionare, 1 trăsură bagaje, 2 trăsuri cance- 

larie, 2 trăsuri farmacie, 2 cai de ham de rezervă, ! 
„__ Compania de mitralieră mai arc, afară de cai pentru cele 4 mitraliere + 4 cai pentru apă și muniţie, 8 cai pentru muniții şi 2 cai de
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- După răsboiul balcanic, au primit din Austria 50 
mii arme Manlicher. 

Total 100.000 arme. - 
Din care 370.000 arme Manlicher, 30.000 arme ru- 

seşti de 3 linii.. e 
In plus mai au vreo câteva zecimi de mii de arme 

luate dela Turci şi arme” vechi Berdan, pentru o parte 
din miliţie. - ... i. - 
-: In timpul răsboaielor balcanice au.pierdut vreo 20— 
30.000 arme Manlicher. EEE : 

La--companie sunt: doi subofițeri şi apl soldaţi pio- 
nierj.! . . ! Si i N 

La regiment: pionierii companiilor se adună cven- 
tual, formând un pluton de pionieri sub . comanda unui 
ofiţer. , 
“Pentru “semnalizare “compania are fanioane, lanterne 
şi câle patru soldaţi de conlingeal, ca semnalizatori, iar 
la regimentele de infanterie 11 staţii microltelefonice şi 
cablul necesar -penlru legături. i 

Mai au și lelemelrul. sistein Goriz de regimeiil. 
Hrana asupra omului: 2 zile hrană de rezervă şi 1 

de pâine. .. | ! 
La trenul regimentar: 2 raţii de om. 
Im total la trupe: 4 zile hrană (carne pe donă zile). 
La tren 'divizionar: 4 zile hrană. | 
Total, în interiorul divizici: 8 zile de hrană. 

„„.... Greutatea purtată de intanterist, cu ţinuta de cam- 
panie complelă, 26 kar. 

| Este de nolat că în personalul regimentului, în bu- 
:etul din 1914 sa adăugat un iniendanl Maior, șe/ul 
serviciului administrativ al corpului, în scopul de a des- 
cărcă pe comandanții de regimente de mulliplele însăr- 
cinări administralive. | 

Pentru încadrarea infanteriei se dispune: : 
„2.501 ofiţeri combatanți şi 3.351 reangajaţi pentru 

40 regimente. ' In' schimb economisesc foarle mult dela 
cadrele în termen pe care se. pune -puţin temei. Aşă, la. 
infanterie. au numai 2.685 sergenţi în termen şi 1.944 
caporali în termen. Nu. contează prea mult pe gradele 
în termen, le consideră numai ca un stimulant, căci cu 
reducerea termenului la 20 luni, abiă pot să-și apropie 
cunoştinţele indispensabile armei, necum ca să fie și buni 
instructori. (Au intenția a maz mări durata serviciului în 
activitate). Dau un interes încadrărei şi instrucției in- 
fanteriei, de aceea se susține de către cunoscătorii inili- 
tari că arma de clilă a Bulgariei este infanteria. |
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Cavaleria.!) 

a) În timp de pace 

1 regiment de gardă a patru escadroane.. 
10 regimente de cavalerie a patru escadroane. 
Fiecare regiment mai are un pluton AR, un pluton 

de pionieri şi un pluton de mitraliere. . 
In timp de răsboiu, probabil, plutoanele de jandarmi 

rurali vor îi. întrebuințate. pentru'-ţinerea ordinei: în spa- 
tele armatei. o . 

Efectivul este cel arătat în tabloul de aci. 

    

  

  

  

PI OFIŢERI DE TRUPĂ a o 
O be 

- eră . we e 

5 3 |£ 2 | 8 | Trăsuri, cai de ba- 
3 [5 s|'s 3 muri și samare 
[3] s lelels la ll: 
9 Î.î 5 Ss [2 3 9 3 
ZIS Is ISlz | _= 

l trăs. aprov. 1 trâs, 
5] — 5 muniții, 1 trâs. furaje Escadroane 5 5|125] 151 140| 125 3 cai de ham şi 1 de 

samar, 

  

  Regimentul a 4 | 26| | : ol5oo] 75] 575] . sool.                   escadroane tr. cancel. 4 cai 
samar şi 5 de ham. 

iirmament. — Carabina Manlicher, calibru 8 mm;; 
sabia Md. rusesc, teaca îmbrăcată în'.piele neagră. Re-. 
gimentul de gardă singur are teaca sabiei de oţel. - 
„Ofițerii au sabie şi revolver Parabelum. Reangajaţii, 

trompeții şi muzicanții: (muzică are numai regimentul de 
gardă), poartă sabie şi revolver Smith-Weason.. | 

  

1) In campania din 1913 regimentele de cavalerie . au fost organi- 
zate astfel: , Ia , , NR - . 

4 escadroane şi 1 secție de mitraliere, . „2 
„„. Escadronul avea: | trăsură de muniţie, 1 cal unelte, 1. trăsură 

de aprovizionare, 1 îurgon.. 
Secţia de mitraliere avea pe lângă cele 2 mitraliere, 4 chesoane 

de! muniții şi 2 cai de rezervă, : 
_ Regimentul avea : | trăsură sanitară, 1 trăsură cu unelte și 4 

cai samare cu unelte, 1 trăsură bagaje, 1 trăsură cancelarie, 

1 trăs. sanitară, tr. 
unelte, 1 tr. bagaje,1 

de  
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Unelle. La escadron, pe un cal samar: ! ! 
La regiment, pe patru căi samare: e 
32 lopeţi Linemann, 16 târnăcoape, 8 toporaşe. : 
128 lopeţi, 64 târnăcoape, toporaşe. : 
La escadron există 4 călăreți: pionieri; iar la regi- 

ment: pionierii escadroanelor se pot întruni în detaşament. . 
Munifiuni. — Asupra oamenilor: - , 

| 20 în cartuşiere - , 
40 cartuşe | 20 în buzunar, la şea. 

La trăsurile de muniții ale. corpului: 50 cartușe. | 
La trenul divizionar: 40—50 cartuşe. 
Total, 130—1140 cartuşe în divizie. 
Pentru mobilizare, escadronul dispune de fanioane 

2 lanterne şi 1 'oameiii de contingent, semnalizatori. 
La regiment: materialul de telegrafie, telefonie și he-! 

liogratie, purtat. de pionierii regimentului. | 
Hrana. — Asupra oametiilor: -2 zile hrană de re-: 

zerţă şi 1 pâine, proaspătă şi ovăz pe o si. -. 
La trenul regumentar: 2 zile hrană pentru oameni, 
La trenul divizionar: 2 zile hrană pentru oameni și 

2 raţii furaj. 
Total: 8 zile hrană pentru oameni, 1 zi pâine -şi 

3 zile rații furaj. i | a ţ 

" Greutatea șelei și echipamentului, . . . . . . . . 50 kgr, 
Greutatea călărețului., „e DOkgr, 

Total, circa 120 kgr. . 

a 

_- A 
Artileria.!) . 

! | 

10 regimente artilerie de câmp a trei divizioane de 
câte trei baterii şi o baterie de-parc. " 

1 idivizion artilerie călăreață de 2 baterii. 
3 regimente artilerie de munte (2 regimente cu 3 

divizioane şi unul cu 2 divizioane şi una baterie de parc.. 
3 regimente ide obuziere a 2 divizioane şi una ba-. 

terie ide parc. . 
- 

1) Regimentul de artilerie a îost cerganizat astfel în 1913: 3 divi- 
zioane a câte 3 baterii de 4 tunuri fiecare. . 

Bateria avea: 12 chesoane, 1 car de baterie, 6 atelaje de rezervă, 
1 forje, 1 trăsură butătărie, 1 trăsură aprovizionare, | trăsură bagaje, - 

$ iurgoan», 
Divizionul avea : 1 trăsură bagaje și 1 trăsură cancelarie, | 
Regimentul avea: | trăsură aprovizionare, 1 trăsură bagaje, |- 

trăsură sSnitară, 1 trăsură farmacie, | trăsură veterinară, 1 trăsură can- 

celarie. 

5
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"3 regimente artilerie de cetate a 2 divizioane, a 2 
baterii şi una baterie de pare. .. „. , E 
“In timp de răsboiu; Bulgaria, probabil, mai mobi- 

lizează: 10 regimente de artilerie de câmp cu tragere 
înceată, 3 idivizioane artilerie de munte cu tragere în- 
ceată, 3—4 divizioane obuziere cu tragere înceată Şi. 3. 
regimente de cetate a-câte 2 divizioane de 2—3 baterii *). 
; In total artileria bulgară are: ) | 

In timp de pace: E 
„60 baterii cu tragere repede şi 10 baterii: de parc; 2 

baterii artilerie călăreaţă tragere repede; 20 baterii munte 
tragere repede; și trei baterii de pare; 12 baterii obu- 
ziere; şi 3 baterii de parc; 12 baterii de cetate; şi 6 ba-. 
terii de parc. | 

In timp de răsboiu: | | 
90 baterii cu tragere repede; 60 baterii cu tragerd 

înceată; 3 baterii artilerie călăreață cu tragere repede 
30 baterii de munte; 9 baterii de munte cu tragere în- 
ceată; 12—18 baterii obuziere cu tragere repede; 12 ba- 
terii cu tragere înceată; il 8—27 baterii arti'erie de cetate.” : ___ Tunul de câmp cu tragere repede. (Schneider-Canet), 
are calibru 7,5 mm., greutatea de baterie 1016 kgr. cu scut, greutate în total cu antetren 1720 kgr. Anţteţrenul 
are 35 lovituri; iar chesonul 98. Şraprelele 294 glvanţe. Focos cu dublu efect. Linie de miră independență. Bă- | taie maximă 5900 m. V. 1.; 500 m. a Obuzierul de câmp Schneider are calibru de 12 am., lungime 1740 m., greutate totală 2900 kgr., greutate în baterie 1450, frână idraulică şi iuțeala de tragere 7—8 lovituri. 

Antetrenul are 18 lovituri, iar chesonul are-în an- tetren 27 'lovituri. Șrapnelul are greutate 21 kgr. cu 588 de gloanţe. . -. e a i Obuzierul de 15 cm., are greatate în baterie de 1800 kgr., iar cu antetrenul 2466 kgr. Antetrenul are 5 lo-: vituri. Greutatea proectilului 40 kgr. V. I.: 260 m.. - Tunul de munte Schneider de 7,5 cm., are frâna. idraulică, recuperator cu aer, greutatea țevei 'cu închi-: gător 120 kgr.,, afetul compus din două părți, are sapă şi două scuturi. Trage cu obuz brizarit şi cu şrapnel..' Bătae maximă 5050. V. I.: 330 m. 
unul de munte cu tragere repede Krupp de 75 mm. (Mad. 1904), se desface în 4 (UI jcava şi 3Etfetul), greu-:. 

1) De artilerie mai ţin următoarele instituții: Arsenalul de'a Soiia,.. 2 ateliere de artilerie în Șumia și Stara-Zagora şi câte un depozit de muniții la Sofia, Șumla și Târnova. 
Regimentele de artilerie poartă un număr . de ordine adăogâniu-se la unele din ele numele capalui de regiment, . |
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tatea ţevei 83,5 kgr. Inchizătorul 19,5 kgr. Atetul 280 
kgr. Greutatea tunului în baterie 380 kgr. Are scut şi 
sapă. Bătae maximă 4600 m. V. I.: 330 m. Acelaş proectil 
ca tunul Schneider. ” 

Ţinând seamă de materialul ce au mobilizat Bul- 
garii în campania din 1912—1913, de pierderile sufe 
rite, de materialul capturat şi 'de comenzile făcute după 
acest răsboiu, s'ar puteă socoti că în 1914 dispuneau de: 

400 tunuri Schneider sau Krupp tragere repede, 120 
tunuri Krupp ide 87 tragere înceată, 140 tunuri Krupp 
de 75, tragere înceată, 34 obuziere Schneider 120 trage- 
rea repede, 24 obuziere tragere înceată, 34 obuziere Krupp 
tragere înceată, 24 obuziere grele 150, tragere înceată, 
32 tunuri de munte Schneider 75 tragere repede, 56 tu- 
nuri de munte Krupp de 75, 18 tunuri de munte Schnei- 
der tragere înceată, 36 tunuri de munte Krupp tragere. 
înceată, 2 tunuri de coastă de 240 tragere repede Schnei- 
der, în finc tunuri de cetate luate delia Adrianopole şi o 
cantitate necunoscută de material nou. 

Efectivul artileriei în trăsuri, cai şi oameni, se arată 
în tabloul.de pe contrapagină. 

Echipament și harnaşameni. Ofițerii şi subotiţerii ar- 
tileriei de câmp au sabie şi revolver cu 20 cartuşe. 

Ofițerii artileriei de cetate, ca şi cei ai artileriei de 
câmp; suboiițerii au la revolver 36 cartuşe. 

Trupa artileriei de câmp şi munte poartă săbii ru- 
seşti; servanţii artileriei de câmp nu au nici carabină 

» mici revolver; artileria de câmp şi de cetate este armată | 
cu carabina Mannlicher de 8 mm., fără baionetă, purtată: 
ca la infanterie. 
„Artileria de cetate are raniţă, iar cea de munte un 

sac pe spate. i Ie 
Harnaşamentul ca cel român, Md. 1890, cu mici 'mo- 

dificări. 
Unelte: bateria de câmp Schneider și de obuziere au 8 

casmale, 6 târnăcoape şi 2 scuturi. Bateria de câmp Krupp 
are 24 casmale, 12 târnăcoape şi 8 securi. Bateria de 

“ munte are 8 casmale, 8 târnăcoape, 2 securi. 
Fiecare regiment de câmp are trei telemetre, iar cele 

de munte au două telemetre.: | pp 
- Pentru semnalizare şi corespondenţă, fiecare baterie 

de câmp, munte şi obuziere, dispune de patru "micro- 
oane.. : 

Fiecare regimente de artilerie de câmp are 36 staţii 
microtelefonice. 

Fiecare divizion: de obuziere are 12 staţii microtele- 
tonice. ” | - : 

„. Fiecare baterie mai are fanioane pentru semnalizare. 
1
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„Artileria de câmp cu tragere repede (sistem Bohneider de 7,5; 

Bateria (4 tunuri)j —[.31—| 3] 2077 178| 4] 12| 1| 1] 1] 1] 1j e —l—|—-— 2 
Reg. cu 9 baterii] 4] 38] 4] 46| 1.939] 1.68:] 36hos] 9] 9] 9]10l13]54l—i 11 1| 1] 41:55 

Artileria de câmp ou tragere înceată (sistem Iir- pp de 8,7 om.) 

Bateria (6 tunuri)) —| 4] —| 4] 150] 17] el 8] 11—l—] 21 —| 1i—[-[-[—-[i 
Reg. a 6 baterii | 3135] '4] 42| 1.045] 1.687] 3e| 48] 6| 21—| ej il el 2] 1]—j—l lot 

„„. . Obuziere cu tragere repede (sistem Sohneider do 12 cm) 

Bateria 4 piese.| —| 3]—] 3] 1721: 164] 412] i-l aj | a_l-[—1-—[-l2 
Divizion cu 3 bat] 1]11] 2] 14 530| - 02| 12] 36| 31—] 3] 3] s-a 17 

Obuziere cu tragere înceată (sistem K-upp de 12 om.) 

O baterie . . .[—| al—| a] 213] 26] cola sala al a a_|_1—l-l-l2 

Obuziaro cu tragere repede (sistem Schneider de 16 cm.) 

Bateria 4 piese .|—] 41 —| a] 173] 163] <f12i ul al 1 a] a] a—|——1—-023 Div.a 3bat. de 15| 1[14| 2]17] 533| 499] 12] 36! 3] 3] 3] 3] al1ol—] ai 3] 3] 3060 

Artileria de munte eu tragere repede (sistem Sohneider ai Krupp de 7,5 cm 

Bateria 4 piese . |—| 3]—| 3] 19] ris] 4] —1_[—1_I_1 21 -1o[-[-|- 
Div. a 3 baterii.] 1]1i| 1113] 5977 355] 12] —[—1—]—[—1__1_l_1_I_|—1-- 

Artileria de munte tragere inoceată (sistem Krupp de 7,5 om.) 

Bateria. .... 1 41 —l 4] 233] 131 s| —[—|—1—1_1_1_[_1_I-.1-1-l- 

Artileria de oc.etate 

tgiup ... [1 —| 41—1 4] 232] 200] —l —]—[—1—[_1_|_1_[_I_I_ -| - 
1 bat. cu 6 grupe] 2[24| 1]27] 1.392] 1.200] —f —1—]—1_[__1__l_i_[_I_i_ -l — 

Hrana. — a) Asupra omului: două zile hrană de 
rezervă şi una de pâine proaspătă. 

b) La trenul regimentar; 2 raţii; 
c) La trenul divizionar: 4 raţii. 
Una ra 

fân). 
ție pe cai, iar la trenul divizionar 2 raţii (fără 

PN
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SERVICII Si IN: 

Serviciul subzistenţei 
N 

Serviciul se execută sub conducerea inlendantului ge- 
neral al armaiei, ajutat de intendanţii de armată şi de 
divizii. De fiecare divizie se mobilizează o companie de 
intendenţă, una brutărie fixă și una brutărie mobilă. 

Ca organe vor mai fi: a Ț 

    

„ Magazii principale sau de bază (una din îiecare 
armată sau detaşament izolat), "3 

- 28 g 

o Magazii cu rezerve (în spatele celo: principale, 2 
2 depozitând resursele adunate de comisiuni), -a SS 
o - e SS 
3 Magazii de distribuţie (servesc pe cele mobile şi 29 
Ş se instalează la 1-—2 etape în urma trupelor), = 2 
— 3 

4 Magazii intermediare, . | S “+3 $ 
= vv5 SI 
A Magazii. rezerve (se. deschid pe drumurile pro- 23 ss 

babile de retragere). - Da 
as v» 

| Magazii de etape.. A , o | 

d Coloana de subzistență (4 eșaloane a mai multe secţii), . 

3 Tren regimentar (2 părţi). 

Şi Asupra omului. 

La o divizie există două zile hrană de rezervă, şase 
zile hrană şi o zi pâine proaspătă. 

Serviciul artileriei , 
! " 1 

Serviciul se execută :de inspectorul artileriei ajutat 
de comandanții artileriei de armate, având ca organe pe 
cele arătate mai jos. . | 

Aprovizionarea în muniții se va face astiel: 
Cartușele dela oameni (150). 

Chesoane (40). 
“50 cartuşe de armă. Un sac conţine 1000, 
Doi saci constituesc o încărcătură. 9 saci 
înte'o cărăţă, Ă : 

Trenul de luptă al Comp. de mitraliere are 12,000 cartuşe. 
regimentului 

Bateria are 332 (tragere repede), 144 
(tragere înceată 75 m/m.,) 138 (tragere 
înceată ; calibru 87 m/m.) proectile, Ia
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Compania de parc de infanterie. : 

  

La colosnele unităţilor 
mari Bateria de parc de artilerie, 

Secţia de parc de pionieri.
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( Permanente (cele din timp de pace). 

Principale sau de bază (de fiecare armată 

sau mare detaşament izolat 100—250 de armă 

şi tun). 

De distribuţie (1 de divizie, nu mai departe 
de 2 etape în urma trupelor şi conţin 50—100 

Temporale 4 de armă şi 30—50 de tun. 

Intermediare, (Se deschid când distanţa între 
cele principale şi de distribuţie e mai mare de 

3 etape şi nu sunt legate prin cale ferată, 20— 
50 de armă și tun). 

a AL UI 

D
e
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o
z
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„Serviciul sanitar 

Serviciul se îndeplineşte prin Comandantul servi- 
ciului sanitar, având următoarele mijloace: 

1. Ambulanţele corpurilor, cari formează punciul de 
prim ajutor. 

2. Ambulanţele divizionare cari formează punctele 
principale de prim ajutor (1 companie sanitari-brancar- 
dieri); ” | 

3. spitale divizionare (6 secţii mobile, 2 secţii semi- 
mobile); . 

4. Spitale lde etape; 
5. Staţii sanitare pentru convalescențţi; 
6. Transporturi (convoiuri) sanitare (1 transport — 

300 bolnavi şi răniţi; ” 
'7. Trenuri sanitare; 
8. Depozit principal sanitar; 

" Serviciul veterinar - 

- lerie şi artilerie, etc.; A 
____b) Ambulanţele veterinare ale punctelor de etape des- 
chise, câte unul la două puncte de etapă. 

In timpul luptei, pentru darea primului ajutor cailor. 
bolnavi şi răniți, se deschid: ambulanţele veterinare ale 
corpurilor, posturi de prim ajutor. | 

. . ! 

Serviciul geniului 
| | j , K : e! 

_Se conduce de către inspectorul trupelor speciale, 
având ca ajutori pe comandanții parcului de telegrafie 
al depozitului. principal tehnic şi al trupelor speciale ale 
armatelor; : 

a) Awmbulanţele veterinare ale regimentelor de cava- |



?l 

p-, za 
3 . . i l : 

„__. Serviciul telegrafo-poştal a | 

-* Şeful serviciului poştal și telegiafic, ajutat de șefii 
serviciului poştal al armatei, iar aceștia având sub or- 
dine-pe şeful da staţie principală poştală, șeful de staţie 
obişnuită şi şeiul staţiei poştale prin călăreți. 

Trupe tehnice 

5 batalioane de pionieri, având fiecare batalion câte. 
4 companii pionieri, 1 companie telegrafie, 1 companie 
„pontonieri şi 1/ companie A. R. Batalioanele sunt dislo- 
cate la Solia, Filipopole, Iamboel, Șumla şi Nicopole. 

La răsboiu se formează 10 batalioane de pionieri. 
Batalionul are ca efectiv: 13 ofițeri, 473 trupă, 460 

arme, 7 trăsuri, 28 cai ham, 9 samare. 
Vompania de pionieri are următoarele unelte asupra 

oamenilor: ' 90 lopeţi mari, 60 târnăcoape mari, 20 târ- 
“năcoape mici, 20 topoare mari, 20 topoare mici, 7 fe- 
restrae mari, 20 burghiuri, 4 topoare speciale, 4 fringhii, 
3 panglici de măsurat, 3 metri. . - | 

Batalionul ide pontonieri şi parcul de pontonieri sunt 
puse la dispoziţia comandantului suprem al armatei. 
Poate formă două echipagii de poduri, construind fie- 
care. un pod sistem Birago de 53 m. lungime, în total 
uh pod de 106 m. Sa 

„_ Materialul este purtat de 85 trăsuri. | 
___Sunt pe cale de a-și procură încă un nou..mâterial 

«de poduri mixte (pentru a servi la râuri şi Dunăre). 
O semi-companie de pontonieri sau de parc de pon- 

tonieri divizionar are materialul compus din 4 semi-pon- 
toane metalice şi 4 suporţi cu care se poate întinde un 
pod de 37 metri. | 

Materialul este purtat pe 11 trăsuri: 
1 batalion de căi ferate a 3 companii construcţii, 3 

companii exploatare şi 1/2 companie Â. R. (Sofia). Efec- 
tiv 24 ofiţeri, 1068 trupă, 1008 carabine, 40 trăsuri, 
160 cai de ham şi 20 samare. 

Dispune de instrumentele şi materialul necesar pen- 
tru a repara repede o linie sau a o distruge. | 

1 batalion de telegrafie şi 3 companii de telegrafie, 
1 de radiotelegrafie şi 1/ companie A. R. (Sofia). 

Materialul de telegrafie la o companie este: 24 staţii 
telegrafice, 18 staţii telefonice, 17 staţii heliogratice, 96 
kgr. sârmă izolatoare Şi 60 kgr. cablu. e 

Compania de telegrafie are efectiv: 6 ofițeri, 327 trupă, 
297 carabine, 10 trăsuri, 40 cai de- ham și 20 samare.
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1 'Batalion tehnic cu companii de: automobile, proec- 

toare, baloane, aeroplanc, 1/2 companie A. FR. (Sofia). 

1 batalion de pontonieri şi 4 companii şi 1/e compa- 

nie A. R. (Rusciuk). Efecliv: 14 ofițeri, 928 trupă, 496 

carabine, 7 trăsuri, 28 cai de ham şi 9 samare. — E 

1 atelier. şi depozit general de inginerie, (Sofia). Din 

toate acestea, la răsboiu, se vor formă unităţile necesare 

în raport cu gruparea unarilor unităţi în ordinea de 

bătae a răsboiului. ' 

Porumbei călălori. — Acest serviciu este bine orga- 

nizat.. Are stoluri de porumbei călători la: Vidin, Bielo- 

gragik, "Țaribrod, Tran, Solia, Kiustendil, Dubniţa, Plov- 

div  Ladyane, IHvoina, Stara Zagora, Xarmanlu, Kaza- 

lagaci, Iambole, Burgas, Varna, Şumla, Târnova, Plevna, 

Nicopele şi Ruse. | 
: . U 

Armamentul și muniția trupelor tehnice 

Batalioanele de ponlonieri au arma Manlincher de 

8 mm. 
- Batalioanele de telegrafie, pontonieri, comp. tehnică 

şi 'secţiile ide biciclişti au arma Manlicher de & mm. (la 

neajungere carabina Berdan, fără baionetă, purtată ca 

şi carabina cavaleriei. - 
Câte 60 cartuşe de armă şi 40 de carabină. 

Impărțirea armatei în mari unități. 

Se Etective . i 
, | „ 

3 inspectorate ide armată, din care două a irei divizii 
iar unul a patru divizii. . - 

10 divizii de infanterie. 
1 înspectorat de cavalerie (cu patru brigade de ca- 

valerie). : 
In total armata bulgară în timp de pace are: 
4136 6fițeri combatanți. 
423 Asimilaţi. 
4559 ofiţeri de rezervă. 
6965 subofiţeri reangajați. 
598 funcţionari. a 
67.458 funcționari în termen. 

-.. “Total 74.423. : a 
In campania: din 1913, Bulgarii au avut 13 divizii 

combinate din două sau trei brigade cu efective diferite: 
o brigadă separată, o brigadă: Xeres, o .brigadă Drama, 
o brigadă Adrianopol, un regiment de compiectare şi un 

2 

t 
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regiment de miliții. Miliția Macedo-Adrianopolitană, co- 

mitagii Societăţii Slivniţa şi garnizoana Adrianopole. 

Din ceeace au avut în răsboaiele balcanice şi din or-- 

ganizarea arătată în paginile precedente, și după cât se 

poale deduce, că şi de data asta, dela început, Bulgaria. 

“a putea mobiliză 280—320 batalioane, din cari: 240 gru- 

pate în mari unităţi, iar 60—80 batalioane pentru a formă 

detașamente cu diferite însărcinări. 
a 

Cele 240 batalioane se pot grupă în divizii de câte 
24, 16 sau 12 batalioane. 

Divizia în campania din 1913 a fost organizată astiel:: 

1 comandant de divizie. . 
1 divizion cavalerie a 2 escădroane. 

- 9 comandamente de brigadă activă a câte 2 regimente 

de 4 batalioane fiecare. 
“1 comandament de brigadă de rezervă a 2 regimente 

rezervă din câte 4 batalioane. 
1 regiment artilerie cu tragere repede. 

“" -"1 regiment artilerie cu tragere înceată. 
1 secţie biciclişti. ” 
1 batalion pionieri (cu pontonieri şi telegralişti ). 

1 coloană de subzistență “(4 eşaloane a mai multe 

secţii). i 
1 Brutărie mobilă. 
1 companie de pare (coloana de muniții) de infan- 

terie, (2 eşaloane). 
1 baterie de pare (coloana de muniții) de artilerie 

(2 eşaloane). 
1 transport special de artilerie (eventual). 

“1 ambulanţă divizionară (companie de brancardieri). 
“1 spital ldivizionar (6 secţii mobile, 2 secţii semi- 

mobile). - LI : A [o 
1 parc de pionieri. : 
1 pluton de jandarmi. ! 

Această formaţiune a diviziei (normală în răsboiul ire=-- 

cut) a prezentat desavantajul că atunci când brigadele: 

trebuiau să lupte izolat, aprovizionarea în hrană Şi mu- 

nițiuni se făceă foarte greu, în plus, lipsa de mijloace 
tehnice pentru asigurarea legăturei dintre brigade, a fă- 

cut ca orientarea Comandamentului să se facă cu greulate 

şi întârziere, în detrimentul conducerei operaţiunilor (lua- 

rea târzie 'de dispoţiuni). , 
Aceste motive fac să se creadă că Bulgarii vor re- 

media relele trecutului: fie prin reorganizarea serviciilon 

diviziei şi dotarea ci cu mijloace tehnice în aşă fel, ca la 
nevoe, fiecare din cele trei brigade să poală luptă izolat 

(autonomia brigadelor), fie prin gruparea batalioanelor: 
câte 16 sau câte 22 de fiecare dilizie. 

In cazul grupărei batalioanelor câte 16, dacă unităţile: 

+
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de rezervă se grupează aparte, vor puteă aveă 10 di- 
vizii active şi '5 divizii de rezervă, fiecare cu următoarea 
formaţiune: o 
“4 regimente de infanterie a 4 batalioane. 
1 Escadron de cavalerie. 

1 regiment de artilerie a 9 baterii. 
1 divizion artilerie de munte a 2 baterii. - 
1 divizion obuziere a 2 baterii. 
Trupele speciale şi serviciile necesare. . 
in cazul grupărei batalioanelor câte 12. prin dublarea 

actualelor regimente de infanterie, ar puteu aveă 10 di- 
vizii active şi 10 divizii de rezervă, întrunite sau nu în 
corpuri de armată, de formațiunea următoare: 

r 
. 

4 regimente a 3 batalioane sau 3 regimente a 4 ba- : 
talioane. 

1 escâdiron de cavâlerie. - . a 
1 regiment artilerie de câmp a 6 baterii. i, 

___ 1 divizion artilerie de munte a 2 baterii. 
„ I'baterie obuziere. 
_Trupe speciale şi serviciile necesare. 
Gruparea diviziilor în armaâte se va race în raport cu 

îpoteza de răsboiu, de executat, consecințe a situațiunei 
politice externe, formându-şi în momentul răsboiului 3, 
4 sau 5 armate. pa 

“Timpul relativ scurt dela 1913 până la intrarea în 
acţiune din 1915, materialul disponibil în oameni, în ar- 
tilerie, precum şi siluaţiunea politică turbure prin care 
au trecut dela 1913 până în prezent, ne face-să creden 
că numărul batalioanelor şi felul grupării unităților în 
actualui răsboiu nu va diferi mult de: cel din 1913. 

Din cele arătate mai sus se poate adimite că erec- 
tivul total mobilizabil nu va depăşi pe cel din răsboiul 
balcanic decât cu icel imult 50.000..adică: va avăă în actualul 
răsboiu maximum, 500.000, (10% din populaţia totală 
„de 5 tmilioane). . | | 

- 

| Flota. 

Flota cuprinde: 
I. Statmajorul flotei. | 
II. Apărarea fixă care cuprinde: serviciul minelor, 

căpitănia portului, compania de pori, şi serviciul sema- 
foarelor. ” E 

III. Apărarea mobilă, care cuprinde: 
__a) Incrucişătorul de şcoală (avizo-torpilor), „Nădej- 

dea”, lungime 55 îm., lărgime 8,3 mi, de 715 tone dd- 
plasament, 2600 cai putere, 18 mile viteză şi armat cu: 
2 tunuri de 10 cm, 2 tunuri de 6,5 cm!, 2 tunuri de 4,7
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"am., şi 2 tunuri de lansat torpile, rază de ăctiune 1224 
mile; 1. 

b) 6 Torpiloare de Mare, cl. I, lungime 38 m, lăr 
gime 42, de 100 tone deplasament, 26 mile viteză şi 2 
tuburi de torpile. Cinci din ele poartă numele de Letiaşi, 
Smeli, Hrobri, Sumni, Dărski; 

c) Un depozit de mine. 
IV. Artileria de coastă, compusă din 1 baterie de 24 

<m., şi 1 baterie de 10 am. 
Y. Şcolile de: mașşinişti, fierari, minieri, cârmaci, ar- 

„tilerişti şi scafandri: 
„VI. Arsenalul. 

VII. Unitatea de Dunăre, care cuprinde: apărarea cu 

mine, serviciul sematoarelor şi atelierul. 
VIII. Unitatea de Marea Egee care cuprinde: apăra- 

rea cu mine, serviciul semaifoarelor şi “atelierul. 

Ca vase mai aveau pe Dunăre, la 1913, câteva vase, 

însă au fost înecate chiar de Bulgari spre a nu cădei 
în mâinile Românilor. 

t



CAPIFOLUL III. 

PORTUGALIA 

Istoric sumar. — Populaţie; suprafăți; densitate pe km. 

:pătrat pentru Metropolă şi Colonii. — Căi ferate. — 
- Comerț. — Buget. 

In vechime Portugalia aveă numele de Lusitania. 

Heric cel tânăr primi deia socrul său, Alphonse VI, re- 

gele Castiliei, teritoriul, din peninsula iberică, cuprins în- 
lre Minho şi Mondego. . 

Primul rege al Portugaliei a fost Alphonse I, la 

anul 1136—1185, care reuşi, în timpul domniei sale, să 

cucerească dela Mauri, Lissabona şi Algarva. Dela acea 
epocă şi până azi, Portugalia și-a păstrat limitele sale. 

___ Constituţia portugheză datează dela 1143; iar în anul 
1979 se înființă universitatea dela Coimbra. 

La anul 1383, vechea dinaslie fundatoare fi înlo- 

cuită cu dinastia WAviz, sub primul rege din această di- 
nastie, Jean I-u, mare maestru Aviz. Sub această nouă 
dinastie, Castilanii fură înfrânți, iar dominaţia  portu- 
gheză începu să prindă rădăcini în Africa, în limp. ce na- 
vigatorii portughezi, loarte întreprinzători, ocolind Africa 
pela Sud, ajung în India, unde formară un mare și pu- 
ternic imperiu colonial. 

In anul 1576, Portugalia trecă sub dominaţia lui Filip: 
II-a al Ispaniei. Franţa, însă, o sprijini şi reuşi ca în 
1640 să pună pe tronul regal portughez, casa de Braganţa, 
care a domnit până acuma câţivă ani, eliberând-o, astiel, 
de stăpânirea streină. 

Napoleon Î, rupând pacea dela Amiens, ceri Portu- 
ghezilor. să închidă porturile lor, Englezilor. Aceştia re- 
luzară ; iar Napoleon trimise o armată de ocupaţie sub 
conducerea lui Junot, iar mai târziu sub Massena. En- 
glezii, întăriţi înapoia linici dela 'Torres-Vedras, rezis- 
tară tuturor atacurilor înverșunate ale Francezilor şi îi 
forțară, în cele din urmă, să părăsească țara. De aci au 
pornit primele mari înfrângeri ale lui Napoleon. 

In anul 1822, în sfârşit, Portugalia se declară indepen- 
dentă; iar în anul 1833, regimul constituțional a fost defi- 
nitiv întronat în această ţară. ! | 

In anul 1908, regele Carlos I, a fost asasinat, îm-
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preună cu fiul său, moştenitor al tronului, şi luă succe- 
siunea fiul al doilea, Manuel. - . . | 

__ In anul 1910, 'casa de Saxa-Coburg şi Gotha Bra- 
ganța, fi. detronată şi, în ziua de 9% Octombrie ucelaş 
an, republica a fost proclamată și sancționată de adu- 
narea naţională-constituantă dela. 21 August 1911. 

Ţara se guvernează azi: puterea legislativă este for- 
mată din două Camere: Camera deputaţilor, compusă din 
164 deputaţi, şi Senatul, compus din 7l membrii.. , 

Preşedintele republicei este ales pe patru ani de 
către congres. Actualul președinte al republicei, ales pe 
periodul 1915—1919, este Bernardino Machado. 

Populația. Suprafaţa. — Populaţia regatului este de 
5.960.000 locuitori, iar suprafaţa este de 919418 klm. p.: 
are deci o densitate de 65 locuitori pe klm. pătrat. 

Portugalia are, însă, şi următoarele colonii: 

  

«| 1) însulele capului Verde. . . 3822 kmp 143929 loc. 38 pe kmp. 
| 2) Guineia . . . .. 33900  „ 820000 „ 24 Pa 
24 3) Ins. Snt Toma şi Principală . 939 , 6321 „13, 
| 4) Angola .. 1270300 „ 4200000 „ 3 „+ 
<| 5) Mozambicul ..,.... -. 701100 „ 3150000 „ 3 > 
< [ 6) Câteva oraşe pe coasta Indiei 3807 „ 604390 „ 158 » 
i 7) Macao. . .. 10 » 74866 „ — » 
<| 8) Timor şi Kambing. - . . . 19000 „ 150299 „ 12  „ 

. Total. . .2093U0u  „ 9210000 locuitori. 

Căi ferate. — In anul 1913, se găsiă în exploatare 
o întindere de 2.983 klm., din care jumătate aparţineau 
statului. | - 

Comerț. — Portugalia exportă, în special: vinuri, ani- 
male, peşte, aramă, lemne, irucle și undelennuri. 

Mişcarea porturilor a fost, în anul 1913: Năvi iu- 
trate, 10.638, cu un tonaj de 21.568.000 tone: 

„- Bugetul general al statului esle de 88.000.000  es- 
cuodos (= 4 lei 80 b.) la cheltueli şi 78.043.630 escuodos 
la venituri. Din acest buget, ministerul de răsboiu aveă 
11.722.144 -escuodos; iar marina 4.063.699 escuodos. 

Datoria publică este de două feluri: interioară şi ex- 
terioară. o 

Datoria publică interioară se ridică la suma de 713 
milioane 689.720 escuodos; iar datoria publică externă 
este de 175.396.150 -escuodos. Prin urmare, datoria în- 
treagă a statului este de 889.085.870 escuodos, ceeace 
face, aproximativ, 4 miliarde lei. 

Armata şi marina portugheză. | 

Recrutarea. — Legea din 12 Sepiembrie 1887 şi aceia 
din 7 Decemvrie 1901, prevedeau serviciul militar personal 
şi obligator .peniru toți cetăţenii: portughezi. Acest sei-
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viciu se făceă, timp de 15 ani, între 20 şi 35 ani, din 
cari trei ani în: armata permanentă, | 

Legea din 23 August 1911, a introdus milițiile na- 
ționale. Toţi cetăţenii, după această lege, fac parte din 
armată, dela vârsta de 17—45 ani. Incorporarea, însă, 
în timp de pace, are loc numai la vârsta de.20 ani. 

Serviciul militar se împarte în: ar/nata activă, cu re- 
zerva ei şi ar/nata teritorială. 

A. In armata activă, durata de serviciu este obligatoriu 
pe timp de zece ani și se împarte în: 

a) timpul de recruți: 
15 săptămâni pentru infanterie; 
20 > » artilerie şi tren ; 
25 > > geniu; 
30 » cavalerie. 

b) timpul de repetire, socotit câte 14 zile în [iecare 
an, până la completarea celor zece ani de serviciu în 
armata activă. 

„B. In arata de rezervă, serviciul durează iarăş zece 
ani. In acest timp, oamenii “fac o repetire a exerciţiilor, 
socotit câte 14 zile la fiecare doi ani, precum: şi tragerile 
în fiecare Duminecă şi după ordine speciale. 

C. Armata terilorială cuprinde toţi oamenii între 17-45 
an, cari nu au făcut serviciul imilitar activ, precum şi 
toți cari au terminat serviciul militar, trecând prin par- 
tea activă şi prin rezervă. In acest timp se fac numai 
trageri, din când în când, Duminica, după ordine speciale. 

“Contingentul se vâteazi în fiecare an, de către pu- 
terea legislativă. In ultimii doi ani a fost aproximativ 
de câte 20.000 tineri. 

Nu se admite, în principiu, nici o dispensă, ci numai 
amânări, cari, însă, trebuiesc a fi bine justificate. Aceia 
cari nu fac, din diferite motive, serviciul militar, iplă- 
tesc o taxă anuală care variază, după veniturile indivi- 
dului şi după situația sa. Familiile acslor _încorporaţi şi 
cari nu dispun deloc de nici un venit, primesc ajutoare 
dela comunele respective. . | 

. *a 

Armata se împarte în următoarele patru categorii: 
a) Trupe active sau de linia întâia; | 

| 2 „„ Ve rezervă, sau de întărire ; 
„teritoriale; 

2 „coloniale. 

A. Armata activă. 

| a) Infanteria. — Teritoriul regatului este împărțit 
în opt Imari regiuni de recrutare, subîmpărțite fiecare în 

=>
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câte patru districte de recrutare, la cari se mai adaogă 
încă trei districte corespunzătoare insulelor Azore, Ma- 
dere şi Capului Verde. o 

Fiecare district formează câte un regiment de in- 
fanterie a trei batalioane; fiecare batalion a câte trei 
companii. | . 

Infanteria este înarmată cu arma cu repetiţie. Mauser- 
'Vergueiro, de 6,5 m.m. : NE 
„De fiecare patru regimente există câte un grup--de 

trei baterii mitraliere. NE 
b) Artileria.—Fiecare regiune de recrutare formează 

câte un regiment artilerie ide. câmp, ddică un .total de 
opt regimente artilerie de câmp, din cari cinci regimente: 
a câte trei grupe, pe câte trei baterii, şi trei regimenta 
a două grupe. 

In aiară de artileria de câmp, armata portugeză mai 
dispune de: 

Două regimente artilerie de munte a trei grupe, a. 
câte două baterii; 

Una grupă artilerie călăreaţă, a trei baterii; 
Trei grupe artilerie de munte independentă ; 

„Un batalion artilerie de cetate a 6 companii: . . 
Una grupă a două companii şi una baterie artilerie 

de poziţie; i 
„Două batalioane artilerie de coastă, a şapte com: 
panii. : 

Artileria ide câmp este înarmată cu tunurile Schneider- 
Canet, de 75 mim, Md. 1904, cari au înlocuit vechiul 

“material de 90 m.m. “ „ 
Artileria călăreață este sist. Krupp, cu tragere re- 

pede, de calibru 75 mm.; Artileria de munte are tu- 
nuri Schreider-Canel, de 70 m':m:, cu tragere repede, 

Calibrui celorlalte tunuri variază între 90 şi 240 m.m. 
c) Cavaleria. Este formată din 11 regimente, din cari 

opt pe trei escadroane. Aceste regimente intră în com 
punerea diviziilor, câte unul de fiecare divizie. Celelalte: 
trei regimente, întrunite, constituesc o brigadă indepen- 
dentă, căreia i se ataşează şi grupul de artilerie călă- 
reață, şi câte p baterie călăreață de mitraliere de îie- 
care regiment. - 
— Cavaleria are carabina Mannlicher, cu repetiție, Md. 
1896, calibru 6,5 m.m. . E e 

d) Geniul. Este format din: 
Două batalioane săpători, a patru companii, şi o: 

secție conductori ; A 
- Un batalion pionieri a patru companii şi trei secţii 

conductori ; a 
„ Opt detaşamente pionieri, câte unul de divizie; 

proiectoare, câte unul de divizie; 

cl 

> . p



80 

Opt detaşamente de telegrafie de companie; Su 
po „de telegrafie fără fir; i 

- Un parc pentru poduri; ia 
Una companie aerostaţie; 
Două companii căi ferate şi una companie telegrafie 

de cetate. . 
_'e) Serviciul de subzistență este asigurat de către opt 

„companii ; 
7) Trenul, ca şi serviciul .sanitar, asemenea, din câte 

opt companii. 

B. Armata de rezervă. 

a) Infanteria. De fiecare district de recrutare, se re- 
.crutează . şi câte un regiment infanterie de rezervă, or- 
ganizate şi armate la.tel cu cele. active. 

b) Cavaleria este formată din opt escadroane, adică 
câte unul de fiecare regiment de divizie; 

c) Artileria mobilizează opt regimente de artilerie. 
-de câmp, cu vechiul material de 90 m.m. Krupp; apai, 
trei grupe de artilerie de coastă și lrei grupe artilerie de 
„cetate ; 

_.0) Geniul. Opt companii de săpători .şi una coni- 
panie de pionieri. . 

C. Armata teritorială. 

Armata teritorială. cuprinde: 20 companii şi 20 es- 
cadroane de vameșşi. : i 

D. Armata colonială. 

Armata colonială este astiel repartizată: 
Capul Verde, una companie infanterie şi una com- 

panie artilerie; - 
Guineia: Două grupe artilerie şi una companie tră- 

gători indigeni. 
Saint Tomas: Una companie int. şi una artilerie. 
Angola: Două companii infanterie şi artilerie; două 

-escadroane de dragoni, două companii de infanterie euro-: 
peană ; optsprezece companii infanterie indigenă şi una 
companie de disciplină. | 

Mozambic. Una baterie artilerie; două  escadroane 
dragoni; una companie infanterie curopeană; zece com- 
panii infanterie indigenă; cinci companii depozit. 

India. Una companie infanterie europeană şi şase 
companii infanterie indigenă. 

Macao: Una companie artilerie şi una companie in- 
fanterie. . . e
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Timor. Una companie artilerie, una infanterie şi un escadron. - 
ban 

Organizarea armatei: în comandamente. 

Armata portugeză este constituită din mari unități corespunzătoare marilor regiuni de recrutare.- De fiecare regiune de recrutare se alcătuieşte câte o divizie. Prin ur- mare, armata portugeză este formată din opt divizii, cari alcătuiesc armata activă. | 
Pe lângă fiecare divizie activă! se mai formează şi câte două brigade de infanterie de rezervă. 

- O divizie activă, la mobilizare, este alcătuită astfel: „_ Patru regimente de infanterie, a trei -batalioane şi o ie mitraliere; | E 
n regiment de câmp, a două secţii; 

Un regiment cavalerie, a 3—4 escadroane; 
Una companie săpători; una companie poduri; o secție telegrafie; o companie sanitară; o companie apro- vizionare şi o companie de tren. 
Efectivul total al unei asemenea divizii este de, a- proximativ, 15.000; iar -al întregei armate active, este de 110.000 oameni. 
Armata de rezervă este formată tot din opt divizii. O. divizie de rezervă cuprinde: 
Patru regimente de infanterie, a trei batalioane; un escadron cavalerie; o secție artilerie de câmp; o com- panie săpători; o secţie sanitară; o secţie de aprovizio-, nare. 
In. afară de aceste unități indivizionate, armata por- tugeză mai 'are şi următoarele unități independente, sau cari depind. direct de marele comandament: 

„_ 4). Una brigadă cavalerie a trei regimente, fiecare a 3—4 escadroane, cu câte o baterie călăreață de mitraliere şi cu câte o secţie de artilerie călăreaţă. 
- D) Câmpul întărit al Lisbonnei, care cuprinde: două batalioane a câte patru companii şi un grup artilerie 

de.coastă; un batalion şi un grup; artilerie de garni- zoană; o baterie artilerie de poziţie, o companie de să- pători, etc.; 
c) Parcul de poduri; secţii de telegrafie fără fir; compania aeronautică; un grup de căi ferate; un grup 

artilerie de munte, etc. ; 
d) Trupele insulelor. Din aceste trupe se pot al- cătui, la mobilizare, trei divizii, şi anume: divizia l-a 

din trupele de Angola, Capul Verde, Guineia, San: "Toma; divizia 2-a din acelea din Mozambic; şi a 3-a din tru- 
pele din India, Macao şi Timor. 

,
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„  Efectivul, de mobilizare -al tuturor forțelor armatei 

de uscat portugeze ar fi, aproximaliv: . 

Armata activă . . , . . . 110.000 

Armata de rezervă şi miliții. _150.000_ 

Total. . . 260.000 

- Din cari; cel puţin, jumătate pot fi întrebaințate, a-: 

fară din țară. o = die 
FE 

Armata de apă. 

Răsboiul cel mare, 'isbucnind în: 1914, a surprins 

Portugalia în plină transformare a marinei sale. Noua 

flotă 'proieclată trebuiă să cuprindă trei, cuirasate de câle 

20.000 tone, trei crucișătoare; douăsprezece contratorpi- 

loare de câle 820 tone; şi şase submarine de câte 350 

tone. Acest piogram, însă, a rămas în stare de proiect. 

"Azi, Portugalia dispune de următoarele vase: 
  
  

  

          

E „| 8 |_ 

2 = pi BI E 
o Ss O 2 o 

iai > e. < [2] 

1 crucişetor cuirasat. Vasco de] . ME */sa 213; 
„Ganua . cc a e. 3000] 1875 [-1903 | fifa. | 260 

1 Almirante Reis, crucişetor pro- , i ls: “fa 
tojat . [ae a | 4250] 1885 — 16/0 7s 350 

3 crucişetuare protejate, Repu- - 
blica. (scufundat în 1915), Sao | 
Gabriel, Ada nastor. .:. . +] 1700] 1683 — Pins Coczsl 200 

1 canonieră „Patria“ . . . . .. b3n — o] 
4 canoniere. . ei. e «.. . câte 500| 1895 | — 9 — 
Ii m. . Dee o ee re 4 1: 350| 1871—90| — — — 
2 contratorpiloare . .. ... 55v — — — — 

„În afară de aceste vase, mai sunt: un aviso, o navă 
pentru şcoală; un submarin; un vas port-mină. 

__ Personalul marinei cuprindeă acuma câțivă ani:.2 
vice-amirali; 5 conlra-amirali; 16 coloneli; 25 Lt-Co- 
loneli; 35 maiori; 60 căpitani; 110 locotenenţi şi sub- 
locotenenți ; iar ca echipaj inferior aproape 4.000 ma- 
rinari. Eieclivul total, otiţeri și 4, atinge: . 
6.000 oameni. | : (rup i alingeă aproape 

După cum, se vede, forţa armatei ide apă portugeză 
este mull redusă, ca valoare ofensivă, față de noile şi 
puternicele vase ale aliaţilor şi a'e adversarilor lor; de 
aceca, nici nu credem. că vor fi înlrebuințate în alţă parte 
decât în paza coastelor ţării lor. | PIE



- PARTEA II 
Descrierea sumară a op&raţiunilor pe toate fronturile 

l. — OPERAȚIUNILE FRONTUL DE EST 
(Teatrul de operaţiuni Austro-Germano-ttus) 

  

1. Operațiunile dela 1 August vână la 5 Septemvrie D 

Ținând seămă de:-ultima situaţiune și ultimelă ope- 
rațiuni din Iulie 1915, descrise în Volumul II, la pa- 
ginile 141—145, pentru a puleă continuă firul operat 
țiunilor ulterioare, dăm aci schița A a situațiinei 
din îrontul general în August, precuni și un rezumat al 
operaţiunilor din acest timp. 

Schita A 

Din 
Aknâoach 
Nachette 

PRUSSE 

"RILE 

oYBielostock . 
RUSSIE 

10, 
- . 
. 1Baoct 
. deac 

Da IN 

iat că evacuarea 

  

Aruncând o privire pe'a- 
ceastă schiţă, observăm irme- . 

capitalei 
Poloniei şi retragerea irupe-. 
lor ruseşti dela Nond şi Sud - 
de "Varşovia până la” Riga, 
Rovno, Grodno, Brest-Litow- 
ski, Tarnopol, din cauza pu- 
ternicei presiuni a armatelor . 
Prințului de Bavaria, şi a 
generalilor Galwilz, Macken-' 

„sen şi Linsingen poale îi un 
succes german, de oarece a 

“forțat pe adversar a părăsi. 
"o mare parte din teriloriul 

ău, dar a stingherit încer- 
cuirea, ca întrun clește; a ar- 

„matei ruseşii. . 
Cele trei braţe alc cleşte- 

lui, german, care țrebuiau să | 
“încercuiască pe ruși, au fost . 
prea scurte. Aceste lrei braţe. 
erau reprezentate prin urmă- 
toarele trei grupe «le armate: 
“Grupa de Nord, sub ordi- 

nul Mareşalului Von Hinden- 
burg, delu Rigu la Nord de 
Naew, cuprindea: armata lui 
Falkenhause» în Curianda,. 
armala lui von Bolow la 
Nord de Niemen, armata 

1) A se vedea Bibliografie: Vol. II de Lt-Col. Găvănescul și Maior 
Î. Manolescu.
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Einhorn spre Kowno, precum şi armata lui Scholiz pe 

Bobr şi Narew. Fiecare armată aveă 3—5 corpuri de ar- 

mată prevăzute :cu artilerie -foarte numeroasă de toate 
calibrele. | 4 | 

In total, pela 20 August, această armată aveă ca lrupe 
de operaţii, 16 C. A.. cu 32 divizii. 

Grupa dela Centru, dela .Narew la Tcheremka, sub 
comanda prințului Leopold de Bavaria 1), cuprinde ar- 
mata lui Von Galwitz, armata IV-a, care a intrat în Var- 
şoviă şi armata von -Woyrsch, care înaintase dinspre 
Ivangorod. Fiecare din aceste armate, aveau 4—5 cor- 

wi de armată, între care 2—3 erau austriace. Total 
15 corpuri de armată -cu 30 divizii. N 

Grupa de Sud. Sub ordinele mareșalului Mackensen, - 
cuprindea: armata austriacă a Arhiducelui Josef Ferdi- 
nand; corpul generalului Mackensen mărit cu o îrac- 
țiune nouă sub generalul von Arz; armata von Bohm- 

- Ermoli, rechemată dela Lemberg spre a prelungi dreapta 
germană. Acest grup eră foarte puternic, aproape 18 cor- 
puri de armată (36 divizii). Tot acestui grup aparține 
şi armata von Linsingen, compusă aproximativ din 2—3 
corpuri de armată, răspândită spre Kovel şi la sud până 
la frontiera română. Me 

"Germanii, văzând că succesele ofensivei de până 
acum nu le-a adus încercuirea proiectată, pare că au 
îixat următorul plan de luptă pentru operaţiunile urmă- 

are: . 
Atacuri cenlrale spre a fixă linia rusă; şi atacuri 

pe ambele aripi spre a învălui această linie la sud pe 
Bug și la nord pela Niemen, Kovno și Vilna, iar de va 
fi posibil, şi mai pela nord pela Duna asupra Duna- 
burg-ului. - Pa 
tel rezumat, operaţiunile din acest timp s'au desfășurat 

astiel: i 
La Nord, Below, şi-a continuat înaintarea spre ră- 

sărit. Aripa-i stângă, după ce a ocupat Mittau, a avut de 
susținut mai multe atacuri inimice pornite din Riga, iar 
coloanele principale ale acestei armate, luându-și mersul 
spre. est şi sud-est, au dat, în ținutul Kupişki, peste forţe 

n Revista. Le fays de France. Edit€ par Le Matin, Boulevard Poison- 

Răsboiul Popourelor, Redactat de 1.. Gorun. 
Liillustration Rue Saint Georges, Paris. 
uletinul Statului Major General. Bulletin des Arme 

Almanach Hachette 1916. La Guerre mondiale. enees, . 
ln ȘES pour Tous. Les Annales. Times. Le Temps şi Science. et .. : 

L.e Panorama. 
Diferite ziare străine şi române. 
1) Este trecut de 70 de ani.



Ă 85 
— 

  

însemnate ruseşti, din cari o parte au fost împinse ' în direcția nord-est. Kovno, punctul de sprijin al aripei ru- seşti depe linia întărită Niemen, este atacat şi din Vest. *Şi din: Sud-Vest de. către trupele lui Below şi: de către . “artileria grea germană. Garnizoana, însă, încearcă miai “multe eşiri, fără rezultat. . i ' 

Schița R ? 
| ia Vaau (orbi rio Goran | 

| J n ve - permahibr fi Dimi 2. 
at pf me n BIM 3 
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„ £ age 

fai Se „arichstaar 
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A o, RDQ CP 
2DEme, 

WitamiR ofer, 
2 | ve" pn

. 
7
 

4
 

m
a
 

c
c
.
 

443 

ASVilna. Î 
      

Pentru a înţelege luptele ce se dau de aci, este nevoe să ne amintim faptele antecedente arătate aci şi în schiţi B. „Germanii Sau stabilit la' Nord de Niemen în două moduri: 1. trecând fluviul în regiunea Iurburg-uilui şi mer- „gând în direcţia nord-est spre Dubissa; 2. punând stăpâ- nire pe Libau, și stabilind aci o bază navală. Ei au avut deci la început un front dela Rossieny la Libau, cu dreapta sprijinită pe Niemen, iar cu stânga pe mare. (A se vedeă pozițiunea însemnată cu No. 1).. 
La jumătatea lui Iulie, începură a împinge aripa lor stângă în direcțiunca orașului Riga, şi ajunseră să formeze frontul Toukoum-Doblen-Chagorv. Dar centrul nu pută să înainteze la aceiaş înălțime şi îu obligat. de a se stabili în formă de cârlig la Popeliany. (Poziţia No-.2 pe schiță „Şi care arată frontul cam pe la 20 Iulie). o Ofensiva reîncepu la 24 pe toată linia. La 25 stânga
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„Ponoviej şi dreapta de Keidany. (Poziţia No. 3 din schiţă). 

i La 26 Iulie stânga germană este oprită înaintea lui 

"atinsese Chlok la gura râului Aa. Centrul se apropiă de 

„Mitau, centrul înaintea lui Poneviej, la Souvolch. Lupta 
se imobilizează “pe frontul acesta, până în ziua de 31, 
când germanii reuşesc să treacă Aa în jos de Basuk. 
Dar şi de data aceasta centrul este oprit la Est de Pone- 
viej; germanii se întăresc şi se angajează o luptă violentă 
în acest punct la 1 August. Cei doi adversari atacară în 
acelaş timp. | ” 

"In ziua de 2, germanii continuară.să înainteze spre 
est între Bansk şi Mitau, ajungând la Ickau. Ei chiar trec 
de acest fluviu; dar ruşii reluând ofensiva îi dă înapoi 
în ziua de 4 împingându-i apoi în ziua de &, până la Aa. 
Acest mare eșec paralizează progresul pe restul liniei ger- 
mane, care în faţa localităţei Bansk trecuse 'de Schoenburg 
şi înaintase spre Friedrichstadt; mai la sud ca ocupa malul 
de best ial Niemanek-ului; în acelaş timp centrul înaintă dela 
Poneviej la Dunabourg şi trecuse de Chkopichki, dreapta 
trecuse de Wil-Komir şi ajunsese la frontul Kovarsky- 
Kurkly. Dar întreaga această linie îu nevoită să se retragă. 
La Nord germanii fură daţi înapoi la vest de Aa în ziua 

_de 12 August; la sud ruşii reluară Kovarsk în Ziua de 1i, 
respingând pe dușman la Wilkomir. (Poziţia No. 4 de 
pe schiţă reprezintă acest front în spre ziua de 14 August). 

Această poziţiune având un eșind spre centru nu eră 
bună din punct de vedere militar. De aceia germanii au 
încercat de a îndreplă cele două aripi ale lor împingân- 
du-le înainte, la înălțimea centrului. Aceasta este ţinta ur- 
mărită de luptele descrise mai jos. ” 

Până la 15 August, Below prepară atacul contra Ri- 
gei şi insistă în alacurile sale asupra cetăţii Rovno- 

La centru, după căderea orașului Osirolenka, la 3 
August, armatele Scholtz (din grupul de Nord) şi Gall- 
„wilz (din grupul de centru), au ocupat sectorul Narew- 
„ului, şi mai pe urmiă au ocupat fortăreața Lomza, apă- 
rată cu multă îndârjire de ruşi. Lomza a fost luată la 

.10 August, la 5 zile după căderea Varşoviei..De aci şi-au 
îndreptat mersul spre răsărit, pătrunzând între Bug şi 
Narew împotriva liniei Lomza-Ostrov-Malkin. Ruşii pă- 
ruseră a avea de scop 'să opună o rezistență stăruitoare, 
în poziţii întărite, pe Czervony-Bor, la Sud: de Lomza, 
spre acoperirea ilancului drept. Dar cu căderea cetăței 
Lomza poziția eră expusă atacurilor de flanc ale tru- 
pelor germane. De accea îu părăsită de ruşi, cari se 
retraseră mai spre răsărit, continuând a fi urmăriţi de 

„trupele. germane. | 
O parte din aceste. rupe înaintând cu aripa stângă 

pe Narew, înfrânse împotrivirea inamică în sectorul de
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la răsărit de Lomza, ocupă capul de pod dela Vizna şi 
“ajung până'la Sectorul Slina, spre Vest de Bialystok. 

"O altă parte, urmări. detașamentele inimice cari se 
retrăseseră îndărătul sectorului Nurzec, format printr'un 
coniluient din dreapta râului Bug. In urma unor lupte în- 
dârjite, au înaintat în direcţia sud-est, împotriva flancului 
drept al detaşamentelor ruseşti ce mai stăteau la Bug 
cu irontul spre Vest. 

| Grupul de armate al Prințului Leopold de Bavaria, 
după 'ce ocupase Praga, după ce asigurase bine linia 
Ivangorod-Varşovia şi după ce ocupase Zegrje (8 Au- 
gust), a înaintat spre răsărit, respingând ariergarăele ru- 
seşti şi: trecând pe linia Lozice-Mendzyrzec, în câtevă 
zile ajunse la o depărtare numai de 50 kim. de Brest- 
Litowsk. o 

In acest timp, fortăreața Nowo-Georgiewsk, rămasă 
complet împresurată îndărătul trupelor aliate, se mai ţine, 
dar. se prevede că nu va mai bputeă rezistă mult din 
cauza bombardărilor. 

Armata Arhiducelui Iosef Ferdinand, formând aripa 
stângă a grupului de armate Mackensen, după ce a trecut 
râul Wieprz şi a luat poziţiile inimice de dincolo de 
Bistriţa şi Tismicniţa, şi-a îndreptat frontul spre nord- 
est şi s'a alăturat mersului înainte al armatei prințului 
Leopold. 

Grosul de armate Mackensen, după numeroase lupte, 
a putut. pătrunde la Bug până în ţinutul Mendirziţa-Ro- 
zanka, ajungând cu aripa lui dreaptă la o. depărtare nu- 
mai de 10 klm. de Brest-Litowsk. 

"De aci își grăbeşte înaintarea întârziată pe râurile 
„ Wieprz şi 'Bug, şi ajunge la 10 August, înaintând "pe şo- 

selele ce duc dela Cholm şi Vlodava. La 11 August, 
stânga sa trece de Lukow, mergând spre Siedlce. La 12, 
progresează continuu în cooperare cu armata dela cen- 
tru, care atinsese Minsk, Radzykin, . Wyszkow pe Bug; 
„dar joncţiunea celor două mari grupuri e rău făcută, 
cu toate siorțările ce fiecare le aduce în lupta generală. 
Armatele germane câştigă puţin teren din cauza luptelor 
cu ariergardele rusești ce dau naștere la adevărate bă- 
Xlii. 

La stânga grupului de 'Sud a armatelor, aliaţii: ţin 
„ poziţiile la Bug-ul de sus, la Zlota-Lipa şi'la Nistru. 
Trupele aliate se ţin în defensivă, având lupte locale fără! 
mare importanţă. Armata Pilantzer Baltin sa statornicit 

e ţie de Sud al Nistrului, — Ruşii pe ţărmul de 
ord. 

„___ Intre 12 şi 15 August, atacurile germanilor sunt res- 
pinse mai pretutindeni; iar pe ici-coleă ruşii au succese. 
_„._ Intre Mittau -şi Brusk, pe râul Aa, ruşii luară ofen- 
siva, aruncând spre Vest corpurils de armată ale lui Fat-
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'kenhausen, cari țineau să înainteze spre Dvina. In acelaş 
timp, mai la Sud spre Wilkomir, trupele germane care 
“înaintau cu intențiunea de a ajunge pela Nori şi Nord- 
Est cursul râului Wilija, fură respinse. , 

- Insă aceste succese ruseşti mau fost de lungă du- 
“rată, de oarece, cu începere dela 16 August, germanii re- 
încep olensiva. .  - o 

La grupul de Nord, armata lui von Eichorn, atacase 
Kowno. Această localitate întărită, care apără Niemen-ul 
inferior, a rezistat la 13 și 11 August mai multor atacuri. 
-Eră necesar şi chiar de folos pentru armata lui. Hin- 
denburg a. cuceri Kowno, pentru ca să pornească asupra 
Vilnei şi să amenințe astfel retragerea tuturor armatelor 
ruseşti. ce. se mai aflau pe Bug. Modul. de alac şi că- 
derca acestei cetăţi se va descrie mai jos. 

Pierderea cetății Kowno coincideă cu momentul in 
care trupele lui von Bellow îşi pronunţau mişcarea lor 
ofensivă asupra Wilkomir-ului, amenințând deci direci 
Vilna, la Nord, cu tendința de a porni spre Dunaburg 
(Dvinsk), pe Dvina. Pentru a acceleră această mişcare 
de atac pe linia Petrogradului, statul-major german de- 
cise în acest moment o debarcare în golful Riga. Ocu- 
parea Rigei trebuiă să le asigure o bază de concentrare, 
de îndată. ce ea va -puteă fi- prevăzută cu provizii de 
către puternica ilotă germană, : singura stăpână a Bal- 
ticei. i : 

Grupul central. al prințului de Bavaria, după ce pu- 
sese stăpânire pe linia căilor ferate dela Varşovia la Bia- 
lostock şi dela Varşovia la Siedlce, Turno, Tseheremkha, 
atinse la: 12;;: August. linia “transversală  Ostolenla-Mal- 
kin-Siedice, la 15 Bug-ul, la 20 Nurelz, iar pe la 25 
se allă în apropierea nouei căi ferate transversale Bic 
lostock-Bielsk-Tscheremkha-Brest. A înaintat 200 km. în 

"120 zile, adică în mediu, 10.klm. pe zi, ceeace este Ioarie 
mult peniru o armată atât de mare. ME 

Armata :Von Scholz a înaintat-pe Bobr şi a atacat 
Ossoveţul, pe care l-a bombardat cu o puiernică artilerie 
grea.--: IC . 

Poziţia înaintată dela Nowo-Georgiewsk, pe care ruşii 
o lăsaseră în urmă, a trebuit a capitulă în urma atacu- 
rilor repetate ale generalulu: german von Besseler, cum: 
se arată: mai jos. | 

La “grupul de Sud, mareșalul Mackensen își reluă 
marșul spre Brest-Lilowsk.. Ținutul mlăștinos şi acoperit 
cu pădurici mărunte, e cât se poate de impropriu Şi di- 
ficil pentru marșul trupelor. Malul drept. al Bug-ului e 
cu deoschire nepracticabil, atingând de aproape bălțile 
mari ale Pripet-ului. Dealungul acestui mal şerpuiește 
o strâmtă şosea care. întovărăşește cursul apei. Pe a- 
ceastă şosea a înaintat. corpul de armată al generalului 

La
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“von Arz, căutând a ocoli marele câmp retranşat dela 
Brest, pela Sud şi Sud-Est, ajungând acolo, însă, cu foarte 
mari greutăți din cauza terenului greu şi a ceţei continuc. 

La aripa sa dreaptă, Mackensen a înaintat mâi uşor 
şi a pulut ajunge calea ferată dela Siedice la Byala şi 
Brest-Litowsk. Aci, împreună cu trupele Prințului Leo- 
pold de Bavaria, au alins malul stâng al Bug-ului mai jos 

„de Brest-Litowsk. E 
Se vede dar că prin aceste mișcări căutau să oco- 

lească cetatea, combinând atacul împreună ca  detaşa- 
mentul lui von Arz, care ar fi ocupat părțile dinspre Sud 
şi Sud-Est. Prin această manevră, germanii sperau să 
reuşească a încercui câmpul retranșat şi să nu lase să 
le scape trupele apărării, precum scăpase la Przemysl, 
la Lemberg și la Varşovia. a 

La 20 August, armatele Archiducelui Iosef Ferdinand 
“ajunsese la râul Bug, iar la 21 trecuse la Nord-de con- 
Tluenţa râuşorului Lesna, așteptând în curba formată de 
“cursul acestei ape spre Sud-Est. a 

Operajiile în golful Riga. - 

Incepând dela 9 August, recunoaşterile făcute de că- 
tre Hota germană în trecătorile golfului Riga, a costat-o 
pierderi considerabile în vase scufundate 1) de -căire mi- 
nele şi flotila cuirasată rusească, care operă în golful 
Riga şi care cunoşteă admirabil acele părţi. 
O escadră puternică, compusă din mai multe cuirasate 
Şi crucişătoare cuirasate, Dreailnougt, între căâri şi Moltke: 
din mai multe crucișăloare protejale şi aproximativ. 20 
torpiloare şi contratorpiloare, însoțea mai multe vase de 
transport de trupe destinate a fi debarcate pe coasta gol- 
fului şi a ameninţă pela spate pe apărătorii oraşului Riga. 

Două escadrile de hidroaeroplane âjulau la recun- 
noaşteri. NR 

Sirâmtoarea Irben, care formează intrarea de Vest 
a golfului, eră-minată-pe mai multe rânduri, de către Ruşi; 
iar înapoia acestor linii de mine stătea escadra rusească 
din goliul de Riga, compusă din: a) cuirasatul Slava de: 
13.556 tone cu i tunuri de 305; 12 de 152; 20 de 76 
şi 4 de 47. . pa o 

, 1) Vasele sermane distruse: Crucişctorul de tipul Moltke 23000 
one. , 

Două crucişetoare Thetis şi Ariadne. 
Câteva torpiloare, * - „- 
Vasele ruse care au luat parte: Slava de 13556 tone cu tunuri de 

305, 132, 76 şi 47, = p 
Contratorpilorul Novil. 
Canoniera Sevutsch.
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b) Contratorpilorul Novik cu - tunuri de 105 şi 
-<) Canoniera cuirasat Sivutsch. : | 
d) Un număr de mai multe torpiloare, contratorpiloare 

şi submarine, câtevă submarine engleez, în Marea Baltică 
dădeau un scpriijn eficace Huşilor. . 

Cea dintâi operaţie a îlotei germane îu pescuirea mi- 
neloir sub protecţia. artileriei de pe.vasele din faţa zonei 
minate. Ea 

Ruşii ripostară cu multă energie şi pierderile sunt 
mari de -ambele părţi, însă, mult mai dureroase pentru 
Germani, cari au avul şi pe Moltke (23.000 tone) torpilat 
şi care abia a putut îi remorcat până la țărm. 

La 20 August a fost încercată o debarcare ia Pernau, 
care, însă, nu.a reuşit. Trupele debarcate au fost respinse 
cu pierderi, iar vasele de transport forţate să se retragă. 

Deşi intrarea în golful de Riga a fost forțată; însă, 
pierderile germane au fost așă ide mari (un crucișător de 
luptă, trei crucișătoare şi 7 torpiloare), iar teama de sub- 
marine atâta de puternică, încât Germanii au renunțat de 
a mai întreprinde cevă îîn contra coastelor golfului de 
Riga, retrăgându-se din această parle.!) 

Riga na putut fi luată nu numai din cauza flotei 
rusești, ci și din cauza terenului ce o înconjoară. Lacul 
Babel contribuie la apărarea acestei regiuni. Intre acest 
lac și țărmul: mării terenul este îngust şi nepracticabil. 

“Parte e acoperit cu bălți, parte traversat de râul Aa. 
Din lipsa de spaţiu, coloanele germane nu puteau luă 
desvoltare mare. “Terenul depe celalt mal al lacului este 
şi mai impracticabil. In regiunea satului Kanzelm un 
singur drum se poale urmă. 

„ Situdția generălă pe frontul de Est la 25. August 
Schiţele C şi D. 

___ La 25 August situaţia generală se prezintă astfel: 
germanii au continuat marșul frontal, au respins linia 
rusească depe Bug: Brest Litowsk evacuat de Ruşi dela 
Bialostock prin Bielsk la Brest, este o imensă linie de atac 
germană, care se prelungeşte până la sud. spre Kowel. 
Ossoveţ-ul a căzut, armata von Scholz ocupă -tot frontul. 

O mare parte din front în fața Niemenului mijlociu, 
dela Grodno până la Kowno, rămâne liberă, precum şi în 
fața câmpiilor mlăștinoase mazuriene. 

Von Bellow înaintează spre Vilkomir, pela Nord, cu 
ținta Dunaburg (Dwinsk).. 

  

„__ 1) Vezi şi descrierea sumară a terenului pe care se petrec ope- 
raţiunile germano-austre-ruse. Pag. 102.



91 
  

Mai la Nord spre Riga, eşecul debarcării dela Pernau 
a stingherit operaţiile 'de pe râul Aa. - 

Ruşii continuă retragerea ; ei au părăsit linia Vistalei, 
sub acoperirea fortăr ețelor Nowo-Gcorgiewsk, Varşovia, 
Ivangorod. 

Ăripa lor dreaptă a părăsit Narervul, protejată de Os- 
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trolenka şi Ossoveţ, câri au căzut după ce -au jucat fie- 
care rolul ei spre a opri, pentru. un moment, înaintarea 
inimicului. 
Fără a se lăsă să fie învăluiţi, ruşii au ajuns astfel li- 

nia cuprinsă între Narew şi Bug. Apoi, împinși de atacul
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“Trontal şi mai ales fiind ameninţaţi la Nord de către 
armata mareșalului Von Hindenburg, ruşii au părăsit li- 
mia de pe Dobra, Narew, Nurelz. 

Pentru a înțelege bine situaţiunea dela: 25 August a 
:grupului de armate dela Sud (Mackensen), reamintim aci 
operaţiunile precedente: 

Schița D 
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__ După luarea Lemberg-ului, sa întors. cu faţa spre Nord, între Vistula la Vest şi Bug la Est, îndreptându-se 
spre transversala Lublin-Cholm, iar Austriacii. întraă la 
12 August la Lublin. Ruşii atunci, printr'o nouă conrer- 
siune, pivotară .pe aripa lor stângă, retrăgând dreapta, ast- 
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“fel ca să refacă în locul unui front Bst-Vest, un front: 
Nord-Sud. | | 

„ Stânga rusă formând pivotul, se stabilise la Vla- 
dova, unde a fost atacată cu putere, şi de care atac se- 
degajă şi se stabili puţin mai înapoi. In acest timp 
dreapta se retrăgeă. Inaintea :ei, Austriacii din armata. 
Arhiducelui Iosei-Ferdinand, erau la rândul lor sprijiniți 
de către armata Woyrsch, în timp ce încă şi mâi la stânga 
armata Principelui de Bavaria treceă la Est de Varşo-. 
via. In ziua de 25 August mişcarea de conversiune eră. 
terminată şi toată linia rusească formă un front Nord- 
Sud dela Ossoviec la Nord până la Bug.la Sud, pe care - 
îl atinsese între Vladova şi Cholml De' acolo continuă. 

re Sud, dealungul fluviului Bug, apai dealungul râului 
lota-Lipa, atingea Nistrul, treceă peste el, lăsă Cernău- . 

țul şi împrejurimile lui pe o întindere de 15 kilometri, 
în mâna Austriacilor şi se termină la frontiera română. 

Această linie formă numai. o umilătură, la centru,. 
po liniile de retragere dela Varşovia, înaintea Brest-Li.-- 
«towsk-ului, marea fortăreață depe Bug. Germanii în- 
cearcă. să învăluiască această umflătură pe la Nord şi 
pe la Sud, cum vom vedeă 'mai jos. 

"Să vedem acum operaţiunile din jurul cetăților Kovno,. 
Novo-Georgiewsk, Grodno şi Brest “Litowski pe timpul 
operațiunilor descrise mai sus. 

Kovno. La pagina 141 din volumul II spuneam că: din. . 
modul cum se urmează mișcările generalului v. Below se 

are că a renunţat pentru un moment la înaintarea spre 
iga şi că pare a îndreptă acţiunile principale spre est. 

şi sud-est între Ponewjeiz şi Kovno. Ai SE 
„In adevăr, unul din episoadele importante ce a urmat. 

a fost atacul cetăţii Kovno. Cartierul german anunţă încă - 
dela 7 August că înaintarea împotriva frontului dela vest 
de Kovno continuă. In zilele următoare, atacul s'a apro-: - 
piat de linia forturilor. N a La 8 şi 9 August, în urma unor atacuri germane pe: 
țărmul stâng .de Niemen au căzut uvraijile dela satul. . 
Piple la Niemenul de jos (faţă. de gura râului. Noviaşa) . 
şi întăririle dela Godlevo pe drumul dela Mariampol, a- 
mândouă aceste puncte la vre-o 6 km., depărtare de linia. .. 
îprturilor. , 

La 11 August s'a încercat o cşire a garnizoanei, care: 
însă, a fost respinsă; la 14 a fost ocupată pădurea întă- 
rită dela Dominikanka:; la 15 a fost respinsă o nouă în- 
cercare de ieşire iar la 17 August fortăreaţa a căzut. - 

Oiraşul Kovno nu a fost întărit cu centură. A fost îm- - 
presurat numai fde forturi înaintate, la o depărtare de vre-o 
4 km., spre nord şi sud. şi la vre-o 6 spre est şi vest. 
Akeste forturi sunt din secolul trecut dar au fost reînoite
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alqum: 10—i5 ani şi prevăzute cu mijloacele de apărare 
moderne. Pe ţărmul stâng al râului Niemen erau 8 iorturi, 
6 între Niemenul de jos şi Iessia, 2 între Iessia și Nieme- 
nul ide sus. Pe ţărmul drept erau 4 forturi, câte 2:de fiecare 

te a râului Vilia. Diametrul linici forturilor e deoparte 
de 8, de alta de 14 km., iar circumierinţa de 38 km. 

Râul Niemen străbate fortăreața în direcţia est-vest 
Din spre sud se varsă aci Iessia, un râu mic, iar din spre 
nord, Vilia, un râu mai mare. La vre-o 5 km. sub Kovno se 

varsă din dreapta Neviașa, şi la vre-o 31 km. Dubissa. 
“Țărmurile acestor râuri sunt în parte mocirloase, dar în 
genere nu ofer greutăţi prea mari construirii uvraziilor de 
ământ. a a 
___O legătură de cale ferată cu celelalte două fortărețe 

de pe Niemen, Olita şi Grodno, există numai peste Vilna. 
Ruşii au pus mare preţ pe posesiunea fortăreței de 

prima ordine Kovno, căci ea formează punctul de unghiu 
al. liniei de apărare a Niemenului, care merge în direcţia 
sud-nord dela Grodno până, la Kovno, şi se opuneă în 
unghiu drept înaintării trupelor germane. 

Kovno formă punctul de sprijin al aripei de nord a 
liniei întărite a Niemenului şi a jucat un rol însemnat în 
desfăşurarea răsboiului. Din această linie au pornit ar- 
matele ruseşti în Prusia Orientală şi tot în această linie 
sau retras forțele respinse. Sub protecţiunea acestor îor- 
tăreţe ruşii au izbutit să-şi readucă în ordine, întrun 
timp relativ :scurt, forțele lor risipite, şi, aducând şi întă- 
riri. noui, să formeze alte armate cu cari au putut reluă 
ofensiva spre graniţa Prusici Orientale. Astfel întăririle 
de pe Niemen au adus mari servicii comandamenluiui ru- 
sesc, şi, însemnau o primejdie permanentă pentru provin- 
ciile germane dela hotar. Su 

___ Deodată cu fortăreaţa Kovno, a căzut în. mâna germa- 
„nilor o însemnată pradă de răsboiu. Numărul prizonieri- 
lor ma fost aşă de mare, considerând garnizoana nume 
roasă ce trebuiă să -aibă o asemenea cetate; aceasta din 
„cauză: că fortăreața n'a fost împresurată de toate părţile, 
-şi ea sa predat după ce în zilele de 15—18 August ger- 
„manii luaseră numai o 'parte a forturilor. Grosul: garni- 
zoanei sa pulut retrage la timp, urmând aceeaşi taciică 
-de până acuma, din moment ce forţe covârșitoare făceau 
imposibilă orice şanse de împolrivire cu izbândă. 

Căderea fortăreței Kovno se pare că a înrâurit şi a- 
supra poziţiunilor întărite spre vest de linia Niemen, a- 
-proximativ linia Mariampol-Augustovo, deoarece ruşii sub 
apăsarea înaintării germane, au evacuat o parte a acestor: 
poziții, apropiindu-se mai mult ide linia Niemenului. - 

Novo-Georgiewsk. In volumul Îl la pagina 145 ară- 
tam: că după ocuparea cetăţii Varşovia şi Ivangorod, ger-
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manii au asediat Novo-Georgiewsk sub comanda :genera- 
lului Von Besscler,!) -.. e. e 

“Aşă dar această fortăreață rămăsese împresurată de - 
toate părţile, îndărătul trupelor germane ce înaintau. Lua- : 
rea acestei fortărețe mai-aveă importanţă pentru liberarea - 
trupelor de asediu spre.a le putea întrebuinţă în altă parte 
şi spre a înlătură orice pericol în. spalele.-armatelor ger- 
mane. Novo-Georgiewsk închidea în adevăr, linia ferată - 
Danzig-Soldau-Varşovia şi întrerupeă navigația pe Vistula... 

După bombardări violente, forturile au fost luate unul 
după altul cu asalt; iar în ziua de 9 August.iortăreaţa a 
îost luată după o împotrivire îndârjilă. Intreaga garni- 
zoană şi numeros material de răsboiu au.căzut în mâinile - 
germanilor. După scrierile germane numărul total al pri- 
zonierilor făcuţi aci pe rând, sar. îi urcat la 85.000, dintre . 
cari 20.000 la asaltul din .urmlă. Printre prizonieri ar fi 
îost şi 6 generali. Tunurile găsite în cetate ar fi fost în] 
număr de 700. Comunicatele franceze spune că aci sau 
luat prizonieri cam 25.000 iar ceilalți: au căzut luptând. . 

: Grodno. In regiunea. Niemenului,. acţiunea cea. mai 
importantă a fost căderea Grodno-lui. 

Capetele de pod Olita, Ossowiec, Grodno, formau un 
triunghiu fortificat, în care Grodno eră oraşul cel mai pu- 
ternic. | | i 

Oraşul propriu zis mu este fortificat — ci înconjurat 
numai de.o centură de forturi cum: se vede în schiţa N, 
legate între ele prin uvraje mai mici. In total sunt 8 fort: 
turi, din care trei se găsesc la nordul oraşului în jurul lo+ 
calităţei Grandzicze, pe drumul care vine, dela Olita, peste 
Druskeniki, probabil .cu misiunea de a opri înaintarea spre . - 
sud a inamicului, care Sar fi îndreptat asupra cetăţeil 
Kovno şi a capului de pod Olita. ă e 

La vest de oraş, pe malul stâng al Niemenului se gă-. 
seşte un alt fort, la Sososna, pe şoseaua ce leagă Grodno cu 
marile localități din sudul ținutului Suvalki, cu misiunea 
de a apără şoseaua aceasta şi trecerea Niemenului (care în 
acest punct este navigabil), contra unui inamic ce ar fi 
înaintat dinspre Augustowo. pa 

Dar importanța strategică cea mai mare o aveau . 
cele tre: forturi aşezate la sud-vestul oraşului, cari stăpâ.-. - 
“neau calea ferată  Varşovia-Grodno şi: şoseaua principală - 
Bjalostok-Grodno. .. ! pr SL 

Ai &-lea forl se găseşte la est de Grodno, pe drumul: 
la Lunno, pe care-l apără, în acelaş timp cu calea ferată 
care duce la marea linie Varşovia-Potok. 

Prin căderea cetăței Kovno şi a capului de pod dela 

  

_1) Impăratul s'a dus la Nowo-Georgiewsk şi a felicitat-în per- 
soani pe Generalul Von Besseler. ”
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Olita, precum şi prin înaintarea armatei Generalului Gall- 

witz la est de Bjalostok, importanța militară a. cetăței 

Grodno scăzuse cu desăvârşire acum şi ruşii lau. evacuat 

din vreme, astfel că pierderea acestei celăți nu i-a costat 

decât câteva sute de prizonieri şi câtevă tunuri. E 

Brest-Litowski. Armata Gallwitz înaintase cu aripa 

stângă pe Narew. în „direcţia generală spre Bialystok şi 

luase Tikoţinul deschizând toate drumurile cari duc spre 

Ossowieţ şi în spatele poziţiei depe Bobr, amenințând. 

linia Bobr şi Niemen dela Sud, în acelaş timp; în care ar- 

mata Eichhorn o amenință dela Nord: - e 

„Grupul. de. armate. al. prințului de Bavaria și. aripa 

stângă a grupului Mackensen, atinsese linia Bialystok-Brest . 

Litowsk, punând stăpânire pe această importantă linie 

după cum sa arătat in paginele precedente. 
După 28 August corpul 6 armată al generalului von 

Arz a sosit în apropiere de Brest-Litowsk, așezându-se - 

de-alungul liniei forturilor, având la dreapta şi la stânga - 
„lui trupe germane cari se ailau cu aripele lor spre nord - 

la Gorbov şi spre sud: la Dobryuca, întărindu-se bine pe . 

tot frontul până la 2 Septemvrie, mai ales că aveau în 

față armata XIII-a rusă. | 
La 3 Septemvrie soseşte ordinul să se înceapă îor- 

area cetăţei de către corpul VI austro-ungar; iar trupele 
germane dela flancuri să steă în defensivă. 

La 4 Septemvrie ajunge înaintea pozițiunilor înaintate 
şi aşează artileria grea în fața poziţiunei principale (punc-: 
tul de sprijin 158). | i 

__ Aceste poziţiuni înaintate au fost foarte bine întărite 
cu puternice săpături de pământ în faţa cărora sau răs- 
turnat copaci și împletit cu sârmă ghimpată. Inaintea a- 
cestora se găseau mine așezate în pământ cărora li se 
dădeă foc prin curent eleciric. o 

Acest sistem de mine a fost adoptat şi la fortificațiile 
principale ruseşti la o distanță de 100—200 m., înaintea 
pozițiunilor. . Da i 

Poziţia aceasta, n'a putut fi atacată de îronţ, ci numai  . 
de flanc. | | | 

Cu ajutorul lopeţei, înaintând. încet şi câte unul, la 23 
August trupele austro-ungare: sau apropiat de duşman, 
deși artlieria rusească țincă sub un foc viu infanteria. 

La 5 Septemvrie seara se primeşte ordinul ca în: 
ziua de 6 Sept. pozițiunile înaintate să fie luate. - . 

Divizia de honvezi „Hadiy” primeşte ordin să încon- 
oare flancul dușmanului şi să-l atace în spate în direcţia 
Malassevig; iar divizia Kesztranek să curețe pădurea de-a- 
supra. Dobrinului şi să atace poziţia 158. . 
"Regimentul de honvezi din Kassau No. 9) şi cel din 

i 
« 1
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“Bistriţa (No. 16), au atacat făcând 350 prizonieri şi au 
ajuns la flancul pozițiunei 158. . - . (N Ea 

* Ruşii părăsese-poziţiunile din Kobilany. Şi . încearcă 
un contra-atac. Honvezii îi. lasă să se apropie şi îi seceră 
apoi cu focuri, în care timp regimentele Kesztranek înain- 
tează, dând lupte crâncene către pozițiunea 158. Ruşii vă- 
zându-se 'atacaţi din două părți, părăsesc chiar în. timpul 
nopţei poziţiunea (158). - - . 

;.... De aci mai erau 2—3 km. până la linia cea mai pu- 
ternică de apărare a cetăței. La nord se află .fortul Koros- 
crin, iar la sud Kobilany. Intre aceste două forturi şi îna- 
inte există ca punct de sprijin, o poziţie bine întărită, ce 
închideă drumurile. Aceste lucrări erau făcute astfel: erau 
înainte mai multe rânduri de mine așezate în Pământ, apoi 
se ridică o pantă repede, pe „care erau aşezate vre-o 8-10 
rânduri de rețele de sârmă ghimpată. După acestea urmă 
un şanţ jadânc, în care de asemenea erau așezate mai multe 
rânduri de sârmă ghimpată ascunse vederei. Din şanţ se 
Tidică iarăşi o pantă repede şi lunecoasă până la şanţul 
adăpost făcut din beton de o grosime de 3 m.. iar betonul 
eră așezat pe 3 rânduri de şine de fier. ie 
_. Ordinul de atac pentru ziua de 7 Sept. prescriă să 
înceapă atacul la 4.30 p.m. * bi 

Atacul principal eră îndreptat spre fortul Kobilany. 
După o scurtă pregătire de artilerie, infanteria a 

înaintat. La ora 6, honvezii „Hadty” se aflau la 400 paşi 
depărtare de fort, iar divizia Kresztanek se află la 800 
paşi. Acum se observă că forturile sunt apărate 'de ruşi 
cu iun foc de infanterie iucigător. Generalul Arz, îşi exprimă 
dorința, că “trupele să idea asaltul numai noapiea, . înain- 
tând cu precauţie și distrugând mai întâiu gardurile de 
sârmă ghimpată. . a 

Contrar ordinului dat, regimentul 9 honvezi înaintează 
la atac intrând cel dintâiu în satul Kobilany-Nadubzne, 
care eră în flăcări, după care urmează regimentul hen- 
vezi (19). In decurs de 10 minute se descarcă 35 de. mine; 

„dar regimentele trec de: zona minelor şi ajung la gardu- 
rile ide sârmă, pe care le rupe întrebuințând şi patul puş- 
tilor. Două ore întregi a durat lupla cu gardurile de sârmă, 
(dela ora'8 până lă 10 seara). Brest-Litowsk şi toate sa- 

. tele dimprejur erau incendiate. 
Când. honvezii au ajuns la pereţii de belon, ruşii au 

părăsit pozițiunile şi au distrus caponiera principală. 
____ Atacul regimentului 10 honvezi a progresat până la 
un șanț plin cu apă. i 

Regimentul 11 honvezi pătrunse în poziţia dintre Îor- 
turi, în interval, la sud de punctul 141 şi o 'cucereşte cu 
baioneta. Punctul fortificat 141 a fost luat cu baioneta de 
către regimentul 20 infanterie. 

7
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După aceasta Divizia: Had/y şi,Kreszlanek au inaintat 

dincolo de linia forturilor. Un batalion .de honvezi ajunse 

la. 3 dimineaţa în partea sudică a centrului cetăţei şi Lă- 

cându-şi un pod a început imecerea peste Bug. e 

La 8 Septemvrie dimineaţa, trupele austro-ungare in 

trară în Brest-Litowşk. Oraşul eră în flăcări, o singură 

stradă rămăsese neatinsă de foc, aceea unde a stat coman:. 

damentul rusesc, icare a părăsit oraşul cel din urmă. .. 

Brest-Litowsk. devnie astfel centrul luptelor pe aripa 

de sud a armatelor germane. . PE a 

Această mare piaţă-de arme rusă formă stâlpul dela 

sud-est al cadrilaterului de fortărețe dela vestul Polonici 

şi asigură retragerea aripei ruseşti de sud, totuşi se poate 

vedeă clar că părăsirea ei a fost admisă şi studiată de co- 

mandamentul rus. . Sa i Ia 

Dela un mecariic făcut prizonier. de austriaci în fortul 

Kobilany, sa aflat că ruşii au aştepiat atacul pe la miezul 

nopţii şi au avut ordinul că dacă pătrund austriacii în 

fort, ei să se retragă înapoi, căci Kobilany va îi asvârlit: 

în aer, prin cablul electric ce legă: minele cu fortul VII. 

Dându-se atacul mai din vreme şi mecanicul temându-se: 
« mu fi îngropat sub dărâmiăturile forturilor, a tăiat cablul 
ce duceă la mine. | | SI 

*- Din această mărturisire precum şi din faptul că nişte 
întăriri atât de bine organizate au fost luate atât de uşor 
de către austro-ungari, reese lămurit că sa făcut aci o 

retragere voită şi ajutată de o rezistență .organizată nu- 

mai pentru a câştigă timp. Aşă, se explică cum nu său 
luat aci prade însemnate. . Se 

2. Schimbările în comandamentul rusesc. - 

In ziua de 5 Septemvrie Ţarul a luat: comanda su- 
premă a armatelor, în locul marelui duce Nicolae Nicolae- 
vici, care a fost numit vice-rege al Caucazului. 

Hotârîrea "Țarului de a luă comanda armatelor sale, 
a lavut drept urmare şi alte schimbări în înaltul comanda- 
ment militar rus. . - Da i 

Textul ordinului de zi dat de Ţarul cuprinde: - 
„Am: luat astăzi comanda tuturor forţelor de uscat şi 

de mare lare se găsesc pe teatrul de răsboiu. Cu o credință 
adâncă în bunătatea divină şi neclintită încredere în vic- 
toria finală, ne vom îndeplini sfânta datorie de a ne apără 
patria până Ia sfârşit şi nu vom necinsti pământul Rusiei”.
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"12 1) Generalul Alexeief a fost mai înainte şi f de stat major al pe- meralului lvanof, î fii 
"a distins n operaţiunile ce pe frontul sud-vest ude s a distii
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“In acelaş timp frontul rusesc sia împărțit în trei mari 

sectoare: nord, centru.și sud. (Schița E şi:F). n 

Sectorul de nord sub generalul Russky, rechemat în 

activitate aci, unde îl înlocuise timp de 3 luni generalul 

'Alexief. Acest grup pare a îi format din Armata VI de 
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„ca strateg şi ca-şef chibzuit Mai târziu a înlocuit pe generalul Russky 

în fruntea armatelor de pe frontul de nord-vest, când acest general a 

fost nevoit să ia un concediu, din cauza sănătăţii sale sdruncinate, 

„după unii, iar după alţii din cauza unor neînţelegeri cu marele duce 
Nicolae. * - . . . .
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Petrograd, părți din armata 33-a: (4 divizii). Armata, XII - 
(generalul 'ciurin) armata X-a generalul Ratkievici şi ar- 
mata V-a generalul Plehwe. : . . . ae 
___In faţa acestui sector se -găseşte grupul de armate 

al lui v. Hindenburg, compus din armatele generalilor 
v. Below, Eichhorn, Scholtz şi Gallwitz. . - . E 

„Sectorul din centru îu încredinţat generalului Evert, : 
care în timpul răsboiului cu Japonia, lusese general ad- 
jutant ai generalisimului. La începutul răsboiului actual 
i se dăduse comandamentul armatei a patra, care sa dis- 
tins în luptele dela Lublin, în: Septemvrie 1914. Acest 
grup pare a îi compus din armata I-a: (Smirnow), ar-: 

"mata II-a (Litvinov), armata III-a și o parte din armata. 
VII-a (4 divizii). - - 
__„. Sectorul de sud rămâne sub generalul Ivanov. Pare 
a fi compus din armâta 8-a, Brusilow, armâta'Y-a (La- 
citzky) şi armata il-a (Cerbatciot). . . 

Ca ministru de răsboiu în locul generalului Sukom- 
- dinol a fost numit generalul: Polivanof. El a ocupat şi mai 

înainte o situaţie înaltă în ministerul de răsboiu. I se a- 
tribuie toate reformele importante, toale îndreptările cari 
sau adus în domeniul militar dela răsboiul ruso-japonez 
încoace. 

Generalul Polivanof, astăzi în vârstă de 60 de ani, a 
luat parte ca şi ceilalţi şefi actuali ai armatei, la răsboiul 
ruso-ture din 1877—78, în care a fost rănit. In 1905 a 
fost şei al statului-major general. : 

3. Descrierea operaţiunilor după schimbările din 
comandamentul rusesc. a 

La sfârşitul -lunei August și în primele zile ale lui: 
Septemvrie, ' cum văzurăm, teatrul de operaţiuni de răs- 
boiu pe frontul oriental se împarle în două părţi bine: 
„definite. . 

Să fie aceasta din cauza moilor grupări de forţe austro- 
germane, să fie din cauza împărţirei armatei ruseşti în 2 

„grupe, sau, poate, din cauza întinselor mlaştine ale Pri- 
petului cari stânjenesc orice operaţie de răsboiu în această 
regiune? Oricum, ar fi, cele două teatre de răsboiu sunt 
foarte despărțite unul de altul, iar operaţiile sunt conduse 
pe. fiecare dintre ele cu o ţintă hotărilă de mai înainte de 
către austro-germani. i | | 

La Nord. Dela golful Riga până în mlaștinele Pripe 
tului, o vastă întindere de teren de peste 550 kilometri, 
imense câmpii pe cari curg Niemenul, Wilia, Duna. Aci 
sunt strânse forțele .cele. mai importante ale germanilor 
cu două mari grupe arătate mai sus: una sub' oidinele ma--
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reşalului von, Hindenburg, caută să câştige teren spre 
râul Duna, şi să taie calea ferată Vilna-Dvinsk-Petrograd, 
cealaltă sub ordinul mareșalului von Mackensen, îşi con- 
tinuă mersul său .înainte plecând dela Brest-Litowsk şi ia 
direcțiunea spre Minsk, sperând a se întâlni cu prima 
grupă pe Vilna superioară şi să opereze însfârşit o nouă 
manevră de învăluire a armatelor ruseşti, cari au scăpat 
de prima combinaţie tactică. - | 

; La Sua. Dela mlaștinele Pripetului până la frontul 
României, grupul armatelor austriace sub mareşalul von. 
Linsingen, încearcă să înainteze spre sud-est. Obiectivul 
său e lără îndoială Kiew cu bogatele ţinuturi al Dnie- 
prului. EI va operă singur în această regiune întretăiată 
de râuri cari coboară toate în jos vărsându-se în Nistru. 
Direcţia cursurilor acestor. râuri, toale venind dela. nord 
spre sud, va ușură rezistența rusă. „(Schița E). | 

In urma acestei fracjionări ale operaţiunilor militare, 
făcând două teatre diferite, e necesar să prezentăm fie- 

“care tealru separat, însă, mâi îndinte este necesară să fa- 
cem cunoștința cu aceste teatre de operâţiuni. 

Descrierea sumarti a terenului pe care se pelrec operafțiu- 
a nile -germano-austro-ruse. 

Schița G şi H. 

„  Relragerea ruşilor de pe linia Vistula şi Narew i-a: adus spre a treia linie de apărare formată în direcția de nord-est de coastele Baltice, goltul Finlandez, partea de sud a golfului Botnic, coastele Livoniei şi Curlandei cu golful liga; râurile Duna, Beresina şi Dnipru, iar direc- ţia sud-est tormat ide Poliessia, râurile Siyr şi Goryn, tri- „ unghiul de cetăți Luţk, Rovno, Dubno şi râurile Sereth Sbrucz şi Nistru. a Ş a __Coastele mărei Baltice aparțin Rusiei dela Tornea până la Polagen, pe frontiera Germaniei și cu aceasta par- iea orientală a golfului - Botnic, întregul golt al Finlandei „şi Rigei. Ele sunt foarte întretăiate de fiorzi pe tot con- turul peninsulei finlandice Şi sunt precedate de sute de. insule cari devin aşă de numeroase către. gâtul golfului - Botnic încât par a formă ca un pod între Finlanda şi Sue- ia, al cărui ieritoriu apartine : i atiuni 
geologica 1 aparține de altiel aceleaşi formațiuni 

__ “Grupul Aland care închide intrarea golfului aparține Rusiei., Dintre porturile ruse dintre e singur Abo, vechea capitală a Finlandei e mai im „_- O cale ferată urmează -țărmul între aflat în fundul golfului. OO 

Botnic 
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Goltul Finlandei deschis între Finlanda şi Estonia, 
măsoară 450 km., lungime. In fund St. Petersburg este 
capitala “imperiului în delta fluviului Neva şi pe malul . 
stâng. IE e a 

„La 29 km., înaintea capilalei, seailă celatea Kronstadt - 
în insula Kollin, legată cu St. Petersburg printr'un canal; 
pasurile la nordul și la sudul Coilin-ului sunt apărate 
prin forturi construite adesea pe insule artificiale, pu- 
nând astfel la complect adăpost portul de răsboiu şi | 
pe cel de comerciu al Kronstadt-ului, care la rândud lui 
„poate interzice apropierea de St. Petersburg a unor flote 
de răsboiu inamice. | | 

Coasta Estoniei ce lipsită de fiorzi; cu porturi: me- 
diocre şi bancuri de nisip care jenează, debarcarea pe 

Narva şi Revelul, oraş comercial, ante-portul St. Pe- 
tersburgului, Ballichsport, anexa militară a capitalei, im- 
portantă staţiune maritimă. - 3 | 

Două linii ferate plecând dela St. Petersburg şi ler- 
minându-se la Hango și Bâltichsport compleclează apă- 
rarea golfului Finlandic, centrul puterei marilime a Ru- . 
siei în marea Baltică. i 

| “Coastele Livoniei şi Curlandei încadrează golful Riga, 
închis la larg prin insulelie Dago şi Oesel; în fundul gol- 
fului, gura Dunei este apărată prin fortăreața Dunamunde. 
avantpostul Rigei. - 

Coastele Curlandei până la Libau sunt mlăştinoase. 
Libau este un excelent port, format dintr'un lac legat cu 

„marea printrun canal; aproape de Libau se împreună 
2 icăi ferate cari vin dela Sţ. Pelersburg şi dela Vilna. 

„+. Insemnătatea maritimă a portului Riga e mare. La is- 
bucnirea răsboiului oraşul aveă aproape 300.000 locui- 
tori, dintre cari 45% germani, ceilalți ruşi şi liluani. Va- 
loarea importului eră de acum 15 ani de 58 milioane ru- 

-ble, a exportului de 74 milioane. Măxfurile principale de - 
import erau fier, mașini, bumbac, cărbuni, cafea, etc. de. 
export: grânc, lemne, turte uleioase, etc. Vase comerciale 
intrau cam 2.000 pe an în port. Dela începulul răsboiului 
comerțul portului Riga a fost cu totul paralizat. Mulţi -lo- 
cuitori l-au părăsit, din cauza lipsei de apărare a ora- 
şului; sau îndepărtat şi toate obiectele preţioase sau de 
artă. Golful Riga nu permite accesul înBaltică decât prin 
două trecători: una la nord spre insula Worms, puțin a- 
dâncă (1 mm.), prin care nu pot trece decât vase mici; 
cealaltă la sud-vest în faţa portului Pissen între. coasta și 
insula Oesel. Aci se găsesc adâncimi între 6—7 metri. 

Fortăreața Punamunde posedă puţine uvragii perma- 
nente pentru apărarea coastelor, însă, se crede că au fost 

Liu PI
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complectate - prin inlărituri de pământ. .Indărătul -unui 
mare fdig de piatră, la capătul căruia se ridică un far, e- 
portul ide iarnă al orașului Riga, adânc de. 5 îm. şi putând 
incăpeă .300-de vase. Afară de Libau şi Vindau, .ocupate 
m . 
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de germani, Rusia nu mai are în această parte alt port li- 
ber de gheţuri afară de Riga. Căci porturile de mai spre 
nord din goltul finlandez, Reval, Helsingtors, Kronstadt, 
ctc., iarna sunt de obiceiu blocate. de gheţuri.
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„__ Din toate acestea se vede de ce mare insemnătate-ar 
fi pentru germani luarea și a acestei linii de apărare cu 
porlul, pe de altă parte ce mare preț brebue să pună ruşii 
pe contra oiensiva care să -le asigure rezistența, dacă nu 
şi, recucerirea celorlalte linii de apărare.!) 

Linia Duna până în Poliessia e apărată de întărituri. 
Celelalte cursuri de apă prezintă obstacole naturale for- 
mate de brâuri mocirloase mai mult sau mai puțin largi 

"pe ambele țărmuri. A | 
„„. Regiunea întinsă dela frontiera Prusiei peste bazinul 
- Niemenului și al Dunei dincolo de linia Kovno-Dunaburg, 
numită Lituania, este păduroasă, plină de mlaștini şi 
bălți, întretăiată de râuleţe cu patul foarte adâncit cu 
solul umed, dar îertil;: cu clima aspră.şi nesănătoasă.  : 
„O serie de ondulaţiuni întretăiate de afluenții Nic- - 

menului şi Berezinci barează intervalul dintre aceste ape; 
drumurile Dunaburg la Moscova prin Vitebsc, Vilna, Mos- 
“cova, prin Minsk şi Vilna Pinsk şi Vilna Grodno o stră- 
bat în toate. sensurile. | A | 

La sudul Lituanici, regiunea care formează bazinul 
Pripetului, Polesia, este o ţară lipsită de mijloace de tra; 
cu totul impracticabilă toamna şi primăvara şi acoperită 
de ape în limpul topirei zăpezei. | E 

Satele la mari distanțe aşezate în mijlocul bălților și 
înconjurate de păduri întinse au dimensiuni cu totul res- 
trânse şi mai adesea 'sunt formate de cel mult 20 case. - 

„ Drumurile lipsesc, clima este nesănătoasă și popula-- 
țiunea săracă. “ E 
„+ Intre Duna de mijloc şi Berezina de sus se întinde . 
ținutul râului Disna lat de vre-o 100 km. Disna este un 

afluent pe stânga al Dunei, curgând dela vest spre est 
„Şi întrerupt de numeroase lacuri şi bălți. Berezina ajunge, | 
„în apropierea liniei Brest-Litowsk-Moscova, o lărgime de 
“peste 100 m., e canalizată, iar la Bobrinsk e largă de 200 
"my. Intinderile de bălți cresc pe țărmul de vest tot mai 
mult până la revărsarea în Dnipru, apoi. pe lângă acest 
râu, şi nu încelează decât la sud de revărsarea râului 
Pripet. 

“ Duna închide drumurile care duc spre Petrograd. - 
Trecerile acestui râu sunt apărate prin, întărituri per- 

manente şi semi-permanente. Poduri sunt la Vitebsk, Po- 
loţok, Dunaburg, Kreuizburg şi Riga (nouă). La Vitebsk, 

-- Dima care are o lărgime de 180:m'-o adâncime de 3 
în, la Dunaburg o lărgime de 300 m. şi o adâncime de 

6 im, la Riga ajunge la o lărgime 'de 800 m. Bălţi nu sunt 

1) A se vedea şi operaţiile în Golful de Riga.
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decât pe ici pe colo la cursul de jos. Spre vest de Duna-- 
burg, un mare număr de eleştee şi lacuri mici îngreunează. 

" apropierea de râu. - Sa a 
Dintre trecerile peste linia ferată, Poloţok, pe linia. 

Siedlez-Bologie şi Kreuzburg pe linia Mittau-Dunaburg, 
au fost întărite numai în decursul răsboiului. Dunaburg. 
este o fortăreață de clasa 1. Riga e apărată de mica îor-. 
tăreață Diinamiinde. Nu se ştie cu siguranță dacă oraşul. 
Riga, care mai înainte nu eră fortiilcat, nu va îi apărat. 
în timpul din urmă, cu uvragii de pământ. ai 
_.* Dunaburg are o deosebită importanţă militară ca nod: 
de linii ferate dela Vilna și dela Libau spre Petersburg,. 

- precum şi dela Mittau şi Riga la Vitebsk şi Moscova. Ceta- 
tea eră una din .cele mai importante. piețe de: arme ale. 
imperiului şi aveă în timp de pace o garnizoană  toarte: 
puternică. a 

Sâmburele fortăreței este pe țărmul drept al râului. 
şi tormează o încercuire închisă cu numeroase cazemate 
şi mai multe uvragii înaintate. Pe țărmul. stâng e un 
puternic cap de pod format de mai multe uvragii de sine: 
stătătoare. In anii din urmă, dinainte de răsboiu, s'au 
ridicat pe ambele țărmuri un şir de forturi moderne cu. 
puternice uvragii intermediare. Bălţi şi lacuri îngreunează. 
apropierea (de aceste uvragii. Su 

La stânga cxistă zona de sud a Poleziei şi îrontul în-- 
tărit Luţk, Kovno, Dubno și bazinul apelor Sereth, Sbruez,. 
Bug, Nistru şi Dnipru superior. : i 

Polezia îormează un obstacol absolut care împarte: 
în două teatre zona frontierei occidentale: unul la nord, 
redus la .180 km. lărgime între Polesia și frontiera Pru- 

 siei; altul la sud unde lărgimea sa nu trece de 70 km., între: 
Polgzia şi frontiera Galiției. ” 

_ Regiunea do! sudul Polesiei, întinsă din Nistru la: 
Nipru şi mărginită la miazăzi de stepa propriu zisă, face: 
parte din teatrul de sud al operaţiunilor între Bug şi Ni- 
pru se desvoltă mai întâiu platoul Volino-Podolian (160: 
km. lungime) încadrat spre nord-est și sud-vest de tere- 
nuri calcare, cu văile adâncite şi țărmurile de maluri ver-- 
ticale stâncoase, cu râpa dreaptă comandând de obiceiu 
pe cea stângă; relieful regiunci creşte către frontiera aus-: 
triacă (între Cremeniz şi Ostrog se văd râpe pietroase de- 
400 m. altitudine). 

Câtevă păduri există în partea despre Kiew şi mai 
peste tot în Volinia; în Polesia despădurirea este aşă de: 
vesăvârşită încât apele seacă şi lemnele de foc lipsind,. 
silesc pe locuitori a exploată turba. 
„Solul este format idin Cernozium, fertil mai ales în: 
Podolia; clima sănătoasă, temperaturi extreme; în rezu-- 
pu « 

 



108- 

imat, regiunea se prezintă în bune condițiuni pentru ope-, 
rațiuni, . E | E o 

Legătura ei cu Polonia se face printr'o făşie îngustă. 
în. lungul frontierei austriace. Sa . 

„_ Lusc. (Michailograd) pe Slry,. afluent al Pripetului,. 
este nodul drumurilor ce leagă Volhinia cu. Polesia şi. 
Polonai. E | Sa , 

„ Prin ocuparea acestui punct de austriaci, sa despărţit 
teatrul de operațiune al Poloniei. de ;teairul. Volhino-Po-: 
dolian.  . i, i. [ij N IE: 

1 Colţul de nord-vest al acestui triunghiu, Lulk, a căzul, 
cum am spus,.în ziua de 1 Septemvrie 1915 în mâinile, 
trupelor austriace. Ruşii au părăsit fortăreața abiă cu 
câtevă ceasuri înainte.de intrarea auslriacilor. In acelaş: 
timp cu cetatea, au căzut şi întăriturile de capete de pod. 
pe Stry, cari acvau menirea de a apără linia ferată Kovel- 
Rovno. a e 

A.. Operațiunile. la Nord de Pripet până la 31 Ianuarie 1916. 

a Schiţele I şi J. 
Ta catei 

În timpul când armatele austro-germane erau ținute. 
în loc, în regiunea dela Sud de mlaştinele Pripetului, 
cum vom vedea mai:.jos, armatele dela Nordul acestei 
regiuni, sufereau şi ele o. puternică presiune mai ales 
în regiunea. Niemenului superior, afară de armata Ma- 
ckensen, care. a putut accentuă şi zilele acestea înaintarea 
şa în regiunea dela Est de Drogiczin, dealungul drumului 
Kobrin-Pinsk, precum şi la Est de linia Karluszkaja-Be- 
reso-Kossova. Aripa stângă (generalul Scholz) a grupului - 
principelui de Bavaria, a fost împinsă spre Skeludok prin- 
b”o puternică. ofensivă rusească, în zilele de 12 şi 13 Sep- 
temvrie, însă aripa dreaptă și centrul acestui grup de 
armate, au reușit să rămână stăpâne definitiv pe linia 
Selwjanca care trece prin Rushany şi Selwa. Afluentul 
Selwjanca a fost foarte bine întărit de ruși. | 

Dela 13 Septembrie aceste armate fac sforțări mari 
pentru a pune stăpânire pe Slonim şi pe întreaga lini€ 
ide rezistenți a râului Schara (afluent al Niemen-ului), 
pe care ruşii au întărit-o tot așă de puternic ca și Selw-. 
janca. Această linie are mare importanţă de oarece ui- 
pără linia ferată transversală, care leagă cele patru linii 
principale: Brest Litowski-Homel, Brest Litowski-Minsk, .. 
Volkomisk-Polock şi Grodno-Wilna-Petrograd. Ă 

„La aripa nordică (în Kurlanda şi ținulul Wilnei) ar-" 
amatele feldmareșalului Von. Hindenburg destăşură multă
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energie înbhie Riga-Dunaburg pe Dwina şi la nord de 
Wiina, însă şi aci rezistența ruşilor opune piedici! -se- 
"rioase. ” a ae 

„La“ 10 Septembrie se dau lupte îndârjite în regiunea 
Tacobstadt, continuând şi în zilele de 11 şi 12, alternând. 
“succesele când deoparie, când de alta. La 15 Sepiem- 
vrie, luptele au' continuat în regiunea la Vest de Iacob- 
stadt şi în regiunea lacurilor -Pikstern şi. Sauken. Ger- 
manii au înaintat numai spre satul Rekinski. 

In acelaş timp a început o acțiune puternică ger- 
mană în ţinutul la Est de Wilkoimir, între Ucjany şi râul 
Wiljia, silind lrupele ruseşti din -sectorul acesta, să se 
xelragă înapoia căei ferate Wilna-Dunaburg. La. 14 Sep- 
tembric, germanii au reatacat şi “ocupat gara Podbrodze.. 

La sud de Wilna, aripa dreaptă a grupului de ar- 
mate Von Hindenburg, înaintează la Est de Oliiza şi 
'Grodno, având ca ţintă nodul de cale ferată dela Lida. 
| In rezumat, la 16 Septembrie, linia ocupată de ger- 
mani, pe teatrul de operaţiuni oriental, treceă prin ur- 
mătoarele localităţi şi puncte: - - | 

“ Incepând dela Marea Baltică, descriă un arc de cerc 
înconjurând bălțile dela Vest şi Sud de Riga, şi atingeă 
Dwina la Friedrichstadt. De aci, treceă cam! la 35 km! 
pa la Vest şi Sud-Vest de Iacobstadt, cam 40 km la Vest. 
da Dunaburg, prin Soloki, atingând! apoi la Podbrodze, 
calea ferată Wilna-Dunaburg. De aci înconjură poziţiu- 
mile dela Vihia pe la Nord şi pe la'Vest, şi treceă prin 

_Orany, Skedelj, Vest de Mosty, Zelwa, (Vest de Slonim), 
Kosovo, şi tăiă calea ferată Kobrin-Pinsk cam' la 20 kim. 
la est de Drogiczin. La Sud de mlaștinile Pripetului, 
ireceă dela Derashro, uimă linia înălțimilor de pe râul 
Stubel (malul vestic), ireceă: pe la Kremenez şi Nowo- 
'Alexinetz, de und părăsind linia Serethului, sub presiu- 
nea ofensivei ruseşti, dela 8 -și 9 Septembrie, descriă * 
un arc de cerc cu convexitatea spre vest între Jezierna 
şi Zlolniki, (pe râul Sirypa). Dela Budzanow spre Sud,, 
frontul ocupat numai de trupele austro-ungare urmă linia 
înălțimilor dintre Stuypa 'şi Sereth (nalul vestic al râului 
Dupa) până la Nistru, de unde trecând în Bucovina, a- 
lingeă localităţile Sadagura: și Mahala, urniând apoi linia 
Prutului până la frontiera "Basarâbici şi a României. 

„__ Inapoia acestei linii, germanii “fac toate sforţările po- 
" sibile pentru a-şi asigură o cât mai bună legătură cu 
bazele lor de operaţiuni. In scopul acesta, toate drumu- 
rile au fost reparate, altele noui au început a îi con- 
Slruite, iar mare parte din căile ferate, atât din Polonia, 
cât și din Kurlanda, au fost transformate în linii cu de- 
părtarea normală între şine. După cum se află din 'sursă
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“suedeză, 800 km. cale ferată, precum şi. inginerii nece 
sari, au fost aduşi din Belgia pentru a.construi noui căi 

- ferate şi a repară pe cele Histruse de ruşi. Lublin şi 
Cholm: au fost dejă legate cu Zamostie-Tomoschow (Ga- 
lia). Sa SR a a e Sa 

In rezumat, germanii se pregătesc. după sistemul. lor 
de perfectă “organizare, pentru orice eventualitate. 

Ocuparea Vilnei. 

IE “Schița J.. 

„. "Ocuparea. Vilnei de germani eră un fapt care tra- 
buiă să se producă cât mai repede, fiind o necesitate 
pentru grupul german care înaintă în această parte. Pen- 
iru.. ruşi, cari. se retrăseşe la Nord şi Sud cu mult -de 
"Vilna, „părăsirea acestui punct nu le. mâi puteă aduce 
acum vreun desavantagiu strategic.. Prin căderea cetăţii 
-Kowno, puterea de rezistență a Vilnei scăzuse mult. 

Inverşunarea luptelor date de ruşi pe râul Vilia şi 
îndârjita rezistență a. lor în acest sector, înainte de a 
părăsi Vilna, se justifică numai prin aceea că acest râu 
„acoperea Minsk, arteră necesară retragerii ruşilor. 

„ Afară de cercul ce se făcuse la Nord, la Vest şi la 
Sud de Vilna, până la 16 Septembrie se mai concentra- 
„seră însemnate forțe germane din armatele lui Eichhorn 
la Vidsy cu însărcinarea. de a înaintă: pe mai multe co- 
Joane în direcțiunea sudică până în -lHnia Molodetehno- 
Sinoigen-Vornjany ca să se poată învălui Vilna din toate 

ile. i: 
„_„ Distanţa până la linia 'aceasta eră de 80—120 km,, şi 
trebuiă parcursă în marșuri forțate. Coloana cea mai 
dela Est a fost compusă ddintr'o massă de cavalerie (40.000 
călăreţi) şi din inianterie transportată în automobile ca 
să poată sosi odată cu celelalte coloane germane dela 
Sud de Vilna. | 
„In timpul când executau o ofensivă viguroasă ca să 
atragă atențiunea rușilor asupra lor, forţele generalului 
Eichhorn, la 16 Septembrie, ajunseseră linia arătată 
arătată mai sus. | 

„Aceste mişcări au creiat o situaţiune grea trupelor 
ruseşti dela Vilna şi dela Est de Vilna, strângându-le întro două linii. germane, care formau un unghiu cu creştetul 
ta Vest de Vilna şi cu deschizătura spre Sud-Est. 

„ Astiel ruşii fiind constrânşi a părăsi Vilna, se retrag 
în grabă în direcţia Sud-Est, lăsând în mâinile austro. 
germanilor 25.000 prizonieri (după comunicatele ger- 
mane). o 

Retragerea trupelor ruseşti din împrejurimi şi dela
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Est ide Vilna s'a făcut cu greutate, însă în ordine, timp. 
de. câtevă. zile, deoarece au fost siliți a defilă aproape 
înaintea: frontului austro-german, care amenință continuu ' 
linia de retragere. .. Pe 
„Pentru a înţelege bine cum' au voit germanii să facă 
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aci încercuirea, trebuie să privim pe hartă următoarele 
două direcţii de cale ferată: | - 
„1. Calea ferată Vilna-Lida. 2. Calea ferată Vilna-Mo- 
lodetehno-Minsk. Pe calea ferată Vilna-Lida se găseşte 
gara Biniaconi unde ajunsese trupele -germane dela Sud. 

Pe calea ferată Vilna-Molodetechno se găsește gara 
Soli, localitate importantă pe: marele: drum -Vilna-Molo-
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detehno-Minsk. Germanii tindeau să ocupe -Soli,: încer 
când să îngusteze în fiecare moment, zona rămasă |i- 
beră pentru ruşi, între Biniaconi şi Soli...Dar graţie spi- 
ritului de sacriliciu al ariergardelor ruseşti, acest unghiu 
rămase deschis. a ” 

Pentru a-şi uşură retragerea, rușii au aruncat toate 
forţele lor disponibile asupra acestor trupe germane. La 
început au făcut o încercare de contra-oiensivă la Smor: 

-gen, apoi la Vornjany, dar fără alt rezultat decât întâr- 
ziere. - 

In sfârşit, ruşii îndreptară toate atacurile lor, asupra 
punctului cel mai vulnerabil al frontului german, adică 
asupra coloanelor dela Est care erau compuse în majo- 
ritate din cavalerie, forțându-le să se retragă până la 
Wilejka. După o săptămână de rezistență, trupele ger- 
manea au părăsit şi acest punct, făcând cu trupele dela 
Sud-Est de Vilna o linie dreaptă. i 

_In ultima chenzină din Septembrie, cea mai impor- 
_tantă acţiune a fost ofensiva aripei stângi ruseşti, care a 
_reuşit a respinge, la 24 şi 25 Septembrie, divizia 41 ger- 
„mană, cu mari pierderi, spre Sud da Iasiolda şi dincolo 
de canalul Orginsky. ... 

Acest succes a oprit şi înaintarea armatei Archidu- 
celui Iosif Ferdinand, care ajunsese până în dreptul gă- 
rei Molotkowitschi şi ruşii sau menţinut aci cu toate 
contra-atacurile germanilor, din zilele următoare. 

Sub presiunea exercitată, însă, la Nord ide aripa stângă 
a armatei generalului Eichhorn, care înaintase spre sec- 
torul Wileyka-Nisnew, a silit frontul rusesc -a se retrage 
înapoia Berezinei, fiindu-le ameninţat dreaptă şi spatele. 

- In urma înaintării armatei generalului von Below la 
„Est de. calea ferată Dunaburg-Vilna şi sub amenințarea 
-aripei stângi a armatei (generalului: von Eichhorn, care 
înaintase în regiunea Bistryca, pe malul stâng al râului 
Vileja, unde aruncase detaşamentele sale de cavaleria până 
în. regiunea căei ferate Molodeczna-Vilejka, ruşii au ire- 
buit să renunţe la îndârjita lor rezistență, pe care. au 
opus-o aproape 4 săptămâni în faţa Vilmei și să pără- - 
sească această localitate, care la un moment dat-eră ame- 
ninţată la Nord-Vest şi dela Est, retrăgându-se luptând 
“spre Oszmjana. Sa : „ 

Cucerirea capitalei Lituaniei, are o importanţă destul 
de mare pentru germani, căci devenind stăpâni pe acest 
nod de comunicaţie, aripa stângă a grupului de armate 
da sub comnada feldmareșalului von Hindenburg, își va 
putea continuă cu mai multă putere misiunea sa, fiind 
şi în legătură cu puternica massă ofensivă, care operează 
la Nord de linia Brest-Litowsky-Pinsk. 
„:. După cât se. pare, misiunea acestei aripi este ex-
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clusiv d6 învăluire. Ea vizează Minsk-ul (situat cam: la 
160 km. de Vilna) şi interceptarea celor două căi fe- 
rate, care leagă Petrograd-ul cu centrul Rusiei sud-ves- 
tice. | 

Operațiunile după ocuparea Vilnei pândă la 1 Octomvrie. 

Schița J. 
DN MI Pg 

_ Sub presiunea putemicelor atacuri executate între 15 
şi 19 Septembrie de armatele germane în regiunea Kur- 
landei, a Vilncei, în sectorul Nowo-Alexandrowsk, la Sud 
de lacurile Drizvaty..şi în regiunea Zodziszki Smorgen- 
Wisznew, frontul rusesc a cedat retrăgându-se în regiu- 
nea dela Sud de Dwina. , 
„La 20 Septembrie ruşii cuceriră Vidzy, ce fusese 
ocupat la 16 Septembrie da către germani. 

După cum confirmă comunicatele austriace, trupele 
ruseşti executară în zilele de 28, 29 şi 30 Septembrie 
atacuri puternice pe tot frontul; mai târziu, însă, peniru 
a da mai multă vigoare atacului, atacară numai la Wis- 
niewec și apoi la Alexienetz, fără însă a puteă obţine 
vreun succes, cu toate că punctul atacului fusese admi- 
rabil ales. 

Armata generalului Von Bulow, (în regiunea Dwinei) 
sprijinită la: aripa stângă de detaşamentul generalului 
XYon Lauenstein (spre Riga) au continuat eforturile spre 
Dunaburg, reuşind, în ziua de 9 Octombrie, a cuceri lo- 
calitatea Garbunowka situată la sud de Illuxt, astfel că 
trupele germane se apropie din ce în ce mai mult de 
trupele ruseşti cari apără Dunaburg -pe malul de vest al 
Dwinei. | i 

In ziua de 22 Octombrie, un detaşament rus a de-. 
barcat la Domesnes, unde sub protecţia vaselor de răsboiu, 
care bombardau Petragge, Domesnes şi Gipken, au atacat 
forţele germane de aci, pricinuindu-le pierderi conside- 
rabile, după care s'au reîmbarcat înainte de a sosi în- 
tăriri germane. e _ 

In 'regiunca Dwinsk, germanii au dat, în ziua de 27 
Octombrie, patru atacuri viguroase la Vest de Illuxt, în 
direcțiunea Pasilina şi la Noxnd. de lacul Sventen, între- 
buințând o puternică artilerie, dar contra-atacurile ruseşti 
le-a reluat terenul câștigat, trecând Drisviatiitza şi res- 
pingând pe germani pe lângă Ustieliwe la Vest de Bo- 
guinskof. . , 

- "Trupele germane au atacat cu multă vigoare, în zi- 
lele de 22 şi 23 Octomvrie, în regiunea Scharden, mai! 
ales la Vest de Schlok, fără însă a putea înaintă; de ase- 
menea austro-germanii cari înaintau spre Riga, au avui 

8
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violente ciocniri cu rușii, cari au oprit această înaintare. 
Germanii, cu toate puternicile atacuri ce dau la Nord 
de Kalten, la Sud de Uexhil, au fost opriţi în înaintarea 
lor şi chiar respinși. Aceste atacuri mai continuă în: re- 
giunile Friedrichstadt, Iacobstadt şi în regiunea pădu- 
roasă dela Vest de Litvenow. | Aa 

In ziua de 23 Octombrie, după ce germanii au con- 

Schița ] 
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centrat focul artileriei asupra regiunei dela Vest de Illuxt, - 
au dat o serie de atacuri, reuşind a ocupă către seară 
orașul, unde lupla a continuat pe străzi, iar ruşii s'au re- 
tras, rezistând cu succes: în.pădurile dela Est 'de Illuxt. 
„+ In ziua de 29 Octombrie, la Nord-Est de Mittau, în 
direcțiunea Riga puternicile atacuri rusești, au silit tru-
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pele germane ce luptau la Nord d 
spre Sud, retrecând Missa. ia aa 

In zilele de 27, 28 şi 29. Octombrie, germanii au 
atacat cu îndârjire în regiunea dela Uexhull şi Neu -Ser- 
bulg, însă ruşii au opus aci multă rezistenţă. - 

In zilele următoare toate atacurile germane au fost 
respinse. . a Ma 

Un puternic atac întreprins de ruşi în ziua de 3 
Noembrie în regiunea .Pripetului, la Nord de Pinsk, nu a 
reuşit... .... e Pe i _ | 

ta zilele de 6 şi 7 Noembrie viguroasele atacuri ger- 
mane în direcțiunea Dwinsk, la Sud de lacul Sventen, 
au fost respinse de contra-atacurile ruseşti, cari au reuşit 
să pătrundă în poziţiunile germane, mai. ales lângă II- 
tuxt şi între lacurile Sventen şi Ilsen. 

Im ziua de 8 Noembrie, .ruşii,.prin contra-atacurile 
executate în Kurlanda, au reuşit să ocupe regiunea Fran- 
kendori şi să înainteze spre lacul Babii, iar linia Zallay- 
Ollay, în regiunea-ălittau, disputată de ruşi cu forțe su- 
perioare în primele. zile ale lunei Noembrie, a silit pe 
germani a părăsi această linie. EI 

Ruşii au atacat, în ziua de 10 Noembrie, în direcția 
Kemmern, sprijiniți de flotă, silind trupele germane de 
aci a se retrage în ziua de 11 Noembrie, după. cum! con- 
firmă chiar: comunicatul oficial german. Deci, încercările 
germanilor. de a pune stăpânire pe coasta golfului Riga, 
nu au reuşit. a 

- Sar. puteă spune, că manevra pe care 0 execu- 
tară germanii în Lituania, se aseamănă foarte mult 
„Cu aceea, care acum un an sa desfășurat dela Meurthe 
spre Escaut şi care sa terminat la Marna. Acuma, ar- 
mata generalului von Eichhorn, cași aceea a lui von 
Kluck atuncia, figurează aripa învăluitoare, . acoperită, 
însă, ide data aceasta, de căire armata generalului von 
Below, spre Iacobstadt şi spre: Dunaburg..  . : 

e Olay, a se retrage 

Continuarea operațiunilor dela: 1 Oclomvrie 1915 până ia 
! 31 Ianuarie 1916. Ia 

Caracteristica operațiunilor din Octombrie este ur- 
xmătoarea: Aa | 

Armatele rusești par mai active, deşi dau numai a- 
tacuri izolate şi fără urmări prea. simţitoare asupra si- 
tuației adversarului, afară de succesele depe Strypa şi 
Siret, cari au oarecare însemnătate. 

Armatele germane îşi 'potolesc ofensiva pe lot:fronlul,
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afară. de unele încercări mai serioase împrejur deDwinsk!) 
și alte încercări de ofensivă după 20 Octombrie către 
Riga şi Dwinsk, însă fără succes. : A 

Operațiunile dela Dwinsk, începute în Octombrie, au 
durat până: în prezent şi vor constitui desigur un ca- 
pitol special al Bătăliilor dela Dwinsk. 

Dăm aci operaţiunile mai însemnate ce au avut loc 
până la finele ianuarie 1916... o 

Bateriile germane stabilite la Chlock, “aproape de 
gura râului Aa, au fost reduse la tăcere ide către 'vasele 
rusești. “Trupele germane de aci, sub comanda lui Von 
'Lauenstein, întărite cu. divizii formate din trupe de ma- 
rină, au efective slabe, probabil din cauza trimiterii unor 
trupe! de aci pe frontul sârbesc. 
„Intre 20—28 Octombrie, Germanii reiau atacurile în 

Kurlanda şi Lituania, cu nădejdea ca să ierneze în Riga 
şi Dwiusk. In unele din atacurile date, întrebuinţează şi 
gaze aslixiante. - a 
„Lupta se dă mai ales la Sud de Riga, în jos de Olai, 
stație pe linia ferată Mittawa (Mittau). Germanii au reuşit 

  

| 1) Dvinsk este capitala judeţului şi 'constitue''o fortăreață impor- 
tantă a guvernământului Vitebsk. | 

„_ Regiunea Dwinei cuprinzând populaţiunea cea :mai curat rusească, 
rușii au voit să termine aci perioada retragerilor şi.să înceapă pe acea 
a rezistenţei până ce vor fi 'în stare a lua ofensiva: it 

Importanța orașului Dvinsk se explică şi prin reţeaua drumurilor 
şi căilor ferate ul căror centru este. Sunt cinci linii cari se ramifică din 
acest centru. Cele spre 'Vilna şi spre Libau sunt în mâna germanilor. 
Ruşii mai ţin însă pe celelalte trei de o însemnătate capitală. 

Linia Dvinsk-Riga merge pe țărmul drept al râului Dvina care ii 
serveşte de șanț în faţa. inamicului. E mijlocul" esenţial de a se reapro- 
viziona linia rusească, În adevăr, la cele două extremităţi, şi la centrul 
ei, trei linii vin să se-împreune, toate spre baza chiar a a-matbi ruse 
din Livonia. „ i . 

Mai sunt două linii ferate ce pleacă dela Dvinsk-Una merge la 
Vitebsk, iar cealaltă la Petrograd prin.Pskov. Din aceste nume reiese 

in deujuns importanţa lor, 
Ținutul ce impresoară oraşul Dvinsk face din el o cetate temută. 

E o țesătură întreagă de-licuri mici şi mari, întretăiate de bălți, 
La vest, lacurile Sventen şi Islen, acesta o prelungire spre miază-zi 

a celui dintâi, apără în chp până acum neînvins poziţiile înaintate ale 
Rușilor, Numai intervalele trebuiesc păzite. 

„Trimisul special al unui mare ziar german, doctorul: Weithenner, 
studiind aceste ţinuturi, recunoștea greutăţile situaţiei germanilor faţă 
de Dvinsk. Acest oraş, scria el, e o fortăreață foarte veche, cu toate 
astea este modernizată și constitue: cea: mai puternică poziţie de câmp 
ce se poate închipui. Ea constitue poate tipul. fortăreței viitoare, care 
se întinde într'o serie de uvragii pe o sută de kilometri. Luptele din 
apropiere sunt grele şi ucigăroare, Rușii de îndată ce zăresc un om, un 
călăreț, trag cu obuze de calibru mare. A început și frigul. Nu va fi 
lucru ușor să se pună mâna în decursul iernei pe bastionul Dvinsk.
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a pune piciorul pe. insula Dahlen, cuprinsă între două. . 
braţe ale Dwinei, dar le rămâne 'să treacă fluviul însuş,. 
a cărui, lărgime şi adâncime constituiesc un obstacol con- 
siderabil în fața unei armate puternice (se socotește la 
500 de meliri cubi apa pe secundă, pe când debitul mij-: 
lociu al Seinei, la Paris, nu e decât de 14 metri cubi). 

Un alac direct asupra orașului Riga n'a fost încercat 
până acum. Germanii au pus piciorul la Vestul orașului, 
pe țărmul goliului, dar. mau acolo o siluaţiune solidă; 
flota rusă ţine ţărmul sub bătaia tunurilor, ei. 

La 22 Octombrie ruşii, sub protecţia vaselor cari 
bombardau Peitrage, Domesnăs şi Cupken, au debarcat 
la Domesnăs și atacat forţele germane de aci, pricinuin- 
du-le pierderi -simţitoare, însă, după câtva limp, Sau re- 
tras, înainte de a sosi întăriri germane. 

In zilele de 22 și 23 Octombrie, germanii au atacat: 
în regiunea Scharden, mai ales la Vest de Schlock, fără 
însă a puteă înaintă; au.mai dat puternice atacuri la 
Nord de Kalten, la [Sud de Uexhiul, însă au fost opriţi . 
în înaintarea lor şi chiar respinşi. In zilele următoare, 
aceste atacuri au continuat în regiunile Fricdrichstadt, 
Iacobstadt şi în regiunea păduroasă dela Vest de Lit- 
venow. 

In ziua de 29 Octombrie, la Nord-Est de Miltau, în 
direcțiunea Riga, puternicele alacuri rusești au silit tru- 
pele germane ce luptau la Nord de Olay, a se retrage 
spre. Sud, retrecând Missa. . 

In zilele de 27, 28 şi 29 Octombrie, germanii au 
atacat cu îndârjire în regiunea dela Uexhiill și Neu Ser- 
bulg, însă ruşii au opus aci multă rezistenţă. 

In zilele următoare, toate atacurile germane au fost 
respinsc. . 

Germanii (Von Bellow) îndreptează sforțiiri mai se-" 
rioase la Vest și Sud-Vest de Dvinsk (Dunaburg), fără a 
se pulcă. apropia de oraş. In ziua de 9 Octombrie au 
ocupat localitatea Garbunowska, situată la Sud' de Illuxt. 

Intre 10—20 Octomvric, Germanii înmulţesc silinţele 
ca să ica Dunaburg. Luptele cele mai vii sau.dat la: 
Nord-Vest ide oraş şi de localitatea Illuxt. Rușii sau in- 
stalat pe înălțimile zise Schlossberg, : respingând atacul! 
inimic; mai multe zile dearândul, germanii au încercat, 
fără succes şi cu: pierderi, Să reiă acele poziţii. - 

In ziua de 23 Octombrie, după ce germanii au con- 
centrat focul artileriei asupra .regiunei dela Vest de II-. 
luxt, au dat o serie ide atacuri, reuşind a ocupă călre seară! 
oraşul, unde lupta a continuat -pe străzi, iar ruşii sau 
retras, rezistând cu succes în. pădurile dela Est de Illuxt. 

In regiunea Dvinsk germanii au dat, în ziua de 27 
Octusmbrie, 1 atacuri viguroase la Vest de Illuxt, în di-
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recţiunea Pasilina şi la Nord de lacul Sventen, întrebuin- 

țând o puternică artilerie, dar contra-atacurile ruseşti le-a 

reluat terenul câștigat, trecând Drisviatitza şi respingând - 

pe germani de lângă Usticliwe la Vest de Boguinskof.. 

“In regiunea lacurilor (între Dunaburg şi Disna), lup- 

tele au luat mai mult caracterul: de răsboiu de tranşee 

şi s'au întins până la Kosiany şi la calea ferată Svent- 

siany. Germanii n'au mai înaintat nicăeri nici aci. La 

Sud” de lacul Naroci până la Smorgon, pe linia ferată. 

dela Vila la Molodecino şi aproape de Krevo, Ruşii au 

atacat şi oprit pe inimic să se folosească de marea linie 

ferată dela Vilna la Minsk și la Nipru. 

In regiunea Pripelului (Poliesia sau „țara Pădurii”), 

Austro-Genmanii mau făcul progrese, fiind opriți de te- 

renurile desfundate din cauza ploilor şi atacați de trupe 

izolate ruseşti şi chiar de țărani, cari le pricinuesc pier- 

deri simţitoare şi îi turbură. | 

In Noemvrie. In Kurlanda, în prima chenzină: No- 

emvrie, toate! sforţările germânilor de a se apropiă de 

Riga au rămas zadarnice; Ruşii, cu ajutorul flotei lor şi al 

submarinelor engleze, au împiedicat pe germani să-şi aducă 

întăriri şi sau putut menţine între Dvina, Missa şi lacul 

Babii, prelungit în apropierea cursului inferior al râului 

Aa. Dvina ma putut îi trecută nicăeri, cu toată puternica 

desfășurare de artilerie a germanilor. e 

In zilele de 6 şi 7 Noembrie, viguroasele atacuri ger- 

mane în. direcțiunea Dwinsk, la Sud de lacul Sventen, 

au fost respinse de contra-alacurile ruseşti cari au reuşit 

să pătrundă în pozițiunile germane, mai ales lângă II- 

lut şi între lacurile Sventen: şi: Ilsen. 
In ziua de 8 Noembrie, rușii, prin 'contra-atacurile 

execulale în Kurlanda, au reușit să ocupe regiunea Tran- 

kendori şi să înainteze spre lacul Babii, iar linia Zallay- 

Ollay, în regiunea Mittau, disputată de ruşi cu forțe supe- 

rioare în primele zile ale lunei: Noembrie, a silit pe ger- 

mani a părăsi această linie. 
„Ruşii au atacat în ziua de -10 Noembrie în' direcţia 

Remmern, “sprijiniți de flotă, silind: trupele germane ide 

aci, a 'se retrage în ziua de ll Noembrie, după cum con- 

firmă chiar comunicalul oficial german. | 
, Se pare că pe frontul dela Illustsk la lacul Dris- 

vialy (10 klm.), au germanii 6 divizii de infanterie şi două 

brigade de cavalerie, adică aproximativ 80.000 oameni, 
cu o pulernică artilerie de toate calibrele şi, în special, 

mortierele de 21 em. şi tunurile lungi dela Kânigsberg, 

cari au servit şi la Kowno. > IE o > 

În primele zile ale atacului dela Dwinsk, germanii au 

câştigat -13—16 km. de teren, apoi fimp de 3 luiii, deşi 

luptele au durat cu atacuri şi contra-atacuri de ambele
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părţi, germanii nu au mai putut progresă. La început, | 
trupele :germane de aci au .tost comandate de generalul: 
Morgen, apoi a fost înlocuit cu Lauenstein. SI 

„ Ofensiva luată de ruşi, la 10 Noembrie, a .surprins 
pa germani, nu numai prin tactica .rusă adoptată: apă-. 

„rara activă, — dar şi prin abondenţa de muniţiuni. .. 
Se zice că trupele rusești și, în special, artileria rusă, 

a avut moralul foarie ridicat, când au primit primele 
obuze, pe care scriă: „Comitetul industriei mobilizat, 
1915” şi când pe lăzi sau în lăzile de muniţiuni găsiau. 
bilete şi inscripții făcute de lucrători: „Nu lăsafi fortt 
reafa Dwinsk; noi vă trimitem obuze câte vrefi”.. „Nu 
economisiţi- munițiile”. i 

Scrierile particulare germaice probează că. germanii 
au apreciat mult tirul artileriei ruse şi cantitatea de mu- 
nițiuni de aci. | i. 

In ziua de 3. Noembrie, ruşii au atacat pulernic şi 
în regiunea Pripelului, la Nord de Pinsk, însă nu au. 
reușit. Di a 

Imtre 18—24 Noembrie, sforțţarea germană în. Kur-. 
landa continuă să slăbească. Rușii resping uşor atacurile 
ce se mai dau pe litoralul dintre lacul Babit și golf. -. 

Germanii nau putut trece peste Dvina din jos de. 
Dwinsk, cu toate grelele sacrificii de oameni: ce au făcut. 
La Sud-Vest şi Vest ide oraș, toate contra-atacurile ger- 
mane au dat greş, pe când ruşii, cu o ardoare extremă, 
îşi repetă atacurile în liniile inimice şi fac numeroşi pri- 
zonieri. Cele mâi violenle din aceste atacuri se dau la 
Sud şi la Vest de lacul Sventen 1). a 

De alifel, ştirile din acest seclor sunt foarte reduse.. - 
Ştirile germane arală oarecari pierderi Şi declară că aci: 
sunt serioase lupte de partizani, țărani” ruşi înarmaţi. .. 

„_ Dela 25—30 Noembrie, în Kurlanda; Mareşalui de 
Hindenburg continuă -a stă mai. mult pe loc. Ruşii au 
curățat cu tolul limba de pământ îngustă cuprinsă între. 
lacul 'Babit şi golf, şi prin care curge râul Aa, cucerind 
și satul Kemmern. e e 

Intre Riga şi Miltau, Ruşii au luat şi ocupat platoul 
Olay, de unde pot merge spre Mittau; Germanii au eva- 
cuat magazinele din acest din urmă oraş. Germanii spun 
că au retras puţin slânga din cauza terenului extrem de 
dificil: printre lacurile regiunei dintre Tukkuni şi Mittau. 

Dela Dvinsk la Pripet, mici o acțiune importantă. 
. Decemvrie. In Decemvrie, nu sa produs nici o 

schimbare. Activitatea beligeranţilor este . foarte măr- 
ginită, din cauza timpului rău. Germanii execută lucrări 

1) Acest lac este format din revărsarea râului: Sventa - (Sfânta) 
afluent al Viliei care îşi trage apele din vreo sută de lacuri mai. mici,
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de consolidare pe frontul ce ocupă, iar ruşii, prin atacuri | 
locale, împiedică această fixare. Canonadele se execută 
cu intensitate de ambele părți. 

Ianuarie. In Ianuarie, în regiunea Riga, lacob- 
stadt şi Dvinsk, ruşii dau atacuri locale, căutând a îm- 
piedică lucrările pe care le fac germanii, pentru întă- 
rirea frontului în vederea trecerei iernei. 

, - ' 

o a . i. L. i : EN , : ' 

B. Operațiunile la Sud de Pripet până la 31 lanuariee 

:... După ocuparea :cetăţei Brest-Litowsk, a cărei descriere. 
o vom! face mai jos, Germanii, întreprinseră imediat . 
o altă manevră: Cavaleria generalului Linsingen, care 
dela Vladimir-Volynsk se dusese la Nord-Est prin 
Kovel în direcțiunea Pripet, pentru a ameninţă cen- 
trul: rus asupra îlancului său stâng, se intoarse brusc 
spre Sud-Est şi toată dreapta austro-germană începi o ma- 
nevră, generală 'contra triunghiului Voliniei: Dubno, Rovno,. 
Lutzk. Cu alte cuvinte, în loc idle o mişcare învăluitoare 
asupra îlancului stâng al centrului rusesc ce cră în retra- 
gere spre Pinsk, se începea o mişcare lot învăluiloare, dar 
asupra îlancului drept al aripei stângi ruseşti. 
-(  Expediţiunca trebuiă să fic condusă în felul următor: 

la dreapta, în . Galiţia, armatele Piflanzer, Bothmer şi 
Boehm Ermolli, care dela luarea Lemberg-uiui erau imo-. 
iblizate pe o linie situată puţin la Est de acest oraș, Îre- 
buiau să atace de front, cu fața la Est. La stânga o ar- 
mată sub ordinele generalului Puhallo, trebuiă să opereze 

"o mare rabatere din regiunea lui Vladimir-Volynsk în: spre 
Sud-Est, să întoarcă dreapta inamică şi să ia pe la spale. 
triunghiul fortificat din Volinia. Un plan destul de măreț... 
însă pare a ti reieşii imai mult din încrederea ce căpălase 
Austro-Germanii prin înaintările lor continue începute din: 
Mai, decât dintr'un calcul poziliv bazat pe date. reale. 

Atacul de front a început la 11 Seplemvrie şi a fost 
o crudă reducere la realitate a Austro-Germanilor: Armata... 
Bothmer îu aruncată înapoi prinir'un contra-alac, lăsând 
în- zilele de (1 şi 12, mulţi prizonieri. Mişcarea executată 

N 

de armata Puhallo a reuşit în parte: la 31 August resimen- 
tul 59 infanterie austriacă intră în Luizk si Tiuşii se rotra- 
seră până la jumătatea drumului ce duce dela Rovno la 
Olyka. Armata Bochm Ermolli mergând! la dreapta arma- 
tei Puhallo, exact la Est de Lemberg, intră la] Septem- 
vrie în Brody. Această retragere a dreptei obligă stânga 
rusă să sc retragă şi ea, — dela linia râului Strypa pe: 
linia râului Siret, alingând Nistrul la Zaleszezvki. Aceasta 
eră aproximativ, frontul în ziua de 15. Septemvriei 

Situaţia rămase aproape -staționară câtevă zile. La 
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stânga Puhallo, înaintând dela Olyka spre Klevan iricercă 
-de a forță aci tăctura râului Stubiel şi fu respins în ziua 
de 21 Seplemvrie. La centrul stâng, Boehm-Ermolli cu 
stânga „armatei sale înaintă dela Brody în direcţia Dubno 
şi cu dreapta înaintă dela Kremenetz şi fu. oprit pe acest 
tront -de tăetura râului -Ikwa. La centrul drept,. armata, 
Bothmer 'care plănuiă un atac asupra oraşului Tarnopol, se. 
lăsă întrecută și surprinsă de Ruşi, cari zdrobiră: în ziua 
de 20 Septemvrie eșalonul său din cap, la 25 kilometri Sud : 
de Tarnopol, iar dreapta aceleiaşi armate eră bătută îna- 
intea localităţii 'Trembovla. In aceste două zile (20 şi 21 
Septemvric), generalul Bothmer lăsă în mâinele Ruşilor 
17.000 prizonieri. Singură armata Pilanzer, la dreapta, 
reușise să treacă Siretul. Dar acest punct nu a fost noro- 
cos; un alac de flanc luă vre-o. mie de prizonieri Aus- 
triacilur, cari trecură “înapoi Siretul şi se retraseră pe 

“Strypa. : - 
i Ruşii. încereară de a împinge mai departe succesul 

lor şi de a forţă linia Sirypei, lar armata Pflanzer formă 
la Sud un flanc detensiv care îi împiedecă de a înaintă. » 
„Mai la Nord, frontul se fixă de asemenea înaintea 

armatei Boehm-lrmolli, pe o linie care-şi aveă dreapta 
la frontieră înaintea localităţei Novo-Alexinetz şi. stânga 
în faţa localităţii Dubno. [n fine armata Puhallo eră de 
asemenea imobilizată pe drumurile ce duc la Rovno; 
dreapta sa spre Olyka, stânga spre Derajno, punct im- 
portant în marca tăctură a râului Goryn şi care rămase 
în mâinile Rușşilor, după o luplă violentă, .în ziua de 29. 
Septemvrie, în care “dânșii făcură. 3.000 prizonieri. 

In rezumat, la finele lunei Septemvrie, ofensiva ger- -: 
mană asupra stângei ruse, începută cu trei luni mai îna- 
inte, cu tentaliva de învăluire asupra flancului interior al 
acestei aripi, eră oprită, iar frontul celor patru armate. 
eră fixat astiel: Pllanzer și Bothmer pe Strypa, Bochm-. 
Ermolli pe Ikwa, Puhallo în faţa râurilor Stubiel şi 
Goryn. .. „ 

Aceste operaţiuni fac să rămână un gol de peste 100 
kilometri între dreapta Mackensen şi stânga Puhallo, sau 
cu alte cuvinte, între Pripet la: Nord şi Derajno pe Goryni: 
la Sud. - | . i 

Ruşii au încercat la finele lui Septemvrie a profită 
de acest interval 1) pentru a aruncă în el imasse de cava-. 

  

1) Teritoriul de aci este o mare câmpie mlăștinoasă şi păduroasă,;” 
pe care O traversează dela Sud la Nord atât o sumă de gropi trans: 
versale. înaintea frontului cât şi afluenții Pripetului ; întâlnim astfel, ve- 
nind dela Est, mai întâi tăieturile făcute de râul Goryn, acele ale râului” 
Styr şi ale râulni Stochod, apoi ale râului Turia. ”
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Jerie şi poate de a încercă, înapoia armatei. Puhallo, o lo-: 

vitură asupra oraşului Kovel, nod important de căi ferate. 

La 28 Septemvrie, cavaleriile sunt în. contact către 

partea inferioară a râului Turia, acolo unde râul şe varsă 

în Pripet .Germanii sunt dați înapoi, dar revenind cu forţe 

mari, aruncă pe Ruși, la 25 Septemvrie, în tăietura râu- 

lui Stochod. In aceiaşi zi, Ruşii apar la Gulevitchi, amenin- 

țând stânga lui Puhallo printr'o ofensivă puternică. A- 

cesta amenințat de a fi întors, se retrage de pe Stubiel: 

pe Styr, cu vre-o -10 de kilometri. In zilele de 31 Septem- 

vrie. şi 1 Octomvrie, este bătut pe acest din urmă râu, la 

Rojichtchi şi la Kolki. a e 

Germanii formau atunci o linie aproape Nord-Sud 

dela Stochod-ul de. jos până la Lutzk. La Nord de acest 

oraş Ruşii stăpâniau Styrul la -Rejitchi; la Sud ei luară 

Iaroslavitchi. Germanii încercară de a se degajă print”o 

ofensivă, pe care o pronunță la 2 Octomvrie pe frontul 

Est al oraşului, dar nu reuşesc, fiind opriţi de Ruşi cu ba- 
ioneta. La 5 Octomvrie, însă, au reluat Lutzk- după o luplă 
în care făcură 14.000 de prizonieri. 

Austro-Germanii ripostară, ducând întăririle. lor mai 
jos de Styr, la locul unde acest râu face un cot, traversat 

de. linia Kovel-Sarny. Acest cot este aproape limitat de 
Rafalovka la Nord și: Kolki la -Sud)). Ciarlorisk ocupă 
centrul. La S Octomvric se 'angajează lupte vioelnte și Kolki 

1) otul acesta are forma unei curbe duble, a unui fel de uvraj 

deschis spre Nord-Vest și convex spre ruși. Terenul aci este şes aco- 

perit de păduri mlăştinoase, de unde ies coline goale a căror impor- 

tanță tactică este considerabilă. Prima curbă începe la Sud-Vest la Kolki 

şi se termină la -Novo-Sielki ; cele două maluri ale râului sunt mărgi- 

nite de. coline. Este numai un singur sat pe malul drept, Kulikovitchi, 
abordabil numai pe cărări de lemn. Pe malul stâng o şosea şi satul 
Komarovo. Curba a doua începe puţin în aval de Novo-Sielki, la Ciar- 

torisk. Colinele sunt de data aceasta pe malul stâng (Vest) între Ciar- 

tor.sk şi Madvieje, La vreo zece kilometri spre Nord, urmând râul, se 
văd colinele încetând de a mai îipe malul stâng şi trecând pe celdrept 

(Est). Pe flancul acestor coline se găsește Rafalovka (malul drept). Di- 
feritele operaţuni ce au loc aci, arută, că obiectivul Ruşilor trebue să 

fie de a pune stăpâuire pe aceste coline de pe malul Vestic și pe colina 

- Nord, între Ciartorisk și Rafalovka. Ele formează cheia poziţiei. Pentru' 
Germani, din contra, obiectivul este cu totul altul, Tot c-ea-ce ei pot 
face la colina dela Nord,.este de a interzice accesul Ruşilor ; dar lor 
le este foarte greu să debuşeze fie prin Rafalovka (o colină de luat 
dincolo de un fluviu, acoperit el însuși cu mlaştini), îie prin Ciartorisk. 
Acest lucru Pau încercat de mai multe ori, fără a reuși vreodată. Ade- 
văratul lor punct de s'rijin este la dreapta lor, la extremitatea colinei. 

meridionale, la Kolki. Acest sat, situat pe un fel de șosea natu'ală care 
duce Sud Ja Karpilovka, este pivotul lor de manevră, fie că ei atacă, 

fie că rezistă, Aceste condițiuni sunt atât de clar scrise pe teren, în cât 
ele au determinat aproape toate acțiunile, 

=
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este puternic bombardat.. La 10 Octomwrie loată partea: 
de Sud este în mâinele Austro-Germanilor. Ei înaintează 
la Est kde Kolki. Au ocupat Ciartorisk şi au aruncat pe Ruşi. 
pe malul stâng al râultui Styr. Linia râului Styr fiind for- 
țată la dreapta lor, Ruşii nu mai puteau rezistă la Lulzk.. 
Ei evacuară Lutzk la 10 Octomvrie. Frontul se stabili pe: 
o linic Nord-Sud care, părăsind Siyrul în faţa localităţei - 
Ciartorisk, suiă mai întâi micul râuleţ Kormyn, apoi tre-: 
ceă pe dinaintea unui front de mlaştini și atingcă în fine: 
drumul Lutzk-Rovno, la jumătatea drumului între aceste 
două oraşe, la Olyka. Austriacii încercară de a forţă li- 
nia mlaştinelor la 11 Octomvrie, spre Karpilovka şi Silno, 
dar nu putură să sosească acolo. 

In rezumat, tentativa rusă asupra armatei Puhallo.. 
eşuase la rândul ei, după cum cu 15 zile mai înainte, dă- 
duse greş-tentaliva Puhallo asupra dreplei ruse. Pa 

„La aceasfă dată, îrontul armatelor Ivanov, dela Pripet 
la îruntaria română, eră stabilit aproape cam așă:: 
Extrema dreaptă dela Pripet până la Hafalovka compusă 
din. elemente uşoare, eră slabilită înainte de Siyr, între a- 
cest râu şi Slochod; centrul cu dreapta 5e deslipeă de Styr, 
la colul acestui râu şi se întindeă prin Kormyn şi mlaștinile: 
dela . Silno şi Karpilovka până la drumul Luizk-Rovno, . 
pe care îl bară la înălțimea localităţei Olyka; iar cu stânga 
eră pe râul Ikwa între Dubiho şi Novo-Alexinetz 1); stânga 
acopereă Tarnopol şi îngrămădiă pe Austriaci pe Strypa. 

Luptele din Octomvrie au avut loc mai ales la dreapta 
centrului, în cotul râului Siyr, pe linia perpeiidiculară care 
duce dela Kovel (înapoi de liniile germane), la Sarny (îna- 
poia liniilor ruseşti). 

In prima chenzină Oclomvrie; Germanii respinseră pe 
Ruşi dela Kolki şi dela Ciartorisk şi împinseră liniile lor 
până la un râuleț dela N.-S., numit Kormyn, care se varsă 

„ în Styr mai jos de Ciartorisk. Rușii trecură la contra-ofen- 
sivă şi în ziua de 16 trecură râul Styr pe o ântindere cu- 
prinsă între Rafalovka, la Nord, (Sobiechtchitor) până în 
apropiere de Ciarlorisk. La jumătatea drumului, între a- 
ceste două oraşe, atacară colinele dela Medvieje pe Ia îron- 
ful lor dela N.-E., punând stăpânire pe satul Tomny. A 

  

1) S'au: bătut cu îndârjire pe acest front. fără: mare rezultat; la: 
31 Septembrie au atacat cu dreapta între Dubeo şi Kremenetz. Austria- 
cii au contra-atacat mai la Sud asupra Sstângei ruseşti aproape de Vich. 
nevetz, Acest contra-atac se termină cu un mare eşec. Austriacii sosiți 
la întăriturile ruseşti, fură aruncaţi înapoi cu baioneta, luaţi pe îlanc în 
timpul retragerei, urmăriţi în înt:riturile lor, masacrați şi făcuţi prizo- 
nieri (1 Octombrie). Rușii în urma acestui succes, își împinseră dreaota 
înainte spre Novo-Alexinetz. O luptă furioasă se angajă” împrejurul a- 
cestui oraș, care a fost: luat şi pierdut din nou de mai multe ori.
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doua zi ei ocupară Medvieje. După ce progresară astfel la 
colina dela Nord, atacă cu stânga lor dreapta germană, 
înainte de Kolki, fără a reuși însă să o deslipească da 
Kormyn. ii 

In ziua de 30 Octombrie, Ruşii reiau atacul dela Nord 
de Ciartorisk până în jos de Rafalovka şi repurtează un 
succes strălucit. De fiecare parte a localităţei Ciartorisk 
ei luară un punct de sprijin pe malul de Vest, Novo-Sielki 
la stânga, Kozlinitchi la dreaptă; înainte de Rafalovka ci 
luară de asemenea două sate. A doua zi fură opriţi la 
dreapta lor printr'un contra-atac german, având însă suc- 
cese la stânga lor. Ciartorisk a fost luat în ziua de 1 Oct, 

„iar coloana care intrase la Novo-Sielki, împinsese avant- 
gardele ei la o leghe dincolo de fluviu spre Bulka și 
Rudka; cu alte cuvinte, din ziua de 16 dusese centrul ina- 
inte spre Medvidje, iar atacul din ziua de 30 a produs 
înaintarea celor două aripi. . 

| Germanii, conform tacticei lor de continuă acțiune, 
nu întârziară mult cu contra-atacurile: La 2 Noemvrie 
contra-atacurile lor au fost mai violente la dreapta către 
Kolki; iar la 7 Noemwrie între Medvicdje şi Kolki. Timp 
de o lună de zile şi-au disputat şi unii şi alţii cu îndârjire. 
extremii şi succes oscilator, frontul de 50 kilometri care se 
întinde între Rafalovka şi Kolki. In fine, la 30 Noemvrie, 
Germanii reușiseră să rciă Ciartorisk. , 

In timp ce pe Siyr duceau contra armalei Linsingen 
aceă bătălie de două luni, care în Octomvrie îi împinse 
înainte de Ciartorisk şi în Noemvwrie îi aduse înapoi de 
acest oraş, iată ce se pelreceă mai la Sud pe fronturile ar- 
matelor Puhallo, Boechm-Ermolli, Bothmer și Pflanzer, 
adică pe'fronturile armatelor care luaseră parle la mișca- 
rea.iniţială contra stângei ruse în luna Septemvric. 

În prima chenzină Octomvric, armata Puhallo. stă- 
până pe Luizk, înaintă în direcţia Rovno (Est) până la 
Olyka şi în direcțiunea Dubno (Sud-Est), până la jumăta: 
tea drumului între aceste două oraşe. Armata Bochm-Er- 
molli îi urmă la Sud, cu stânga ci pe drumul dela Brody 
la Dubno, spre locul unde ca alinge Ikwa, la Verba, cu 
dreapta la fruntaria galițiană la; Novo-Alexinetz. Apoi veniă 
armata Bothmer, având stânga ci pe drumul dela Lem- 
berg la Tarnopol, puţin mai înainte de Sirypa, la Ezerna, 
în timp ce ea apără cu centrul şi cu dreapta, linia Strypei. 
In fine armata Bothmer slăpâniă linia Strypei de jos până 
Ja Nistru şi intervalul între Nistru şi Prut. 

La 20 Octomvric, Ruşii porniră un atac de ansamblu: 
pe drumul Lutzk-Dubno, bătură dreapta Puhallo luându:i 
1500 prizonieri; pe malul Vest al râului Ikwa luară din 
mâna armatei Bochm ;satul Sapanow la Nord-Vest de 
Kremenetz; pe Sirypa luară din stăpânirea armatei Both-
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mer una din trecerile peste râu, satul Semikovce; în fine ațacară armata Pilanzer la Est de Buczacz. - 
Bătălia se continuă în zilele următoare, La. 21 Oc- tomvric, dreapta Boehm-Ermolli este bătută la rândul ci în regiunea Novo-Alexinetz și pierde -mai mult de 1200 prizonieri. In fine în zilele de 23 şi 24 pe frontul Strypa, 

Ruşii repurtară un mar esucces. La 14 km! Sud: de Semi. kovce, într'o poziţiune analoagă, adică acolo unde apro- 
piindu-se doi pinteni fac trecerea uşoară, se găseşte saltul - Hajvoronka. Satul este pe malul Vest; dar înălțimile de 
pe malul Est, cu faţa spre Ruși fuseră puternic întărite. . Ele fură luate, râul fu trecut pe un pod de fier, satul fu 
ocupat şi cavaleria rusă începu a se răspândi pe malul . occidental! al râului Strypa. S'au făcut 2000 de prizonieri. Primejdia eră foarte mare pentru Austro-Germâni, cari a-. “duseră în grabă întăriri şi încercară de a reluă Hajvo- ronka. In ziua de 25 în special, acoperiră poziţiunile ru- seşti cu un „Trommelfeuer” care dură o oră şi jumătate şi care fu urmat de mai multe asalturi, toate respinse. 
„Acțiunea dela Hajvoronka sa desfășurat la locul jonc- țiunei armatelor Pilanzer şi Bothmer. In ziua de 3 Noem- vric, lupta reîncepi la extremitatea aripei drepte a arma- tei Boehm-Ermolli spre Novo-Alexinetz. Un străluerit atac rus luă o parte din poziţiunile dușmane şi făcu -7000 de prizonieri. Comunicatul rus dela 29, revenind asupra aces- tei chestiuni, declară că pierderile inamicului erau enorme. Chiar în aceiaşi zi, Austriacii dădură trei contra-atacuri, puţin mai la Nord ide Novo-Alexinciz, dar au fost res- nşi. | iu P La 12 Noemvric lupta reincepe pe Strypa. Armata Pilanzer ia ofensiva între Buczacz şi confluentul Nistru- lui, pe frontul Trijbuchowec-Latacz, însă este ținută pe. loc, iar Ruşii reiau ofensiva la Nord. Satul Semikovce care fusese pierdut, este reluat, trec lacul Iskow şi la 14 Noemvric ocupă şi satul Rakowice, la o mică distanţă! spre Sud, pe malul Vest, făcând în aceste două zile 3500 prizonieri. Ca şi la bătălia dela Hajvoronka, inamicul 

„dădu contra-atacuri îndârjite, însă fără succes — mai ales 
asupra îlancului Sud al Ruşilor, care trecură Strypa şi 
cari ocupând un pinten înaintat spre acest râu, la Sosnov, Buteau să ia pe Germani pe la spâle. Acesta este ultimul din marile atacuri ruseşti din 1915. In lună Decemvrie se semnalează hărțuieli pe tot frontul luptelor precedente şi atacuri austro-germane repede reprimate. a 

Situaţiunea spre Crăciunul anului 1915, la aripa 
“stângă a frontului rusesc eră: Extrema stângă dela Novo- selitz pe Prut (fruntaria română) la Oknă pe Isiru; de acolo ridicându-se spre Nord, linia de luptă trece la Tlusta 
(între Siret şi Sirypa, la Ezerna (la N.E. de 'Tarnopol între
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acest oraş şi Zborov), la Novo-Alexinetz, Novo-Potchaiey, 
Verba (pe -linia Brody-Dubno), . Mlynov (între Luizk şi 
Dubno), Olyka (între. Lutzk şi Rovno), Silno, în fine Ko- 
amanovo şi Medvieje în cotul râului Styr. 

-- In aceste condițiuni Ruşii aveau să angajeze marea o- 
fensivă dela finele anului, asupra frontului ce acoperă 
Cernăuţii şi Rarancea. Sa 

-Jată cum se prezintă acest îront: : 
Oraşul este pe malul de Sud al Prutului; înaintea o- 

raşului;, mergând spre. liniile ruseşti, găsim mai întâi valea 
largă în care, în amont şi în aval, rătăcește râul Prut. 
Chiar în fața Cernăuţului această vale este strânsă de un 
pinten, care formează un punct de trecere. Datorită acestei 
“treceri, orașuil este stabilit aci. Pe. celălalt mal se ăflă Sa- 
dagurâ; cine stăpâneşte. Sadagura stăpâneşte şi Cernâuţul 

- îmstalat în şpalier sub ochii Sadagurei. Dincolo de Sada- 
gura terenul se prezintă sub forma unui vast platou on- 
„dulat, mare de aproape 300 metri, care continuând dru- 
mul nostru spre Ruşi, dă întw'o tăetură, aceia a râului 
“Heiken. Această tăetură este limitată la stânga de înăl- 
țimi păduroase, la dreapla de Prut, în care se varsă. Ina- 
inte de această tăetură pe malul stâng, (Est) sunt stabiliţi 
Austriacii. Poziţia este foarte puternică. Ea nu poate îi 
întoarsă nici pe la dreapta nici pe la stânga. Inaintea ei 
terenul se scoboară în glacis şi oferă apărătorului un bun 
„câmp de tragere. Trei mari târguri jalonează linia: To- 
porăuţi, la Nord, Rarancea la centru, şi Boian la Sud. 

: Nu se poate şti consideraţiunile cari au făcut pe Ruși 
să aleagă acest front'de atac extrem: de greu, mai ales că 
Germanii adusese aici o parte din diviziile venite din Ser- 
bia, amenințând astfel flancul stâng al poziţiunilor rusești 
înaintea râului: Strypa. Pentru a execulă acest atac greu, 
trebui mai întâi a kdegajă flancul stâng rusesc de amenin- 
area care îi veniă dela Sud şi pentru aceasta irebuiă să 
ia ofensiva în această direcție şi în sectorul fluviului Ais- 
tru spre Zaleszezyki care a fost atacat în ziua de 27, 
şi în sectorul Cernăuţului. : 

Atacul din ziua de 9 Ianuarie pe tot frontul dela Nord 
ide. “Toporăuți până la Prut a fost preparat de o acţiune 
de artilerie extrem de puternică, trăgându-se rafale cu 
piesele cele mari. După această preparaţie au urmat cinci 
„atacuri de infanterie şi apoi un al şeaselea execulat cu 
masse adânci de trupe 15 sau 16 rânduri, destinate pentru 
un efect de izbire. a . 

La 10 Ianuarie, atacul reînceph pe acest ?ront. ur- 
mând aceleaşi metode şi odată cu acţiunea pe frontul Cer- 
măuțului și acțiunea pe râul Strypa.. . : 

Rezultatul acestor atacuri nu se cunoaşte 'exact, totuş 
„din confruntarea comunicatelor date de ambele părţi, re-
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iese că Austriacii s'au retras pe pozițiunile principale de 
rezistenţă aflate aproximativ la jumătatea drumului. între 
Siretşi Strypa. cc a 
„A: doua Zi, la 12 Ianuarie, acţiunea se întinde. nu. nNu- 

mai pe frontul basarabean şi pe frontul râului Strypa, dar 
şi pe frontul râului Styr, unde se semnalează ma multe 
atacuri. N DI 
„La 12 Ianuarie, atacul rus a fost violent, mai ales pe 

fronturile dela Siyr şi dela Strypa, cu acalmie pe Irontul 
basarabean. Dar atacul reîncepii cu putere pe acest front 
în noaptea de 12—13 Ianuarie. Două, asalturi avură loc 
noaptea şi două dimineaţa; un al cincilea la ora unu după 
amiază la aripa dreaptă aproape de Toporăuți se trans- 
formă într'o luptă furioasă corp la, corp; cu două ore mai 
târziu, în acelaș punct, avi loc un al şaselea atac'executât 
de şase regimente ruseşti. Ruşii au atacat din cele două 
părţi ale localităţii Burkanow, sat care formează extremi- 
tatea de Sud a pozițiunilor armatei Bothmer la joncțiunea 
ei cu armata Pilanzer. Comunicatul din Petrograd anunţă 
că inamicul, scos din pozițiune, s'a retras pe o nouă linie. 
In fine atacuri rusești se semnalează pe Ikwa şi pe Kor- 
myn. La Styr, atacurile austriace sunt respinse de către 
Ruşi la Nord de Ciartorisk. aa IE 

_ La 15 Ianuarie, lupta are aproape aceiași fizionomie. 
La dreapta pe Siyr, Austriacii contra-atacă, ca şi în 
ajun, pentru a reluă .poziţiunile câştigate de Ruşi în ziuă 
de 12 Decemvrie la Nord de Ciartorisk. „pe colinele dela, 
Medviedje; la centru, Austriacii contra-atacă pe Str 
pentru a reluă pozițiunile câştigate de. Ruşi la 13 Ianuarie; 
la Sud, în sectorul Basarabiei, Ruşii continuă atacurile lor 
din ajun asupra localității Toporăuți, câștigă. teren şi fac 
prizonieri. . .: : Ne | 

| In ziua de 16, Ruşii înaintează pe loată linia. Pe Styr, 
dau înapoi cu dreapta lor pe. Austriacii cari erau într'o 
pădure aproape de calea ferată. Pe Strypa iau o: parte din 
tranșeele inamice dinaintea localităţei Bielowince, just la 
jumătatea drumului între Burkanow la Nord şi Buczacz 
1a ud. | . i 

In ziua de 17, tot pe frontul Basarabiei, se urmează 
tupte cu furie; de data aceasta Ruşii cari au mișcat înainte 
dreapta lor spre Toporăuți, înaintează de asemenea şi cu 
centrul; după datele austriace, acest centru se găsește la 
fruntaria Basarabiei adică la aproape 6 km. la Est de Ră- 
rancea spre Rekitna. Unităţile austriace care apără îron- 
tul, regimente din Croaţia şi Ungaria de Sud,. contra-atacă 
pentru a 'reluă terenul pierdut. Pe restul frontului nu se 
petrece nimic important; pe 'Strypa Rușii întăresc pozi- 
țiunile câştigate între "Burkanow şi Buczacz şi - protejă 
aripa lor stângă prin acţiuni de detaliu pc Strypa la Sud
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de Buczacz (Iaslowice) pe Nistru,-spre- Uscieczko. Este de 
ajuns a privi. o .hartă,. pentru a. vedeă- că. Ruşii nu 
por materialmente să ia oiensiva prin sectorul. de 24 km. 

- care separă aceste două puncte;: ci au înaintea lor două 
fluvii înfundate între maluri păduroase şi adniițând că ar 
forță trecerea, ar cădeă imediat.sub. focurile de îlanc. In 
realitate, acest sector ţinut de Austriaci la Nord-Est de 
cele două fluvii printr'o: linie Iaslowice-Chmielova-Uscie- 
czko, este o ameninţare perpetuă asupra flancului stâng 
al Ruşilor cari operează pe Strypa. . -. 

„ In ziua de 18 Ianuarie, -liniștea este aproape com- 
plectă pe tot frontul Basarabiei. In sectorul -Siyr, Ruşii 

- iau cimitirul la Nord de Ciartorisk şi a doua.zi iau ora- 
şul, apoi înaintează doi kml., la Vest spre coline. Calmul 
„continuă pe Strypa. Pe frontul. basarabean, un contra- 
atac este respins. E ie 
_1 La 20 Ianuarie, Ruşii reiau. ofensiva pe frontul 

Strypa, sub protecţia unei ceţe dese, în această regiune 
între Burkanow la Nord şi Buczacz -la Sud,. care este 
punctul atacurilor lor şi după cum: mărturisesc Austriacii 
ei pătrunseră nu numai în tranşeele inamice, dar chiar 
până la bateriile -de. artilerie. Aici sa angajat o luptă corp 

„la corp susţinută de regimentele 16 şi 24 de Honvezi, şi 
57 “infanterie compus din galiţieni. he o lungime de 30 
km., Asturiacii trec înapoi Strypa în dezordine. Se zice 
că jumătate dintr'o divizie s'a înecat. Pe celelalte două 
fronturi, ca totdeauna, după progresele ruseşti, Austriacii 
încearcă de a luă prin contra-atacuri terenul pierdut. Pe 
Styr, ci nu izbutesc a recăpătă Ciartorisk; între Toporăuți 
şi Rarancea, lupte crâncene, progrese ruseşii, contra-ala- 
curi inamice, -. Se i : ra 

Din ziua de 21, Austriacii au reînoit zadarnicele lor 
încercări asupra Ciartoriskului. Celelalte fronturi par a 
fi fost calme. La 22 şi 23 afară de un atac nereușit fa 
Toporăuți, în ziua de 22, nu mai avem nimic de semnalat. 
„In noaptea de 23 spre 24 aliaţii au atacat pe un front 

larg, în masse, însă numai asupra unor puncte determi- 
nate, pentru a rupe îrontul. e 

“Palru din acest fel de atacuri violente, cu formaţiuni 
strânse, au avut loc dela ora ll noaptea până la ora 6 
dimineaţa la picioarele colinei păduroase la Est de Ra- 
rancea. Aceste păduri încoronează extremilalea de Vest a 
glacisului unde trebuiau să se ridice Ruşii venind dela 
Est şi care bate direct Rarancea. ă o 

. . 

“Acţiunea întreruptă în ziua 'de-24, dimineaţa, a reîn- 
„ceput la amiază printr'o preparaţie cu artilerie urmată 
la ora 3 de şase atacuri de infanterie. consecutive, ultimul 
producându-se în coloane adânci la ora 10 noaptea. Aus- 
triacii semnalează că au luat parte la acţiune din trupele
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ior regim. 93 din Moravia şi regimentele 30 şi 37 de 
-Honvezi. Bătălia a durat încă până la 27 după care-s'a 
produs o acalmie. .: - . e 

C. Operațiunile de pe întreg teatrul de operaţiuni dela 

1 Fevruarie la 1 Maiu 1916. 

„Schița K. 
Fevruurie. Timpul rău şi pregătirile care se fac de be- 

ligeranţi în vederea operațiunilor plănuite, au mărginit ac- 
fiunile în prima chenzină Fevruarie numai la câtevâ între- 
prinderi limitate şi necesilale: mai mult de nevoile lactice, 

„ impuse de configuiația terenului. Câtevă recunoașteri au 
. avut loc în sectoarele Riga, Illust şi Ciartorisk. 

In regiunea Riga s'au executat canonade mai cu deose- 
bire de către arlileria grea. De asemenea şi în regiunea 
Dwinsk, au fost bombardări violente şi mici atacuri date 
de către detașamentele de infanterie. Ruşii au reuşit a o- 
cupă localitatea Karburow. . 

In Galiţia, în regiunea dela N.V. de Tarnopol, Austro- 
Germanii au desvoltat o acţiune de artilerie mai intensă, 
gu tunurile de calibru mare. In schimb Ruşii au ătacal ne- 
contenii pe Sirypa, reuşind a înaintă spre îmbucătura a: 
cestui râu cu Nistrul. Astfel la Nord-Vest de Zalescziki, ei 
au ocupat Uzieczko trecând pe malul vestic al Nistrului. 

'Martie și Aprilie. In primele zile se semnalează bom- 
pardări în regiunea Riga, Dwiusk, pe Styr şi Nistru şi mici 

- corectări de ironturi pe ici colea. , 
La începutul chenzinei 2-a Martie Ruşii au ocupat câ- 

tevă tranșec germane la Sud-Vest de lacul Balut. Pe restul 
frontului acalmie. 

In cursul chenziuci viitoare însă Ruşii continuă oten- 
siva lor lărgind frontul mai la Sud-și S.E. de Riga, la 
Friedrichstadt, la V. şi S.V. de Iacobstadt, în jos de 
Dwinsk, în sus de Wunidsy şi între lacuiile Naroez şi Wis- 
niew. Cel mai violent atac rus a fost în regiunea dela Nord- 
Vest de Portavy. | , 

In acest timp se remarcă oarecare activitate pe ivron- 
tul rusesc caracterizată prin următoarele acţiuni impor'- 
tante: au ocupat localitatea Velicoe-Selo în direcţia locali- 
tății Twerctsch. la Sud de lacul Driswialy periiru a corectă 
frontul; iar la Sud de lacul Narocz, Ruşii au ocupat loca- 
litatea Zanarocz şi. tranșeele dela liziera satului Petro- 
vliany. Prin:'aceste ocupări Ruşii au'reuşit a-şi fixă linia 
dintre cele două. lacuri pe un teren mai ridicat. IE 

Un alt fapt important a fost cucerirea de către Ruşi 
a două păduri din regiunea sitiiată la Vest de Iakobstadt, 

y
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„interpunându-se între armata generaluiui v. Below şi a 

generalului Scholiz. Ruperea acestui front sa făcut cu 

destul de multe pierderi penlru Ruşi. Germanii voind să 
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atenueze consecințele rupturei frontului, au atacat cu pu- 
tere Mirciuny situat la o distanță de.40 verste de Dwinsk; . 
acest atac a fost însă .respins de artileria rusă. | 

„ Totodată ofensiva aceasta i-a adus pe Ruși la 60
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verste aproape de Swienciany, fapt foarte important prin 
alceia că ameninţă linia ferată ce leagă Dwinsk-cu Vilna. 

In urma .dtacurilor ruseşti în seclorul Riga—lacul 
Wisznevskoe, Germanii încercară prin contra-atacuri în- 
verșunale, să recleupe poziţiunile căzute în ultimele zile 
în mâna Ruşilor; aceste contra-atăcuri au rămas însă in- 
fructuoase până acum.. a 

- - Deşi trupele -ruseşti înaintează încă în sectorul de 

mai sus, şi mai ales în locul unde'au pătruns în fron- 
tul german, în regiuiea Iacobstadt, totuș greutăţile vremei 
mărindu-se tot mai mult, prin: desgheţul ce a început prin 
aiceste părţi, această 'ofenșivă şi-a mai încetinit avântul cu 
care pornise..Desgheţurile şi mările revărsări de iluvii 'cari 
au început în această regiune, constituesc o enormă pie- 
dică pentru ofensiva rusă, câre este nevoilă a se desfăşură 
printre lacuri și terenuri mlăștinoase; cu toate acestea, o- 
perațiunile se urmează. -.* i a 
*. Pe frontul galițian în prima chenzină Martie, Ruşii au 
ccupal localitatea Uszciesco, tranșeele corespunzătoare a- 
c&stei localtiăți de pe malul drept:al Nistrului, cât şi capul 
de pod dela Mihaikere pe Nistru. In a. doua chenzină Mar- : 
tie Ruşii au ccupat localitatea Latocz şi Khmelewka. 

__ In cursul lunei Aprilis, din cauza: desgheţurilor, a 

ploilor şi a creşterii apelor, nu au avut loc operațiuni 
mari “şi de etcet, mărginindu-se la bombardări şi ciocniri 
mici de interes cu totul local. Germanii au încercat deseori 

să ceupe terenul şi pădurile din regiunea dela Vest. de 
Jacobstadt, dar nu.au reuşit: Afară de aceasta, bombar- 
dări mai puternice- au fost în regiunile Dwinsk şi Nistru, 
adică la extremităţile frontului. : | 

Tot în acest timp Ruşii au pus stăpânire pe două co- 
line în regiunea Duhaburg la S.-V. de Gârbunovka și îna- 
intară cu câţivă km. la Sud de Olyka. In urmă ci au 
izbulil să ocupe salul Kroniiakovo din .regiunea Rowno- 
Kovel şi Mlynov în. sectorul Dubno. In poziţiunile aus- 
triace din regiunea râului Strypa. Ruşii au cucerit înălți- 

„mea Popow. o! A 

| Ca răspuns lă-aceste acţiuni, Germanii au întreprins 

la rândul lor o eontra-ofensivă în sectorul Sud de lacul 
Narciez, și au izbulit să ia din stăpânirea Ruşilor pozițiu- 

nile între Stenhroeze şi Glastokowee. Acţiunea Germani- 

lor, Sa continuat, împingând linia lor până la satele Ta- 
chowezi și Samarocea. _* 

, 

- Starea actuală a armatei ruse.l) 

Astăzi toate companiile au fost urcate la câte 300 oa- 

  

1) Reprodus din ziarul Epoca“, „care Va tradus din „Stampa“. 

a.
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preni, bine armaţi, bine echipați. De fiecare companie sa 
adăugat un al cincilea pluton nou, numit „plutonul grana- 
tierilor”, fără puşti, înarmaţi numai cu baioneta şi cu gra- 
nate de mână. Puștile străine au fost eliminate treptat din 
rândurile trupelor de prima linie, aşă că toate cele cinci 
armate (prima, a doua, a treia, a patra şi a cincea) înși- 
rate pe irontul german, dela Riga la Pinsk, sunt azi înar- 
mate cu puşti ruseşti, de un model nou. . 
:.__ Numai trupele ataşate serviciilor legistice mai au puști 
străine şi anume: puşti austriace, pe frontul sud-vest; iran- 
ceze, foarte moderne şi sosite de curând, pe frontul central 
al armatei a treia; japoneze şi mexicane pe froniul de 
nord. 

Nu sa putut spori cu prea mult numărul pieselor 
de artilerie grea. In schimb sa făcut acest lucru la mitra- 
liere. Ficeare regiment are astăzi opt mitraliere, sistem 
american foarte modern „Kolt”. Ă 

Problema munițiilor de artilerie în care până acum 
Rusia eră absolut inferioară Germaniei, pare pe cale. de 
rezolvăre. Toate depozitele de muniții de pe front sunt . 
tixite, încât pe alocurea se refuză primirea. de noui trans- 
porturi. In acelaş timp, înapoia liniilor se organizează: 
numeroase centre de reaprovizionare. 
„Multe mai sunt de făcul în această privinţă, întrucât 
Germanii dispun de 20—25 de mitraliere de fiecare Tegi- 
ment. Străduința pe care o depun Ruşii nu lasă nici o în- | 
doială, ca maximum de desăvârşire cu putinţă va fi atins. 

| Fiecare corp a fost înzestrat cu 80 de lansatoare de 
“bombe, şi cu o mare cantitate de granate de mână. S'a în- 
ceput apoi, după pilda germană, fabricarea gazelor asi:- 
xiante, cari au și iost experimentate cu succes pe frontul 
de nord. 

„__ Unităţile de luptă au fost sporite. Cu toate pierderile 
suferite de Rusia în optsprezece luni de răsboiu, noui cor- 
puri de armată au fost create. , E 

Intrată în răsboiu cu 35 de corpuri, Rusia are astăzi 
aproximaliv 80, — printre cari 45 de armată regulată, 2 
turketan, 5 caucaesizene, 1 siberiene,-1 de grăniceri, 2 de 
gardă şi încă câtevă corpuri mixte''şi de cavalerie. Asta 
înseamnă că Rusia şi-a dublat forțele de oameni. . 

De notat e şi desvoltarea care Sa dat infanteriei. 
La începutul răsboiului, armata rusă numără 52 'qe 

divizii de infanterie, cu regimente de câte 4 batalioane, 12 
divizii de infanterie siberiană, 5 divizii de strioki” (vâ- 
nători) cu regimente de vânători finlandezi. 8 regimente 
turkestanc, 3 divizii de infanterie de gardă, 1 divizie de vâ- 
nători de gardă, cu câte 2 batalioane de regimente, și 
„re-o. 20 batalioane de vânători caucazieni. 

Astăzi s'a şi constituit a 127-a divizie de infanterie.
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Toate regimentele de vânători cari erau lormate cu câte 
două batalioane, au primit un al treilea; sau creat 3 noui 
divizii de infanterie siberiană. Cevă mai mult, corpul de: 
gardă al finanțelor a fost transformat în speciale diviziuni: 
de frontieră, dintre cari trei se şi găsesc în activitate, iar: 
altele în formaţie. a 

Rezervele, cari sunt instruite în interiorul ţărei trec. 
de două milioane de oameni. a o Sa 
„Fiecare divizie de intanterie mai are apoi de anexă o 

brigadă de artilerie, constituită dintr'un complex de 6 ba- 
terii de câmp de 75. Fiecare corp de armătă va fi înc 
zesirat cu mcă 3 Dalerii de artilerie grea, fiecare de câte 
6 piese. a Ii | 

"O altă îmbunătăţire e în constituirea de grupuri de 
automobile blindate. La începutul răsboiului aproape 
nici nu existau, astăzi se. poate spune că ele sunt din 
belșug. Noua armă a fost în mare partie organizată de 
soldații belgicni, sosiți anul trecut împreună cu ofiţerii lor, 
la Arhangelsk precum și din engleze tot aşa formate. Sunt 
azi 110 plutoane de automobile, armale cu câle 3 sau 
2 mitraliere şi un tun. - 

Reforme generale, de care nu este ucum momentul 
să se vorbească în amănunt, au fost introduse în dizlocarea' 
trupelor de rezervă, înapoia frontului, în jurul nodurilor 
de comunicaţie dintre corpuri şi comandamentul general. 

Cu chipul acesta, rezervele. pot îi azi trimise cu mai 
multă elasticitate, în orice punct: unde se va simţi nevoe. 

Pe de altă parte, grija cercurilor superioare de a nu 
trece cu vederea nimic din cele trebuitoare armatei şi ho- 
tărîrea de a luă grabnice şi energice măsuri de: îndreptare 
în orice chestiune privitoare la armată, care ar lăsă de do- 
rit, a făcut ca moralul trupelor, destul de viguros şi până 
aci, să fie şi mai întărit. 

Conştiința primejdici care ameninţă pământul patriei, 
pătrunde tot mai adânc în massele poporului rus, care pe 
fronl sau la vatră, nu mai vede astăzi altă dalorie mai 
sfântă decât accea de a învinge. - | 

Observaţiuni şi învățăminte: 

_1) Cetatea. Novo-Georgiewsk a îndeplinit pertect de 
bine rolul ceisa încredințat: A rezistă cât mai inult timp. 
entru a susține retragerea armatelor din faţa Varșoviei. 
lisiunea aceasta a îndeplinit-o în mod glorios şi a făcut 

cinste apărătorilor ei şi armatei ruseşti. | 
Despre cetatea Ossovetz, se poate spune acelaș lucru. 

9 o. Ă i 
e : '> - 4
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2) Pierderea cetăţii Kovno, a constituit pentru Ruşi un 
desavantaj mult mai mare decât pierderea cetăților Ivan- 
gorod, Varşovia. şi Novo-Georgiewsk. . Acestea devenise 
uncte geografice care nu mai .compromiteau manevrele 
ușilor, din momentul ce armatele lor erau relrase; pe 

când cetatea Kovno, fiind: situată pe flancul drept şi în 
imediată apropiere a ullimelor linii de apărare ruseşti, 
prin rezistenţa ei îngreună înaintarea Germanilor, menţi- 
neă neatinse comunicațiile din urmă ale Ruşilor şi aco- 
pereă Vilna, marele centru al Lituaniei. Afară de aceasta, 
acopereă calea ferată centrală ce duceă la Petrograd: 
Pentru aceste motive, Germanii au. hotărît luarea cetăţii 
Koyno şi au făcut sacrificii enorme de trupe pentru a-şi 
realiză hotărârea. - a 

” i . . 
* , = 

3) Incetineala operaţiunilor austro-germane în timpul 
iexnei 1915—1916 nu se datoreştie numai faptului că tru- 
pele erau istoviie, că efectivele erau reduse şi că Ruşii îu- 
cepuse a se reculege, dar şi faptul că Ruşii au distrus 
în retragerea lor, toate saltele, așa că trupele inimice erau 
nevoite să bivuacheze sub cerul liber, ceeace a mărit mult 
obosealla lor şi greutăţile de aprovizionare. 

* 
* * 

A) Sunt critici militari cari faco asemănare intre bâlă- 
liile din Curlanda şi. între cele (din Flandra. Ruşii au re- 
făcut trupele şi au rezislat întocmai precum Englezii şi 
Belgienii au refăcut şi, rezistat în Flandra. Natura terenu- 
lui, a apelor şi a lacurilor, apropierea mării şi sprijinul 
naval dat aci -în Curlanda precum -a fost dat şi în Ca- 
malul Mânecei, fac ca aceste bătălii să se asemene. 

„a ă ” 
* m . 

„__9) Luptele pe Siyr din lunile Septemyvrie, Octlomvrie 
și Noemwrie iau lost îndârjile şi li sau dat mai-multă im- 
portanță, peniru motivele urmiătoare: 

Râul Styr este tăial pe malul vestic de importanta li- 
nic ferală KRovel-Sarny. Venind dela Kovel ea trece flu- 
viul. la gara Ciartorisk, situată la Nord de localilațea cu 
acelaş nume, şi merge spre Sarny. 

Stăpânirea acestei comunicațiuni prezintă importanță 
pentru ambii beligeranți: Dacă germanii ajung la Sarny 
ating acolo marea arleră de comunicaţie dela Rovno la 
Vilna, pe care o ocupă numâi în pozițiunea nordică dela 
Vilna,. la Baranovici. Prin această înaintare austro-ger- 
manii cvită Pynsk la stânga lor, unde frontul prezintă 
un intrând, și încă poate ameninţă Kovho p= la dreapta
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lor, atacându-l odată cu trupele dela Sud pentru -a-l «tu 
«eri şi a stăpâni astfel întregul triunghiu Volhynian. : 

* 
= a 

6) Un succesrusla Nord şi Sud de Pripet cu scopul 

ae a strânge şi învălui eşindul dela Pinsk, ar fi -avulo. 

influență mare asupra mersului general al operaţiilor pe 

„teatrul estic. 
Dela început, atât în sectorul central comandat de 

generalul Everih, cât şi în sectorul meridional comandat de 

generalul Ivanov, ruşii au avut oarecari succese, a; căror 

importanță a fost de ajuns a influență mersul yopera- 

ţiunilor ulterioare, căci a forţat pe germami a aduce trupe: 

dela Nord, slăbind frontul în acea parte. 
În cursul lunci Septembrie, când eră evident că o- 

fensiva germană în Rusia fusese oprită, şi când ca o 

urmare a acestui lucru începuseră preparalivele expe-: 

dițiunei în Serbia, germanii au retras 14 divizii — mai 

mult de 200.000 oameni — de pe centrul frontului orien- 

ta]. Dacă examinăn: acum acest centru slăbit şi cante 

înaintează în unghiu spre Pynsk, vedem: că la Nord 

germanii sau retras între Siyr şi Stochod. Desigur :că. 

cel mai natural mod de acţiune pentru ruşi ar fi lost să 

strângă acest eşind al frontului german, pela cele două 

laturi, să le împingă şi să' le rupă şi dacă se poate să 

învăluiască tot eșindul. | , 
| Pare că ruşii ar [i uumărit un asemenea plan: au 

atacat 'la 100 kilometri spre Nord în direcția Baranovisk 

şi la .100 kilometri spre Sud la Ciartorisk, şi au avut 

succese destul de evidente în ambele secloare. La Nord, 

plecând dela frontul Deniskozitehi-Nesuyn, unde au ajuns 

ja T'schara, pe care au lrecut-o, amenințând de aproape 

Baranovisk. La Sul au atacat colul râului Siyr , dela 

Kolki la Rafalovka, aruncând în pădure o parte din ar- 

Kmata Puhallo. Germanii Sau întărit şi au contra-aia- 

cat, dar în acest timp: ruşii au atacat intrun sector mat 

mcridional, pe colinele dela Novo-Alexinetz. 

Baranovisk (obiectivul la Nord de Pinsk) şi Kovel 

(obiectivul la Sud), sunt pe lransversala dinapoia arma- 

telor germane; și unul şi altul sunt inoduri importante 

de căi ferate. Dacă aceste două puncte ar îi fost ame- 

ninţate de aproape, lot centrul german sar îi găsit înt”o 

situaţiune foarte grea. Este lămurit însă, că asemenea 

manevre nu se puteau execută de către armata rusă în 

acel timp, din cauza multiplelor ei lipsuri, deşi coman- 

damentul şi soldaţii au dat probele necesare pentru garan- 

tarea unor astfel de manevre. Ia 

- 

* *
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-.7) Relativla modul deretragere al ruşilor din vara 
şi toamna anului 1915, relativ la modul cum au scă- 
pat de încercuire, şi relativ la 'rezultatul ce trebuiă să 
aducă această reiragere, reproducem din „Le Pays de 
France” urmăloarele: 

„Când în epoca. noastră, în 1915, studiem campa- 
nia militară întreprinsă acum un secol (în 1812) şi când: 
citim însemnările «lin admirabila lucrare a lui “Thiers, 
rămânem miraţi când găsim la Ruşi aceleași mijloace de 
apărare, - aceleaşi procedeuri de retragere ale armalelor 
lor spre interiorul ţării. 

„Rămânem foarte tulburaţi la citirea enormelor scă- 
deri de efective şi pierderi de tot felul pe cari le-a avut 
de suferit armata lui Napoleon în marșul ei de înaintare, 
în mijlocul ținuturilor deşerte. 

Aceste cugetări constituesc peniru noi, în acest mo- 
ment, chezăşia unei speranţe de izbândă, gândind că în- 
nainlarea 'armalelor germane în interiorul imensei Rusii. 
va aduce cu sine, ca în 1812, începutul înfrângerii şi 
distrugerea armatelor cutropitoâre. 

In arma războiului ruso-japonez, ilustrul general Nog- 
gi, a şi proclamat această maximă: „,Vicloria va aparţine 
de aci înainte acelei armale, care va ști să suporle cel. 
mai îndelungat suferinţele și lipsurile”. 

Locotenent-Colonel Poussei repelă cuvântul gene- 
ralului japonez şi îl aplică în actualul război: 

„Victoria finală aparţine, fără îndoială, nu aceluia 
care va deține cele 'maâi multe oraşe şi teritorii, ci aceluia 
care va îi ținut piept mai îndelungă vreme. In acest răz- 
boi atât de. nou prin procedeele sale, prin melodele și 
mijloacele întrebuințate, victoria a devenit o simplă ches- 
tiune de perseverenţă”. | 

Acesie reflecțiuni nu puteau fi decât agreabile spre a aminti, în momentul când hușşii îşi excculau mişcarea lor de retragere luptând cu tenacitate, o “siguranță şi o constanță într'adevăr remarcabile. Nici o singură zi, de când sa început ofensiva generală austro-germană, ci nu 
au disperat. Obligaţi la retragere sub presiunea formida- bilă a armalelor admirabil întrebuințate, Ruşii s'au re tras pe vastele lor înlinsuri, disputând pas cu pas lerenul,. şi dând lupte atât de ucigăloare, încât învingătorii în- ȘI-ȘI rămâneau impresionați în faţa hecatombelor uriaşe pe care au trebuit să le sacrifice spre a-l face pe inamic să deă înapoi. 

După evacuarea celății Brest-Litovsk (25 August), armata rusă, care până aci, sprijinindu-şi aripa sa stângă. p9 pe cetate, a făcut o mișcare circulară bazată pe slângai și a adus centrul şi dreapta, inapoi, spre Biclostok-Bielsk, , | Ni N 
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— marea pădure dela Bielovieja, — işi modifică tactica. 
Nu va mai fi aripa dreaplă aripa de rcliragere. . 

Câmpul retranșat dela Brest-Litovsk şi-a jucat de 
altfel rolul; el a permis armatelor: ruse dela Sud, de a 
se 'menţine solid pe linia Bugului, în timpul întregei du- 
rate de evacuarea trupelor allate pe poziţiile întărite dela 
Varşovia. Acum, aripa stângă ar [i compromisă şi prea 
înaintată. Printr'o mișcare inversă celei precedente, a- 
ceastă aripă stângă va devenii mișcătoare, şi “invârtindu-sc 
împrejurul aripei drepte, armatele ruse din dreapla, spri- 
jinindu-se pe Bielostok şi pe râul Narev, îşi vor retrage 
trupele lor «de pe frontul Bugului, cu începere dela 26—27 
August. . — 

Acoperile de marea pădure dela Bielovieja, ele vor 
dă repede indărăt, şi. la 1 Seplembrie vedem dejă linia 
rusă lormându-se spre Prujany la Nord de canalul im- | 
perial al Pripetului. | a 

Aripa stângă sa sustras astfel mișcărei «e învăluire 
urmărită de Mackensen, iar corpurile armatelor “lui von 
Arz, cari se răspândesc pe drumul ce duce dela Brest 
la Kobrin, nu pot decât si urmărească de aproape puler- 
nicile arier-garde rusc, cari le dispută terenul pas cu pas. 

Asttel, prin mişcările alternative de retragere ale ce- 
lor două aripi, marea armată rusă din centru şi-a părăsit 
poziţiile de p2 Vistula şi a scăpat de orice încercuire. 

2 
a e 

8; Oruşele Riga şi Dvinsk, despărțite print”un inter- 
val de 200 kilometri, sunt două noduri de căi ferate a 
căror pierdere ar [i fost simţitoare pentru ruși, iar ger- 
manilor le-ar fi adus mult avantaj strategic. Aşă se şi 
explică atacurile iîndârjile ale lor și rezistenţa ce au pus 
rușii aci. Între alte cauze cari au făcut că germanii n 
au pulut luă aceste două puncte (obiective geogrâtice), de 
sigur într”o largă măsură a coritribuit şi faptul că multe: 
(rupe de aci au fost trimise în Serbia şi pe frontul 'de 
Vost. , 

_ Ocuparea Rigei ar fi permis germanilor, pe de o 
parle, întoarcerea şi dominarea cursului Dvinei inferi- 
oare, iar pe de altă parte stabilirea unei baze în goliul 
Riga, unde îndată ce şi-ar stabili o bază, le-ar [i toare. 
înlesnite operaţiile ulterioare. Ocuparea 'Dvinsk-ului ar îi 
pus pe germani în posesia unui mare punct de sprijin. 
pe Dvina, ceeace le-ar fi înlesnit stăpânirea compleciă a, 
râului. 

* 
* * 

9) Relativ la ofensiva rusă dela începutul anului 1916 

ziarele ruseşti spun:



1:8 

„Ofensiva rusă din Bucovina şi din Galiţia nu tre- 
buiă şi nu puteă să aibă caracierul unei sforțări hotă- 
râtoare. Momentul nu venise. - 

„Ruşii mau terminat pregălirile lor în vederea vii- 
toarei presiuni, căci au avut mult de lucru cu împlinirea 
lacunelor de odinioară. Acum au ridicat armate noui, au” 
turnat tunuri, au fabricat sau au cumpărat arme. In u- 
zinele lor se lucrează cu activitate, din alară le vin ajur 
toarele din partea aliaţilor, a luluror aliaţilor şi a iur- 
nizorilor americani. 

„Int”un viitor apropial vor îi în posesia, de astă 
dată a tuturor mijloacelor lor. In acel moment se va des- 
lănţui cu adevărat acţiunea Rusiei, atunci ca îşi va dă. 
examenul”. Sa 

Din descrierea operaţiunilor dela August 1915 Ja 
Mai 191, se poate observă că germanii cu: toate atacu- 
rile eroice parțiale date pe diferite puncte ale frontului. 
rusesc, nu miai pot aveă succese ca câle pe cari le-au 
avut din Mai până în August; ceeace înseamnă că rușii. 
au pulut să sc refacă atât ca lrupe cât şi ca munițiuni 
entru a rezislă până ce vor lace alte pregătiri, fie di- 

ploinatice, fie militare. Rezistenţa depusă de ruşi pe îron-: 
tul Dvinci şi în special în jurul oraşelor Riga şi Dvinsk, 
pe cari germanii țineau să le ocupe, precum: şi ofensiva. 
încercată în regiunile dela Sud de Pripet, dovedesc că 
ruşii au începul pregătiri serioase chiar din, Septembrie: 
1915 şi că sa apropiat momentul peniru a-şi da proba 

pe care ti înşi-şi o anunţă în rândurile de mai sus.: 
pa o. e. 

* * 

10; lată observaţiile sumare făcule de generalul La-: 
croix relative la retragerea ruşilor din Mai şi August 1915: 

Bătălia aceasta din Polonia care se urmează de luni. 
de zile, arată într'adevăr rolul important pe care-l joacă 
artileria şi muniţiile -în războiul actual şi sforțările: ce: 
trebuesc făcule, pentru a da armatelor forța ce procură 
acești actori de isbândă; dar ea ne luminează şi asupră. 
valoarei ce o are imânevra, iscusința Comandamentului, 
rezistenţa şi frumousele virtuţi militare. ale soldatului. 

“Austro-Germanii, cu loate mijloacele lor grozave de 
distrugere pe care le posedă, nau pulut sfărâmă o armală, 
care înzestrată mai puţin cu asemenea mijloace, a putut. 
totuși, să le ţină piepi, să-i contra-atace şi să rămână 
stăpână pe manevra -sa. 

“Otensivele [urioase ale „lui Hindenburg şi generalilor: 
. 3: *. a: .1. . “ . - 5 săi Sau opril în faţa imanevrâlor luminate ale: Marelui Duce: 

Neculae. Acesta este un fapt de reţinut. 
Să luăm situațiunca de astăzi, după evacuarea Yar- 

şoviei. Noi constatăm o apărare energică și eficace între: 

m
 
2
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râurile Dvina şi Niemen, pentru a răspunde unei ame- 

nințări, ce ar îi putut deveni periculoasă şi-ar fi uşurat 

întoarcerea frontului rusesc de pe linia Dvina, Kovno, 'Nie- 

men, Bielostok, Brest-Litovsk, Kowel-Nistru. i 

Vedem de altă parte Comandamentul austro-german. 

încercând mereu a realiză învăluirea, din care cauză au 

ajuns la o prea mare întindere se front. . 

Dar învăluirea nu este o rețelă universală, iar întin- 

derea prea mare a lrontului, poate [i o cauză de slăbire, 

căci ea este contrară marelui principiu de războiu, care 

vrea realizarea maximului de mijloace, pe parieu frontului 

păltălici unde dorim a obţine aciul decisiv, „evenimentul” 

cum îl numeă Napoleon. | 
Fără îndoială, că încercarea generalului w. Biilow 

în Kurlanda uu a reuşit, din cauză că Inaltul Comanda: 
ment nu a pului a-i pune la lispoziţie mijloacele de care 
aveă nevoe şi aceasta din cauza prea marei întinderi a 

frontului general. | 
Trebue alacat peste tot, în Kurlanda ca şi la Narew, 

la Viatbla și între Bug şi Vistula; dar nu trebuie căutată 
deciziunea decât acolo, unde ea va procură prin izbândă 
maximum “de urmări lolositoare, mai întâi din punctul 
de vedere tactic şi apoi slrategic. 

Ceeace se poate constată din. concepțiunca germană, 
este o serie ide acţiuni violente, fără rezultat hotărâtor, 

isvorâte fără îndoială dintru plan de ansamblu, din- 
tr'o ideie de manevră, dar aceasta rău susținută. 

Nu voiesc a face comparaţiune din irecut și prezent; - 
factorii în joc se deosibesce foarle mult; totuşi, se poate 
pune faţă în faţă două idei, când ele sunt primele 'date 
(premizele) a două acțiuni cari tind la acelaş scop. 

Ei bine, în trecut cu văd lde exemplu Austerliiz şi în 
prezent bătălia actuală din Polonia. 

Austerlitz este distrugerea inamicului, căci sau con- 
centrat mijloacele necesare, acolo unde a trebuit să se 
dea lovitura; bătălia din Polonia, este urmărirea de a 

obține un lucru mare, fără a dispune de mijloacele co- 
respunzătoare scopului, este o manevră în proporțiuni 
vaste, răspunzând unei idei, care însă a fost rău com- 

"binată şi fără o strânsă relaţiune între scopul urmiuit şi 
mijloacele întrebuințate. | | 

Pe frontul unde Ruşii par a fi ajuns, ci sunt stă- 

pâni absoluţi pe manevra.lor şi vor puteă la momentul 

voit să reia ofensiva în condițiuni favorabile. o 

Ei păstrează dispozitivul unci rețele terate, care asi- 

gură în deajuns aprovizionările lor; rămân în atingere la 

aripa stângă cu Roniânia, ceeace nu este fără interes și 

sunt în situațiunea de a puteă interzice printr o -cven-
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înaintă în direcțiunea Petrograd. 
„„ Ni se poate în fine îngădui de a merge mai. departe; 

-şi de a-i vedeă în legătură cu operaţiunile, cari sunt de 
revăzut pe alte teatre de răsboiu și cari sar puteă con- 

bina cu ofensiva rusească. 

ituală acțiune de flanc, orice încercare a inamicului de a 

“Loale aceslea sunt presupuneri; dar €le mi se par. 
a fi în logica lucrurilor. | 
În rezumat, în prezent planul de înconjurare al Ma- 

xelui Stat-Major german a dat greş, iar. manevra în re- 
tragere a Marelui Duce Neculae, impusă; de forţe .curat 
materiale, va rămâne una din cele mai frumoase pagini 
-ale istoriei militare rusești. A 

” Austro-Germanii au molive de a încercă să iorțeze 
evenimentele; dar oricât de mare a fost energia lor, pe 
«care lrebue s'o recunoaștem, ea începe cu siguranță a se 
„resimţi și indicii numeroase mă fac a gândi, că inamicii 
noștrii merg spre slăbire. 

„Nu 'voesc a cită cilre, dar pierderile lor sunl im- 
-presionanle, şi dacă au cerut materii omeneceşii de care 
«ci dispun, lot ceeace puleă să dcă, moralul Imperiilor 
«centrale slăbeşte văzând cu ochii; nici tunurile cele mari, 
nici mitralierele, pe care le-ar pulcă tabrică până la 'sa- 
turație, nu vor .puteă să înlocuiască :Flacăra ca se va 
:stinge. e 

Nu vreau să zic că ceasul este aproape; dar el va, veni şi lrebue să şlim a-l aşteptă. 
„ Aruncând o privire asupră bătăliilor, cari au avut 

loc dela începulul războiului, ne-am: putei pune între-. Darea: Cum trebue pregătită şi condusă o mare optra- țiune, care ar pulcă să se termine cu o victorie care ar putcă îi exploatată? 
Subiectul este vast; nu-i voi face decâl o schițare. | Mai întâi este evident că pregătirile unei acţiuni de 

srăsboiu, chiur dacă inamicul le-ar fi putut află, nu tre: buesc a-l face să cunoască punctul căutat de către Co- *'mandament pentru a 'dă deciziunea. 
Aceste pregătiri trebuesc să fic întinse, iar prelimi- mările. acţiunii începute pe iot fronlul, sau mai probabil pe anume părți din el. Prin urmare, Clementele armatelor “cari vor trebui să intervină la bătălie, vor fi în principiu „adunate puţin mai departe de frontul lângă care nu se va grupă la începul, decât trupele necesare primei ciocniri. „Acest dispozitiv va oferi folosul că; permite genera- ului. comandant en chef, de a adapta mai cu ușurință hotărârile sale conform primelor rezultate obţinute. „EL va concepe pianul său de alac şi-şi va propune a forţă numai un punct determinat al frontului, pentru că :acest punct îi va părea cal imai slab, sau mai bine „pentru



Li 

că el va judecă, că dacă va reuși să facă acolo ștrăpun- 
gerea înapoia liniilor inamice, urmările ce ar decurge” 
vor fi de cea mai mare importanţă. | N 
Numai în asemenea condițiuni va începe acțiunea; 

dar ar comite o greşală dacă, orice sar întâmplă, el şi-ar 
menţine în mod invariabil prima ideie. E 

Napoleon nu angajă niciodată o bătălie, fără să-și 
fi făcut un plan; dar acest plan nu eră: absolut rigid, şi. 
din contra prezentă destulă supleţă, pentru a puteă fi 
modificat după cum cereau everiimentele. 

„ Se poate întâmplă, ca pe punctul unde generalul en. 
chef hotărâse a face primă sforţare, inamicul să fi adus. 
la vreme forţe mari; în acest caz a se încăpățână cu orice 
preț de a urmă desvoltarea angajamentului, în asemenea. 
condițiuni noui, ar însemnă dea .riscă-'să “meargă la. 
nesucces, atunci, când: poate la câţiva kilometri mai de-- 
parte, sar prezentă o situațiune cu mult mai favorabilă. 

Este cazul, că atunci şeiul să gtie a adaptă intenţiunile:. 
sale evenimentelor. aa i 

Rezervele constituesc, instrumentul pe care-l are în: 
mână, pentru a matiifestă totdeauna voința sa; e! ircbue, 
deci să-şi asigure mijloacele cu care să acţioneze acolo» 
unde îi convine. 

In teorie, totul pare uşor de realizat; în practică însă,. 
este cu mult mai greu și tocmai în asemenea împrejurări. 
trebue să intervină calităţile de comandament ale -unui 
adevărat şef. 

Informat prin rapoartele ce-i sosesc de pe întinsul! 
câmp de bătălie, pz care nu-l poate îmbrăţişă, el tre- 
bue să-și facă o ideie, lămurită asupra situaţiunei şi să: 
găsească adevăratul punct unde trebue să se dea lovi-: 
tura. 

Marea artă a lui Napoleon, constă în a tescoperi: 
acest punct; dar pe timpul său câmpul de bătălie aveă 
proporțiuni reduse (la Austerlitz el nu .depășia de 15- 
kilometri), Napoleon vedeă deci întregul şi chiar amă-: 
nuntele. ! 

Astăzi însă, generalul-şet trebue, de cele mai 
multe ori, să-și sprijine hotărârea sa pe dările de seamă;: 
totuşi, irebue de adăugat că, în .răsboiul actual este o 
condiţiune care ușurează greutăţile artei Comandamentului: 
şi anume durata bătăliilor. a | 

Această durată dă şefului timpul de gândire. Cu toate: 
acestea execuţia actului final trebue să fie repede; dacă. 
sar face prea încet, ar riscă să dea timp adversarului. 
spre a luă la timp măsurile necesare de apărare. 

Înţeleg prin execuţia actului final, atacul dat de tru- 
pele de rezervă, din momentul ce au intrat în acțiune: 
şi dispuse aşă cum a ordonat Comandamentul. a
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Arma principală a preliminărilor, este tunul. Bătălia 
“se angajează printr'un foc intensiv şi continuu de artilerie 
pe timp de mai mutle zile şi dacă este nevoe pe'un front 
foarte mare; sunt ispitit de a 'adăugă: pe fot froniul 
căci operaţiunea ar dă greş, dacă primele lovituri de tun 
ar arătă inamicului punctul unde se proeclează a se da 
lovitura. ! e | 

IE O asemenea canonadă va cere o consumare enormă 

de muniţiuni. a e ! 
Acesta este 'forțamente o condiţiune: a succesului. 

Germanii din nenorocire au probal-o p2 frontul Oriental. 
Acsst-'foc de artilerie intensiv trebuind a dură câteva zile, 
aprovizionarea continuă a bateriilor va lrebui să lic pre- 
gătită eu cea mai mare grijă. Nu lvebuie iteci decât a aurmă 
prescripțiunile regulamentului, a le aplică cu pricepere 
şi a se inspiră, mai înainte de toate, de nevoile ce'trebuesc 
“satisfăcute conform cu ordinea lor de urgenţă. 
„O. parte din muniţiuni vor rămâne în vagoanele tre- 

nurilor căilor ferate, destul de departe “de. front peniru a 
aveă putință de a le îndrumă către. punctul, unde se va 
judecă necesar de a da cea ''mai mare intensitate focului. 

Liniile cari. precâd nu dau decât o schițare a unor 
caracteristice ale bătăliei; dar formele sale sunt de o va- 
rietate infinită şi este imposibil de a le“ închide într'un 
cadru rigid. Aceste considerațiuni nti sunt decât o contri- 
buţiune pur speculativă a tacticei. îi 

“1. OPERAȚIUNILE PE FRONTUL DE VAST :) 
(Teatru de operaţiuni Franco-inglo:B--luo-German) : 

, La 1 Iulie '1916, situaţiunea generulă a frontului, faţă 
de situațiunea dela 1 Ianuarie 1915, se prezentă cum se 
arată în schițele A şi B. Din aceste schițe şi din descrierile 
c& vor urmă se va puteă' :xedeă că, :deşi Germanii, în 
unele cazuri, au avut succese, totuşi, în siluaţiunea gene- 
rală, ei au pierdut din primele avantaje ce câștigase. 

Cele mai mari schimbări sau produs în Champagne 
şi în regiunea Verdun cu ocazia celor două ofensive: cea 
din “Champagne pronunțală de Francezi în Septembrie 
1915 şi cea dela Verdun pornită de Germani în Februarie 
1916. N 

Pe celelalte sectoare, deși nu sau produs schimbări 
mari în situațiunea generală a frontului; totuşi, sau pe- 

1) Bib'iografie: Le Pays de Frince. Lillustration. Comunicările 
„oficiale din „Viitorul“, „Adevărul“, Epoca“, „Universul“, „Moldova“, 
„Buletinul Marelui Stat-Major“. „Lectures pour Tous“, „Le Panorama“. 
Bulletins des Armees*. „La science et la Vie“. „Almanach Hachette“ 
„Războiul Popoarelor“. „Le Journal“. „Times“. „Le Temps“.
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trecut lupte serioase şi schimbări locale de fronturi cari 
'pot serți în istorie alât pentru ştiinţa tacticei militare, 
cât şi pentru studiul sutletului omenesc şi pentru contri- 
buţiuni | la Ştiinţa, militară în "general. 
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Vom întrebuință acelaș procedeu de desvoltare ca 

în volumul II, adică vom împărți operaţiunile pe sec- 

toare, şi anume: | a 

a) Sectorul litoralului şi Ypres-Liile.' 

b) Sectorul Arras—Valea Somme. 

c) Sectorul Aisne-Reims-Soissons-Champagne. 

Schița B 
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d) Sectorul ArgonneMeusa-Mosela. 

e) Seclorul Vosgi. 
„Vom sludiă operaţiunile din toate aceste sectoare 

până la 31 Decembrie 1915 şi apoi deosebit şi tot pe



sectoare vom studiă operaţiunile din 1916 până la 31 
Aprilie. 

"La începutul acestor operaţiuni, in Franţa, eră ŞȘet 
de Stat-Major şi Generalisim, Generalul Joiire, care însă 
la 2 Decembrie a fost numit General-Şet al armatelor din 
Franţa. La câteva zile după aceasta, generalul Douglas â 
fost numit comandant al trupelor engleze din Franţa, 
în locul Mareşalului French. Aceste schimbări sau făcut 

_în scopul ca Joitre să poată luă parle în Consiliul supe 
rior al armatelor âăliate, consiliu ce a luat naştere în urmă 
experienţei ce sa tăcul timp de şaple luni şi din care sa 
Qedus că, fără un comandament unic şi un front unic, 
nu se poate duce războiul la bun sfârşit. 

1. Operațiunile dela i August la 31 Septembrie 1915 . 

a) Sectorul Litorulului și Ypres-Lille 1) 

In ziua de 30 Iulie, Germanii au atacat localitatea 
Hooge, precum şi un punct «de sprijin al. englezilor la 
Sud de şoseaua ce duce la Ypres şi au reuşit uipune mâna 
pe tranşecele engleze, uzânid de stropitori cu lichide coro- 
sive, gaze astixiante şi inflamabile. In unele părți, căl- 
dura produsă de aceste gaze a lost atât de mare, încât: 

"a gonit pe apărători. 
Tot la această dată a fost bombardat Dunkerque, 

fără însă a suleri pierderi însemnate. 
La 9 August, englezii, după o bombardare la care 

a cooperat și artileria franceză, au reocupat poziţiunile 
dela: Hooge (cucerite de Germani la 30 Iulie), luând şi 
patru kilometri de -tranşee germane. 

La 20, — se semnalează că Germanii acumulează 
în Belgia enorme cantități de muniţiuni şi de material. 

- La 23, se pronunță o luptă foarte vie de artilerie 
în regiunea Boesinghe. 

- La 1 Septembrie, se pronunță o acţiune eficace a 
artileriei franceze, drept răspuns la o bombardare u Nieu- 
port-ului. a . 

in primele zile ale lunei Septembrie, artileria aliaţilor 
a avut o acţiune foarte intensă în regiunea râului Yser 
şi mult mai scăzută în regiunea Ypres. Artileria franceză 
a răspuns cu succes la bombarilările puternice germane 
către Nicuport-Ville și Steensiraete-Poesinghe. Englezii au 

1). Operatiunile până la 31: Aprilie 1915, a se vedea în volumul 

II, pag. 152-401. Tot în volumul I' se găsesc schiţele C. D E.F.F.Il. 

şi 1., cari pot seivi la studierra în detaliu a operaţiunilor de pe sec- 
toarele, dela Mare până la Argonne. : 

10.
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bombardat şi incedial un tren german în apropiere de 

“staţia. Langeimarck. o 

La 9 Septembrie, artileria belgă, a distrus, tranştele 

namuce &e pe malurile Yserului. Germanii lansează 1500 

obuze asupra localității Ramscapelle, fără a provocă nici o 

stricăciune. - _. | 

Artileria franceză şi belgiană au bombardat tran- 

şcele germane din faţa lor, iar artileria germană, pe lângă 

răspunsurile ei, a aruncal în special bombe asupra Rams- 

capelle, Streenstraele, Oudcecapelie, Pervyse. Asupra rui- 

nelor dela Ypres a aruncat în zilele de 12 şi 13'Seplem- 

brie peste trei sule de obuze. . | | 

“În intervalul dela 16—23 Septembrie, artileria bel- 
giană răspunde cu succes artileriei. germane care a dat 

întensitale bombardării către Ramsceapelle, Dixmude, Oost- 

kerke, Oudecapeile şi Pypeguae. Artileria erigleză de ast- 
meni a răspuns incendiind pădurea “Hoululst; iar Hota 
engleză, în legălură cu arlileria franceză de calibru mare 

din regiunea Nicuport, au produs distrugeri și pierderi 
apărării germane din această parle. : 

La 21, se pronunţă viotenlă bombardare a locali- 

tăţii Ramscapelle şi a altor localităţi. o. 
La 22, artileria belgiană împrăștie mai multe grupe 

nannce în momenlui când acestea lucrau fa instalaţii de 
război. 

La 23, se dă luplă cu granalte şi bombe de mână în 
tranșeele Nord de Dixmude şi Sud de Nieuport. 

La 25, trupele belge cuceresc un post de observare, 
pe malul drepl ul Yserului, şi-i silesc pe Germani să e 
vacucze 200 metri lranșee dealungul râului. 
„La 1 Octombrie, întregul front belgian este bom- 

bardat de către bateriile germane. | 
„La 2, germanii pun piciorul într”o tranșee belgiană 

în apropiere de Dixmude, de unde sunt scoși de îndată. 
La 3, în urma unci vii bombardări a poziţiilor bel- 

giene dela Nord de Dixmude, — se pronunță un alac de 
inianterie german, care e respins cu înlesnire. 

, Până la 1-1 Octombrie au fost următoarele operațiuni 
mai imporlante: . : | NE o 

> * * - Sa pronunțat o luptă cu bombe către casa Pas 
seur, fără rezultat. 1 J. 

Sa produs un contra-atac german principal, contra 
Englezilor, între 1—8 Octombrie. Bombardarea a ţinut 
dela 4—5 Octombrie. 
„La 8 Octombrie, atacul sa pronuriţat de către 3 di- 

vizii aproximativ care au pornit dinapoi de acoperirile 
Loos-en-Gohelle în valuri succesive. Către 'Loos sau iz 
bit de efective engleze numeroase, care i-a respins grație 
focului de artilerie englez şi francez dare a bătut toată
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coloanele ce inaiutau. Atacul a fost pronunţat și .mat 

spre Nord între Hulluch şi Cariere, însă a fost respins 

şi aci, iar Francezii au ocupat” aci o tranșee la Vest de 

Saint-Eloi. Comunicalete: engleze spun că aceste atacuri 

au tost respinse lără'a fi nevoe de intervenirea rezer- 

velor. * ” m i 

Se crede că Germanii au pierdut aci 7—8000 oameni. 

In acest timp, Sau produs atacuri cu bombe la Sud | 

de canalul La Bassce. Englezii au continuat a avea succes 

către Nord de Loos între Hulluch şi cota 70, câştigând . 

teren pe o adâncime de un kilomeiru. 

Dela 6 lu 12 Octombrie, Germanii continuă bombar- 

darea frontului belgian; însă li sc răspunde cu artilerie 

grea, distrugându-se inamicului numeroase lucrări. 

La 11; germanii bombardează ” Furnes: şi regiunea 

Maison du Passeur. e A 

La 13 Octombrie; englezii au reluat ofensiva "și în 

noaptea de 13 Lt au ocupat la Nord-Est de Vermelles 

câteva tranșee inamice făcând prizonieri şi capturând câ- 

teva mitraliere. - Mă A o | 

La 19, germanii atacă din nou trupele engleze, în 

teren descoperit, intre Carritres şi Hulluch, însă au fost 

respinşi cu pierderi. In acest timp însă germanii se în- 

tărise puternic în poziţiunile pe care le-a ocupat „mai 

înainte la redula Hohenzollern. o i 

La 99 Octombrie, către Lombartzyde, germanii au 

pregătit prin artilerie un atac insă: nu l-au "putut execută 

deoarece coloanele fiind descoperite de artileria be'giană, 

au. fost răspândite. * Ma a ae 

La 97, germanii” bombardează din nou localitatea 

Furnes şi Loos, iar la 30, toate posturile înaintaie ale 

belgienilor sunt viu bombardate. | 

Pe fronlul britanic "până la finele lunei Octombrie 
se proiluc lupte de artilerie şi de bombe, mai ales în 

lungul canalului [La Bassee, | 

. La 31 Octombrie au avul.loc vii acţiuni de artilerie 

în regiunile: Nieuport, Pervyse, Moskerke, Dixmude, la 

Nord de Steenstraete. - 
La 1' Noembrie, inamicul pregătește un atac în re- 

giunea dela Lombaertzyde, dar execularea atacului este 

oprită de către artileria franceză. Sa 

La 4, bombardare îndelungată și eficace, de către 

“bateriile franceze, a pozițiunilor inamice. siluale în re- 

giunea dela Lombaertzyde. | 
La: 6, grupe de lucrători germani sunt împrăștiate, 

ia Nord de Dixmude,-de către artileria belgiană, care 

trage cu precizie. | - | 
La 9, germanii bombardează Furnes şi mai multe 

puncte de p? frontul belg.
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La 10, lucrările germane de organizare din regiu- 
„nea Dunelor, sunt. cu succes bombardate de către arti- 
leria franceză de calibru mare. 

La 16, germanii bombardează cu îndârjire poziţiile 
belgiene aflate: la Nord de Dixmude; belgienii răspund: 
„energic. | | 

La 20, dărâmarea lucrărilor germane din regiunea. 
- Boesinghe. 

La 29, inamicul bombardează poziţiile belgiena din. 
împrejurimile Dixmude. a Da 
"La 1 Decembrie, aproape de Boesinghe, în unire 

„cu artileria engleză, tunurile îranceze. produc „mari. stri- 
căicuni lucrărilor defensive ale inamicului, şi fac.o spăr-: 
tură de treizeci metri înt”o redută germană: |, . 

La 5, se petrece tir eficace al artileriei franceze în 
regiunea Hetsas, unde se produce continue mișcări “de: 
trupe inamice. E 

La 7, artileria tranco-belgiană distruge in regiunea. 
Hectsas, o lucrare inamică, şi face să sară în aer două 
depozite cu muniţiuni. . E 

La 8, au loc violente lupte de artilerie cu succes pen- 
tru belgiciii, în regiunea dela Maison du Passeur. 

, La 10, duel de artilerie destul de viu în regiunea: 
Hetsas: 

, La 14, artileria belgiană face să sară în aer un im- 
ortant depozit cu muniţiuni, în apropiere de castelul. 

“ Blankaert. . 
La 15, englezii cuceresc lucrări defensive germane, 

în apropiere de Messines. 
La 18, cantonamentele inamice dela Essen şi bate- 

riile din regiunea Luyghem, sunt viu bombardate. 
La 19, „artileria franceză, în unire cu cea engleză, 

-Pombardează şi dărâmă trânşeele germane de pe frontul 
pres. . po 

„La 22, canonadă energică a. tuturor posturilor ina- 
mice de pe malul stâng al Yser-ului, şi distrugerea unui 
blockhaus german la Nord de Dixmude. a 

La 24 Decembrie, Francezii au bombardat poziţiu- 
nile ge:mane din Dune şi dela L.ombaertzyde la Est de: 
„Nicuport. | i | 

ia 23, belgienii au suferit o canonadă puternică. 
germană pe întregul lor front, în special la Vest de Dix- 
mude. Artileria belgiană a ripostat: ” - E 

„In acest timp artileria engleză a. luptaţ cu cea gei- 
mană în regiunea Ypres şi antervenit în lupta deia Ploegs-- 
ter! la Nord de Armentidres. - mie 

Au fost şi lupte de mine în spre La Bassce. Engle-- 

La 20, bombardarea postului german dela Bentoren..
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zii au adus aci contingente noui, inlocuind trupele indiene 
trimise probabil pe alt front. : 
„La 25, luptă de artilerie extrem de infierbântată în 

împrejurimile dela Lombaertzyde. -. Sa 
La 27, .0 mare parte din lucrările germane situate: 

între. Dună și Mare, e distrusă de către artileria iranceză. 
La 28, francezii fac să explodeze un depozit cu mu- 

niţiuni în faţa localităţii Steenstracte. In vecinătatea ora-. 
șulu sixmude, „belgienii distrug, prin lovituri de tun, 
mai multe lucrări inamice. 

La 31, bateriile franceze bombardează cu succes trun- 
şeele germane de întâia şi a doua linie, precum şi caleze 
ferată dela Boesinghe. a 

_b) Sectorul iirras:Valea Somme (Artois şi Picardia, : - 

In ziua de | August, după un atac executat lu Sou- 
chez trupele îranceze au câștigat multe tranşee germane. 

La 9 August, germanii au încercat să iasă din tran-! 
şeele lor în sectorul Neuville St Vaast la Est de drumul: 

ille însă au fost opriţi de artileria adversă. 
Luptele cu granate și petarde au avul loc împrejur de 

Souchez şi castelul Carleul în zilele de 12 şi 13 August, 
apoi între Roclinecurt şi Thelus, unde sau distrus lu- 
crările înaintate ale inamicului, aruncârid în aer un depo- 
zit de muniţiuni. „| . 

La Est “e drumul ce duce spre Lille, în Artois, la 
14, Francezii au aruncat în aer, icu ajutorul minelor, hucră- 
rile inaintate ule Germanilor 

La 13 August, Francezii au reluat oarecare activitate. 
La 15, Germanii bombardează dela distanță mare 

Montdidier, oraș deschis. | | 
După o luplă puternică de arlilerie. lu 18 August, 

Francezii au atacat punând stăpânire pe unghiul dintre 
drumurile Bâthune-Arras şi Aplăin-Angres,. care intră în 
poziţia îranceză, făcând prizonieri şi luând 5 mitraliere. 

La 20 August, Germanii au încercat un -puternic atac 
la Nordul Gărei Souchez şi pe drumul Abrain-Angres, re- 
uşind a ocupă o parte din tranşeele ce le fusese luate de 
"Francezi la 18 Augsut pe drumul arătat mai sus. . 

La 22, la Ville-sur-Tourbe, Francezii au distrus cu 
ajutorul minelor, mai multe tranşce inamice. | 

In această zi Germanii au atacat posturile dela Fris 
(pe Somme în Picardia) în sus de Perrona. fără succes. 
Scopul acestui atac nu sa putut înţelege. | 

__ La 28, bombardare violentă a întreguuli fronț de 
luptă francez, până în Vosgi, după ce la 25, s'au petrecut 
acțiuni din ce în ce mai violente în regiunea Roye. 

În general, în adoua chenzină August, în Arras, au
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avut loc intense bombardări, de ambele părți, fără a aduce 

vreunuia dintre beligeranți vreun. folos. 

“La tiu Septemvriă& intre râul Somme şi Oise, bate- 
riile franceze reduc la tăcere artileria germană dela îr- 

mancouri şi dela Canny. Inamicul lansează bombe incen- 

diare asupra localităţii Soissons. 
In zilele de 7, 8, 9 şi 10 Septeinvrie, acțiunea. arti- 

lerici ambilor beligeranţi, a ajuns la extrem, la Nord şi 

Sud de Arras în regiunea Wailly-şi în regiunile Berlin- 
court, Raucouri. Accastă bombardare sa prelungi! şi în 
sectorul următor, între Roye-Reims, şi pe p:atoul Quen- 

ne .ieres, în're Laiqu: şi d'Oausmps în valea Aisne. Sau 
aruncat bombe şi în Montdidier, la care a răspuns arlile- 
ria franceză. Comunicatele din uecst timp lasă a înţelege 
că artileria lranceză a strical multe lucrări germane. Ar- 
ras a fost bombardat cu câlevă obuze de calibru mare. 

„La 12 Septemwrie vau .pelrecul lupte cu granaie în 
apropiere de Souchez şi lupte de mine lu Nord de eul” 

Somme. : . 
La 15 Septemwrie, Germanii au bombardat Arras, 

însă răspunzându-li-se puternic. de' arlileria franceză, au 
încetal. - | | 
_„ Im special, în acest timp, au fosil serioase luple Je 
mine, împrejur de. Fay, la S-E. de Peronne, unde sunt 
înălțimile care comandă drumul Peronne-Amieus i unde 
Germanii s'au întărit foarte solid. Ă 
„Până la 16 Septemvrie. lupla de artilerie este accen- 

tuată dela Souchez până la ărmul Criuchon, unde din 
când în când se produc şi lupte locale cu bombe şi lupte 
corp la corp. In această zi bătălia de artilerie u fost pe 
tot Trontul. 
__ Până la 18 Septemvrie, zona de luplă a artileriei se 
întindeă şi pe platoul Roclincourt. 

La 15 şi 19 Septemvrie, între Angres şi Souchez, 
precum şi la Sud de Arras, artileria franceză a obținul un 
imporlant sucees asupra celei germane, fără insă ca lru- 
pele de infanterie ce au alacal cu bombe și grunate de 
mână să poală pune definiliv stăpânire pe tranşeele ger- 
mane. Să 

In Picardia, până la 16, tol lupte de urtilerie. 
„La 17 Septemvris, lupte eu bombe şi focuri “de infan- 

terie, in regiunea Roye. . | 5 - . 
„Lia 19, la Sud-list de Peronnt, aproape de. orăşelul 

Fay, Germanii aprind o mină şi încearcă n ocupă pâlnia 
proilusă, dar fură respinși. a a 
„Operațiunile ce au .urmâăl ini Artois între 20 Seplem- 

vrie şi 10 Octomvrie, sunt descrise în capitolul următor, 
la Bătăila din Champagne, fiind în strânsă legătură cu 
această bătălie. a E
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La 7 Cciomvrie, o ofensivă scrmumnă îndreolaă :pre 

Loos nu se sfârzeşte decât cu pierderi foarte ridicale pen- 
tru ci. 

* Până la 10 Octomwrie au avut loc zilnic bombardări 

intense între Filollov şi Pienne, precum şi pe frontul râu- 

lui Aisne, în scopul de a opri pe adversari să-şi depla- 
seze trupe pe lronlurile de unde se produc operațiuni mari 

importante. După urma acestor bombardări au suferit mai 
mult orășelele Soissons şi Reims. | 

„Mai ales luptele de artilerie au lost iîndoile pe pla-. 
toul Craonne de la Paissy şi Graonelle până la Godal. Aci 

“ Francezii au un puleriic cap de pod din care âu încercat 
adesea Germanii să-i sgonească. . E 

La 13 Octomvrie, ofensivă germană la Nord de Sou- 
chez, unde inamicul ocupă poniru un moment câlevă e- 
lemente şlin tranșeele franceze siluate în pădurea Givenchy. 

La 14, Germanii revin la atac, lupă o puternică bom- 
bardore, cu efective importante, către Bois-en-Tlache, către 
Cinq-Chemins, către. creasla Vimy şi contra întărirei dela 
Givenchy, însă au fost respinşi, âlară de o tranşe> pe 

_care au ocupat-o în pădurea Givenchy. 
La 15, 16 şi 18 Octomwrie, Germanii debuşănil din 

orăşelul Angres, au alacat către Bois-en-Hache, în lungul 
râușorului Souchez. 

» «Im acest timp Francezii progresează. foarte încet în 
poziţiile din pădurea Givenchy şi distrug puternirile bari- 
cade dela Sud-Est de Neuville-Saint-Vaasl. 

In legălură cu luptele din Artois se produc puternice 
canoniule de artilerie şi lupte de bombe în Santerre, cu 
Lihons ca centru, iulre Oise şi Aisne, p> piatoul dela Est 
de pădurea Laigue la ferma de pe plătoul Quennevicres şi 
pe platoul dela Nouvron. 

După otensiva din Artois în timpul dela 25 Seplem- 
„vrie până la 7 Oclomvrie, trupele franceze au ocupat 
Tahure şi cola 199 în Champagne. (Vezi bălălia sin 
Champagne. E 

„La 18 Oclomsrie, un atac german, în regiunea dela 
Fay (Nord-Vest de Peronne), e respins de călre focurile 
de artilerie şi infanterie franceze. Francezii fac prizonieri. 

La 19, lupta de artilerie se întețeşie pe întregul iront, 
cu un pronunțal succes pentru Francezi. : 

[a 23, se produce o energică acțiune a artileriei trau- 
ceze în regiunea Arras. ” 

La 24, trupele engleze reuşesc să înainteze mult, în 
apropiere de Loos. In legătură cu ele, soldaţii Francezi 
înaintează la Nord de Arras. SI 
_ La 23 Oetomvrie, pentru a opta oară în cinci zile, 
inamicul atacă poziţiile franceze dela pădurea Givenchy, 
însă e decimat de mitraliere. i
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Cele 8 atacuri pecari le-au dat Germanii aci, au rămas. 
fără succes şi le-au cauzat mari pierderi. In ziua de 26 Oc- 
tomvric, Francezii -au distrus unele tranșee germane la 
Sud-Est de Neuville, pe marginile drumului Arras-Lille, 
iar pâlniile produse de obuze au fost ocupate «de Francezi. 

„La 25 şi 26 Octomvwrie, Germanii au contra-alacat pu- 
ternic, insă fără: succes, iar Francezii progresează pe dru- 
mul Arras-Lilic. .. 

In ziua Ue 26 Oclomvrie, la Nord-Est de Souchez, Ger- 
manii au reinoil atacurile în direcţia Bois-en-lTache, la 
Esi de drumul Souchez-Angres, corilra poziţiilor franceze 
din apropiere de Cinq-Chemins pe grola Vimy, mai ales 
contra unui mic post din pădurea Givenchy. cucerit de 
Francezi cu câtevă zile mat-înaiute. In zilele următoare, 
au avul loc câievă alucuri executate de I'rancezi contra 
ozițiunilor germane deal Nord-Vest de Souain şi dela 
ord de Lemesnil şi lupte cu granate la Sud de Bois-en- 

IHache, unde, în ziua de 17, au lost respinşi Germanii. 
cari încercară un alac; aceste alacuri. “au reînoit în zilele 
de 31 Octomvric, 1 şi 2 Noemvwrie, fără însă a puteă în- 
frânge rezistență irupelor franceze klin această parle şi idela 
Nord-Est de Souchez. | Ma 

* Numai la 29 Octomvrie, Germanii ocupă câtevă tran- 
şee la Nord-E. de Neuville-Saint-Vaast. | 

La N-V. de Souchez, în ziua de 3 Noemwrie, un cşind 
al poziţiunei germane a fost cuceril, cu lot focul violent al 
artilerie germane, după cum confirmă chiar comunicatul 
german. a 
La 6 Noemwrie, la Nord de râul Aisne, artileria fran- 
ceză distruge -organiazțiunile germane din regiunea dela 
Vingre. 

La 12, vii lupte cu granale de mână în regiunea dela 
Chaulnes și la colina Souain. 

La 11, în Labyrinthe, un atac bruse permite Germa- 
nilor să ocupe mai multe dinire lranșşecle franceze de 
prima linie, cari însă sunt reluate de îndată. Inamicul își 
părăseşte loți răniții pe teren. Se 

La: 15, se dau lupte întețile de arlilerie,. în regiunea 
Berry-au-Bac, precum şi în Argonne și fn Vosgi. 

La 20, în regiunea Somme, aproape «de Beuvraigne, 
artileria franceză dărâmă posturi mici şi o cupolă blin- 
dată a inamicului. ” | 

La 21, se petrece acţiune vie de artilerie în- regiunea 
Somme şi Aisne, unde Francezii cauzează stricăciuni nu- 
meroaselor lucrări germane. 

La 21, Germanii: bombardează gara Arras cu vre-o 
50 obuze. | 

__La 2 Decemvric, inamicul lansează 60 obuze asupra 
localităţii Arras. | 

1.
..
 

 



133 
  

La 9 Decemvrie se aruncă obuze 
„Arras-ului tără mari stricăciuni. 

La 6, în regiunea lay, între râurile Somme şi. Oise, 
convoiuri germane sunt “distruse de către. artileria tran- 
„ceză. N 

La 7, violentă bombardare reciprocă la Givenchy.. Un 
„atac german cste opril la Nord de Arras de către tirurile 
franceze de baraj. 

La &, ini regiunea hoye, a lost distrusă de: artileria 
franceză, moara Saint-Aurin, care fusese fortificată ide 
-către inamic. Francezii înaintează la Est de colina Souain; 
bateriile lor distrug rezervoare cu gaze asfixiante, în a- 
propiere «dle Bethincouri.. - . 

I.a 10 Decemwrie, îu Artois, baterii inamice cari tră- 
„geau asupra pădurei Lu Ilache, sunt reduse la tăcere. 

La 14, un depozit german de muniiuni aflat la Nord 
“de . Puiseiaine (iisne), lovit de bombe mari explodează. 

La 10, Francezii distrug convoiuri!e inamice, în re- 
giunea hHoye. E e 

La 16, la Sud de Vailly, inamicul este silit să pără-. 
Sească o grupă de case. - aa 

La 19, o sută de obuze germane cad asupra Arras 
lui. In sectorul Thelus „la Nord de Arras, trăgălorii ina- 
mici sunt împrăştiaţi. , 

La 21 Decemvrie, trupele britanice provoacă Crerma- 
nilor mari pierderi în regiunea Armentidres. 

„_ Ta 27, poziţiile germane la Nord de Albert „sunt viu 
bombardate de călre Englezi. o | 

La 28, în regiunea Reims, uvrajele germane dela Pru- 
may sunt incendiale de către artileria franceză. 

La :29, se dă o luptă de artilerie în Artois, sunt viu. 
Aisne, | 

La 31 Decemvrie, a tost respinsă o violentă ofensivă 
germanii contra poziţiilor franceze de pe Tirzstein. 
e : 

"c) Sectorul iisne-Reims-Soissons-Champagne 

incendiare” asupra: 

In ultimele zile Iulie, între Oise şi Aisne, sa continuat 
canonudla pe platoul Quennevieres. : A 

| ia 31 Iulie, o piesă cu tir lung german, a azvăriit 
nouă obuze asupra oraşuui deschis şi ncapărat Compiăgne. 

La 13 August, artileria franceză a bombardat poziţiu- 
nile germane dintre Berry-au-Rac şi Loivre, la Est de dru- 
mul L.aons-Reims. 

In ziua de 26 August, a fost respinsă o recunoaștere 
ofensivă gremană către Auberive-sur-Suippes, la patru ki- 
lometri de drumul de fier Bazancourt-Challerange. Tot 
în această îi, Reims a fost 'din nou bombardat. 

In zilele de 10 şi 13 Septemvrie, luptele de artilerie
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au fost foarte violente în regiunea Artois: sectorul Acu- 
ville. Au fost întrebuințate bombe şi granate de mână. 

“În zilele de 7, 8, '9 şi 10 Seplemvrie, luptere de arti- 
lerie au fost de o violenţă extremă în.regiunea hoye şi pa 
platourile dintre Oise şi Aisne. Francezii au făcut o mare 
întrebuințare de' muniţiuni. 
„La 11, Germanii bombardează intens poziţiile fran- 

ceze de pe pialoul Paissy, la Nord de râul Aisne, iar zutti- 
leria 'ranceză i ăspunde cu succes. 

La 12, se prouuce bombardarea tranşeelor şi baterii- 
lor inamice, situate pe-canalul ce duce dela „isne la Marue, 

La .13, bateriile franceze reduc la tăcere mitraliesele 
din pădurea Morimare. 

[:a-1-1, Germanii fac încercări de a scoate pe Francezi 
din poziţiile lor dela Sapigneul, însă fără succes. 
Până la 19 Seplemwvric, Germanii n'au mai încercat 

a luă capul de por Sapigneul, precum încercase. mai îna- 
inte. La 19 Seplemvrie, l'rancezii resping un post inamic, 
iar a doua zi ocupă malul drepl al canalului «dela „isne 
la Marne. Pa A . 

În această zi, pe canulul dela Aisne la Marne, au iost 
respinse două ofensive germane contra posturilor fran-- 
ceze deia Sapigneul. | 

In ziua de 26, Reims a fost din nou bombardat. 
La 19 Septemvri+, pe malul stâng ide Oise, se produce 

un puternic duel de artilerie, aproape de Tracy-le-Val, la 
Sud de Noyon, între Oise şi Aisne, şi către Berry-au-Bac. 

Seara zilei de 20 Septemwrie le-a adus Germanilor 
încă un insucces. fiinil respinşi în atacul poziţiunilor fran- 
ceze între movila câmpului de tragere şi Prunay (regiunea 
Reims), cu toală admirabila pregălire a atacului prin ar- 
tilerie şi întrebuinţarea de gaze asfixiante. 

După această dată începe ofensiva din Champagne a 
cărei descriere o dăm mai jos: 

Ofensiva franco-engleză din Champagne şi Artois. 

Această ofensivă a dural dela 29 Septemvrie la 10. 
Octomvrie, şi a avul loc în două părți deodată, și anume: 

1. In Champagne, de către Francezi; 
2. În Artois, de către lranco-linglezi. 

Bătălia din Champagne. 

„Descrierea terenului. -- Frontul ofensivei din Cham- 
agne, lung de 25 Klm., se întinde dela Auberive, spre 
est, unde se mărginește cu râul Suippe,. până pe valea 

râului -Aisne, la Servon, spre Est. - 

” 

-
.
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Acest front este cuprins intre malurile abrupte dela 
Maronvrilliers,. deoparte, şi terenurile impădurite din Ar- 
gone, de altă parte. 

“Regiunea prezintă multe şi largi ondulaţiuni, având; 
cotele între 13U şi 190 metri. Este presărată în mare parte 
cu păduri de brazi, ale căror margini au forme aproape 
geomelrice. 

Terenul este cretos şi alunecă pe timp umed şi pe 
ploaie, icazul dela 25 Septemvrie). | 

Satele sunt rare şi clădite aproape toate pe țărmul 
râurilor Suippe, Aisne, 'Tourbe, ale căror văi formează 
între masivele împădurite, uşoare depresiuni. Frontul ini-- 
mic trecea prin. Auberive, Navarin, Tahure. Maison de 
Champagne, cel francez prin. Souain, Perthes le..Mesnil şi: 
Massignes. | 

_Movilele dela Nord de Souain, Perthes, Tahure, etc. 
sunt neacoperite şi descoperă tot terenul către panteie dela 
Sud. 

Lucrările de apărare germane nu sunt repartizate în 
mod egal pe loală această lungime de iron. Aci, ca şi în. 
Artois, ele cuprind: 1. O primă „linie continuă formată 
din două sau trei linii de tranșee, unele după altele, 
pe 3--500 m: adâncime, cu apărări accesorii complete, 
cu bârne, fontă, peşteri, adăposturi, etc.; 2. Centre de 
rezistență, adevărate redule, înconjurate de reseive de 
sârmă şi constituind vaste uvragii închise, în stare de a: 
susţine, «lupă căderea liniilor de tranșee, un asediu spa 
cial. Aceste centre de rezistență, sunt dispuse la interva.e: 
de vreo 2 klm., variind, îusă, aceste intervale dup natura. 
terenului: 3. O a doua linie de rezistență, la 2—3 klmi, 
înapoia primei linii, organizată destul de lare, şi cam după. 
aceleași principii ca întâia linie. 

Schița C ” . 
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Pe acest iront, au avut Germanii cinci centre de re- 
zistenţă. Primul la Est de Auberive, al doilea la Vest de 
„Souain,. ambele flancânid la dreapta și la stânga șoseauă 
dela. Saint Hilaire .la Saint Soupplet. Al doilea centru de 
„rezistență este bine întărit ipe o întindere «de 3 klm. cu în- 
treite şi împătrite linii de lranşee cu mici forturi, păduri 
întărite, etc. Frontul formează o serie de ieşiri şi întă- 
riri, care se lanchează reciproc, lormâni un traseu În 
cleşte. Francezii, cum vom vedcă, au atacat mui la [st 
în intervalul care separă primul centru de rezistență pe 
şoseaua dela Saint lilaire la Saint Soupplet. Aci se gă- 
sesc resturile unei păduri | 

Al treilea. centru de rezistenţă, în pădurile Trou-- 
Bricot, | ME 

Al patrulea în intervalul dintre şosenua Perthes-Ta- 
hurc și partea de Est a movilei Mesnil. 

„  At-cineilea centru de rezistenţă, . alcătuit. de ptoul 
“dela” Massiges, care, flanchează dela răsărit toată partea 
dreaptă a câmpului de luptă. Flancurile lui râpoase, for- 
mează o serie de icşiluri. La Sud, cota 191, uvând la 
vâri o. groapă. veche. de. carieră, e bolezală „Craterul”. La 
Vest sunt trei protuberanțe numite degelela mâinii şi ure- 

„chea”. Tranșezle erau. stubilite pe aceste înălțimi; râpele 
intermediare erau apărate numai cu rețele deze de sârmă 
şi pe margini cu mitraliere. Inălţimea platoului variază 
dela 191 metri spre Sud, la 199 metri spre Nord; această 
înălţime se numeşte Tetu. Aceste cinci centre fuseseră bo- 
tezaie dc soldaţii fancezi cu numele: eșitura, trapezul, por- 
-Adcaua,. pintenul, bastionul. | 

Terenul «dela prima linie la astoua, se prezintă în ge- 
nere, asttel:. La Vest, pe țărmul drept al râului Suippe, lo- 
xenul e un intins povârniș ușor, care se ridică spre Noră 
Şi culminează la înălțimile care dominează direct loca'ită- 
țile Saint-Souplet și Saint-Marie-ă-Py. Acest clin întretăiat 
-de grupuri: de copaci, eră mnumil (le Siatulimator francez po- 
vârnişul Vedegrange. 

La răsăritul acestui povârniș, clinul se schimbă şi a- 
„junge într”'o căldare împădurită; în centrul căruia este satul 
“Souain. Tranşeele germane formează un semicerc pe ctl- 
„nurile din jurul satului, la distanțe, ce variază între 700— 
1805 metri. 

Pantele orenlale. ale clădirii se ridică prin păduri, 
până la o creastă, Nord-Sud, care împarte apele între 
Vest şi Est. Aceste păduri, pz acest versant, au fost bo- 

„tezate, dela Sud la Nord, pădurea Spandau, pădurea Kiao- - Pi 
Ceu, ădurea Kammeruu. Sunt veşnicile “păduri de brazi 
din Champagne, dar formând aci o acoperire continuă pe 
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o adâncime de 2 kim. In general, sistemul întreg este cu- 
noscut sub numele de: pădurile dela Trou-Bricot. Vâr-- 
ful: dela Sud-Vest, care înaintează în linia“ întâia, direct 
spre Souain, se chianră pădurea Sabot. La răsăritul acestei. 
păduri, marginea meridională a liniei germane face o: 
curbă convexă care a fost bolezală la Poche (Buzunarul). 
„La ieşirea spre răsărit din pădurile Trou-Bricot, la: 

Nord de Perthes, se află o spinare de teren întins, având. 
pe ea două rânduri de copaci şi care se întinde spre Nord; 
în pădurile Trou-Bricot la .stânga, și drumul dela Per- 

„ thes.la “Tahure, la dreapta. : Dincolo 'de“ucest' drum sunt. . 
terenuri împădurite, ondulate foarte puternic apărate, îor-- 
mând sectorul care se chiamă: înălțimile dela Nord ide 
Mesnil. El se mărginește la-Nord cu poziţiile. franceze. dela. 
cota 196; la lEst-de movila. Mesnil, e un.podiş ondulal-pe 
care-se [atlă fvrma Beaussjour, e cea [nai răscolită de obuze: 
din Champagne, brăzdată de lranşee în toate direcțiunile. 
Pădurile care figurau pe hartă sunt destiințale, uscate sau. 
trunchiuri ciuntite. Da 
Tm sfârşit, câmpul de luptă se termină printrun fel- 

de bastion, podişul Massiges, formal de coasta Champag-: 
niei pe valea râului Âisne, dominând spre Est. | 

Germanii au depus mare grije pentru organizarea li-- 
niei. a 2-a. combinând flancarea cu o dibace defilare şi a- 
ranjând întreaga linie, astfel încât nu se puleă descoperi. 
de jos. Din distanțe în distanțe posturi disimulate şi ar-- 
mate cu mitraliere, care bat tot povârnişul, iar îndărătul. 
crestei, rețele de sârmă cu ţepi. „a 

| Inainte de a începe descrierea bătăliei din Cham-- 
pagne, adăugăm următoarele: . 

Intr'un an au fost trei bătălii în Champagne. 
Scopul bătăliilor pare a [i fost ruperea liniilor ger-:: 

mane pe transversala Bazucourt-Challerange, de oarece: 
atingând. Bazacourt la Vest se ameninţă flancul stâng. 
al. poziţiilor germane la Nord de Reims; atingând Challe- 
range la st, se ameninţă flancul drept al poziţiilor ger-: 
mane în Argonne. 

Francezii au sosit înaintea acestei transversale prin: 
Chaions-Veuzicres, după bătălia dela Marna, făcând în- 
crucişarea ce:or două linii dela Somwme-Py. 

Prima bătălie s'a dat la satul Souain, în Octomvrie: 
1914, în jurul acestui sat şi a moarei situate la Vest, tră- 
mânând amândouă în mâinele I'rancezilor. Atunci liniile: 
franceze se întindeau la Vest şi la Est, închizând deacur- 
mezișul întreaga lărgime a regiunii din Champagne. . 
„în Ianuarie şi-levruarie 1915, s'a dat a doua luptă 

şi a avut drept rezultat săj ducă aripa dreaptă franceză. 
inte. Satul Perthes a fost luat; iar la Nord de Mesnil,..
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a înainlat până la creasta care urmsază drumul «dela Per- 

thes la Maisons-de:Champagne şi cota 195. N 

La dreapta acestor cote, fronlul se îndoiă spre Sud- 

“Est, lăsând o “dungă de vreo 1500 m., la Nordul fermă 

.Beausâjour şi atingând înălțimea dominantă ce Hancă tot 

răsăritul câmpului de bătaie, şi care se numea Mâna 

-Massiges. Mai în urnă. francezii sau retras cevă mai 

“înapoi. | | , | 

Aceste descrieri rezumează planul poziției tranşcelor 

germane la începului lunei Septemvrie, cânil începe a treia 

bătălie din Champagne, pe care o descrim mai JOS. Tran- 

şeele germane şi cele franceze nu erau depărtate în cele 

mai multe părți mai mult de 500 m. unele de altele. 
Germanii aveau în majoritate avantagiul terenului. 

Pregătirea alucului 

Incă dela începutul lunsi Seplemvrie artileria tran- 

-ceză .nelinişteă mai mult ca de obiceiu frontul german, iar 

escadri!ele de aviatori, pe lângă desele lor recunoașteri, 

bombardau gări, parcuri, fabrici, zone de adunare eto. 

Sub acest foc continuu de artilerie, repartizat. pe lol fron- 

tul franco-englez dăla Mare. la Yosgi, au adus l'rancezii 

“prin sectoarele destinate ofensivei lor, tunuri de toate cali- _ 

brele şi au făcut pregătirile necesare de instalare şi repe- 

rare, fără să fie observați de Germani, de oarece iranco- 

Y 

englezii băteau tot frontul, schimbând intensitatea când. - 

pe un sector, când pe atul. 
La 23 Septemvrie, generalisimul armatei îranceze, a 

adresat trupelor următorul ordin de zi: Ma 

Marele Cartier General 

23 Sept. 1915 

Soldaţi ai Republicei, 

După luni de așteptare, care ne-au permis a mări 
forțele şi resursele noastre, în care timp adversarul a uzat 
pe ale sale, ora a venit de a atacă pentru a învinge şi 
pentru a:adăugă noui pagini de glorie la cele dela Marna, 
Flandra, Vosgi şi Arras. 

După uraganul de fier și de foc, deslănțuit graţie | 
muncii uzinelor Franţei, unde fraţii voştrii au muncit zile 
și nopţi pentru voi, veți merge la asalt toți deopolrivă, 
pe tot îrontul, în strânsă legătură cu armatele aliaților 
noştri. 

Elanul vostru va fi irezistibil. Va trebui un prim 'e- 

ee 
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fort până la bateriile adversure, dincolo de liniile fortii- 
cate pe care ni le opune. - - _ 

voi nu-i veţi lăsă nici răgaz, nici repaus, până la de- 
săvârşirea victoriei. o ci SE 
„Mergeţi cu inima deschisă pentru liberarea solului pa- 

„triei, pentru lriunmtul dreptului şi al Jibertăţii. : 

o n 1. 'JOFFRE: 

Focul puleriic al artileriei pe fronlul din Artois şi 
Champagne, a 'inceput lu 22 Septemvrie şi. a durat în 
unele. locuri până la 2 ore, ădică până în dimineaţa zilei 
de 25, ora 9,15, când sa începul asaltul. Tunurile de 75 
au acoperii tol irontul distrugând rețelele de sârmă şi pa: 
rapete:e. 'Lunurile scurte au bătut adăposturile - ascunse; 
iar cele lungi de calibru inare au bătut şi demoralizat ba- 
teriile inimice şi au baiat drumul trupelor din linia a doua. 

:Se pare că'în nici una din luptele de până acum mu sa 
asvărlit aşă mare canlitale «dle proiectile. a. 

In revisla La Science: el la Vie”, găsim următoarele 
cu privire la uceastă pregălire a atacului cu ariileria: „Un 
ofițer german spune că întrun colţ din tranşee din Cham- 
pagne, unde se găsiă o cavernă solid construită la 10:m. 
adâncime, a fost distrusă căzând peste ea 8000'ide proectile 
pe o supralață de cel mult 100 melri. 

"+ Trupe obişnuile-cu răsboiul, aduse din Rusia, şi Ar- 
tois, spăimântale de aceăstă bombardare, au fost cuprinse 
de panică şi au fugit. Trupele germane din prima linie a- 
meţite şi zăpăcite la această bombardare, la începutul a- 
salluiui, au fost incapabile de rezisieniă”” 

„„Toală “atmosfera eră într'o stare sură 'de vibraţie.. 
Se poale spune că nu se-mai percepeă sunelul cu ure- 
chea. Se aveă senzația fizică de a fi zguduită de undele 
aeriene. Era ca.şi cum sunetul ieşiă din adâncimea 'necu- 
noscută a'pământului. Aceasta semănă mai mult cu zgo-. 
motul subteran al unui vulcan depărlai, în erupție. In fine, 
se spune, că un ofițer german ar fi zis cu privire la preci- 
zia artileriei: Ah! Cum urăsc, însă, cum admir artileria 
franceză. Sunt meşteri în arta tragerii noi, întradevăr, 
nu-i putem imită, regret a o spune”. | 

„Revistele îranceze spun că au fost piese care au tras 
peste 3.000 de proectile. a 

In zilele de 22 şi 23, cerul a lost senin, aşă că arti- 
leria şi aviatorii au putut regulă lirul cu precizie. In ziua 
de 24 au tost nori, însă, nu Sa împiedicat prea mult pre- 
ciziunea şi observaţiile aviatorilor. La acest bombardament 
de artilerie, a luat parte artileria franceză de toate calezo- 
riile şi din creaţiile cele mai noui, dând rezultate surprin- 
zător de mari.



Desfăşurarea luptei. 

In destăsurarea luptelor de aci, nu trebuie să ne aş- 
-teptăm a vedeă diterire faze de desfășurări, precum sun- 
tem obişnuiţi din campanii:e trecute sau din exercijiite din 
timp de pace. Desfăşurarea luptelor în cazul de jaţă, se 
aseamănă întrucâtvă cu cesace prescrie regulamente:e noa- 

„ stre;pentru înaintarea la distanţă mică, incepând deal t— 

- 500 m: de 'inimic, de când se prepară atacul şi până la nă- 
-vălire. 

Instrucţiunile generale de atac ale cartierului au fost 
“ comunicate la timp tuturor. trupelor. In fiecare sector se 

:. cunoşteă bine direcțiile de atac, legătură în timpul atacului, 
modul de “susținere, etc. - 

TErupele franceze purtau acum o cască special con- 
_struită, pentru a-i feri de spărturile obuzelor şi de lovi- 
_turi. Ei purtau asupra lor obiectele de sac, cartuşe în plus, 
unelte de pionieri, hrană pe două zile, mantaua în bandu- 

«soldaţi, purtau mici suluri de sârmă dinţată şi alte apă- 
„rări accesorii, necesare când lupia se Jocalizează în! şanţuri. 

„Atacul a pornit pe toată lungimea frontului de 25 
„klm. dela Auberive la Ville sur Tourbe exact la ora 9,15 
în. ziua de 25 Septemvrie. Liniile de atăcători înaintau 
prin drumuri săpate dinainte sau descoperiți, dând aspec- 
tul unor valuri ce merg sau să spargă, sau să fie sparte. 
Astileria a prelungit tirul, liberând câmpul din faţa pri- 
melor tranşcee. E 

„_... „“Pe când preparaţia de artilerie este şi trebuie să fie 
lungă, pe atât atacul este şi trebuie să fie repede. In 22 

„minute primul val de infanterie colonială, plecată din 
Massiges, atinsese, cota 191, adică înălțimea platoului; în 
„45 de minute două din degetele „Mâinei” erau ocupate şi 
„mai la stânga se zăriă infanteria amică pe creasta bâstio- 
nului, adică pe aceă înălțime care este la Sud de Mai- 

_sons de Champagne, între „Mâna dela Massiges” şi mica 
“colină dela Mesnil. In 25 minute a inceput a se trimite 
prizonieri înapoia liniilor franceze. Numai coloanele de 

-atac dela Auberive dela St. Soupplet către spinarea zisă 
Vedegrange, precum şi cea dinspre Ville sur Tourbe, nu 

- au putut face progrese decât a doua zi. . 
Liniile de atac înaintau în pas de atac, în rânduri 

strânse, cot la cot, privind fiecare om călre obiectivul des- 
tinat fracțiunii din care făcea parte. Muzicile şi cornişiii au 
însoţit atacul cântând, o 

Cu toate acestea, în scara de 25 Sepiemvrie France- 
zii stăpâneau în Champagne o linie foarte întortochială, 
având unele unități cu faţa îndreptată spre Est, iar aitele 
spre Vest. a 

  

 



lol 

Se pare că rezervele franceze, în unele părți wau 
sosit la timp, fie din vreo interpretare greşită a ordinelor 
sau a situațiunii, fie din cauza artileriei germane, care, re- 
culegându-se a îndreptat aci un puternic foc de baraj, fie 

"chiar din cauză repeziciunii cu care sa pronunţat atacul. 
- In cursul zilelor de 26 şi 27, ei reuşiră'la Nord de 

Souain şi de Perthes să stabilească frontul cu faţa la Nord 
şi să se ia atingere cu. poziţia, a doua germană pe o în- 
tindere de 12 klm. : ma 
"In rezumat, în -ziua de 28, Francezii sunt în contact 

cu a doua linie germană pe o lungime de 13 kim. la Sud 
de Saint Souplet şi Somme-Py. La Vest spre Auberive 
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sunt încă stăpâni Germanii, iar la. Est ei se menţin! pe mo- 
vila, dela Mesnil şi în pădurile din împrejurimi. 

| In total, Francezii au cucerit o suprafață de. 10 klm 
pa acoperiți cu tranşee în adâncime, peste.100 de tunuri, 
7.000 'de prizonieri, 233 mitraliere şi multe materiale. Se 

sl
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spune că Germanii au avut '92.000 morţi şi răniţi, scoși a- 
fară din luptă. Ă 

In luptele de tranșee pe îronluri aşă de întinse, ime- 
diat ce se atinge prima linie inimică, luptele se izolează u- 
nel fețle altele. De aceea este absolută nevoie să studiem 
desfășurarea bătălici din Champagne, pe sectoare sau re- 

- giuni, aşă cum Sau izolat luptele după alingerea cu prima 
linie inimică şi până la terminarea ofensivei din Cham- 
pagnc, adică până la 10 Oct. 

„_ După modul cum s'au desfășurat aceste inpte, um: 
puteă să le separăm pe regiuni, astiel: _ 

a) In scelorul Perthes (intre cele trei drumuri ce duc 
dela Souain la Somme-Py la Challerange şi la Tahure). La 
Vest de acest seclor sa dat atac şi către spinarea Vede- 
grange. 

b) In seclorul Aesnil-Beausâjour; 
c) In sectorul Massiges-Ville sur Tourbe; 
d) Luptele dela a doua linie germană. 

a) Luptele din sectorul Perthes. | 

In acest sector alacurile au mers foarte repede. Până 
la ora 11 cele mai multe coloane înaintaseră '3 klm: 

Aci Francezii, trupele coloniale şi trupele africaue, au 
pornit 'Irei atacuri divergerite, aproximativ în direcțiuuea 
celor trei drumuri descrise mai sus. | 

La Vest, în regiunea morii dela Souain, Francezii zu 
„uat uvragiile zise Palatinat şi Magdeburg, au pătruns în 
tranșeele Von Kluck, în subterana Von Tirpitz şi au în- 
trat în subterana Guillaume II, la 2 kim. dela lranșeca lor 
de plecare. In centru la mai puţin de oră după semnalul 
de asalt, irupele franceze, care înaintase pe drumul dela 
Souain la Somme-Py, la 2 şi jum. klmi de Souain, au luat 
tranșeea Gretchen şi au ajuns în faţa fermei Navarin. În. 
seara de 25, Francezii nu atinsese, însă, a doua poziţie la 
Est de ferma Navarin, iar Germanii stăpâniau pădurile de 
brazi Spandau şi Kammerun. La Est, trupele din Africa 
irecând peste liniile germane şi intrând în păduri, în di- 
recțiunea șoselei Souain-Tahure, au pus mâna pe liniile 
tcrate de campanie germane și pe depozite. 

Aci sunt: Movila dela Souain, 190, movila Arbre. 193, 
movila Tahure 192. La dreapta trupelor africane, contin- 
gentele din Savoia şi Dauphine au pus niâna pe ieşilura 
inamice, zisă „Buzunarul”, în 16 minute şi au sosit la tran- 
şeele germane dela Trou-Bricot,1) la mai bine de un kim, 

1) Dăm aci un episod tactic dela Trou-Bricot: 
Se vede pe hartă un drum care merge dela Perthes la Somme- 

  

-
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dela paralela lor ae plecare. In spaţiul liber; între pădu- 
rile dela Trou-Bricot şi şoseaua Perthes-lahure, Fran- 
cezii au aujns la o puternică lranşee germană, uride au su- 
ferit pierderi. o 

La miazăzi au trecut peste şoseaua Souain-Tahure şi 
au ajuns pe clinurile cotei 193, făcând în total 4 kim." 

Incepând dela 25 trupele franceze, care ajunsese la 
Vest până la punctul unde şoseaua Souain-fahure străbate 
pădurea, reuşiră să dea mâna cu acelea care se instala- 
seră la cola 199. Asttel, fură încercuiți cei din urmă apă- 
rători ai uvragiilor din pădure. Francezii au făcut acolo 
vreo 2.000 de prizonieri. : 

În acelaş timp, trupele africane curățau pădurile şi 
puncau mâna pe o tabără plină de material, a cărei exis- 
tenţă le fusese descoperită de aviatori: tabăra „,Sadova”. 

Alai la Est, linia franceză fu de asemenea, împiusă 
înainte, ajungând la cota 201, care vine, în laţa movilei Ta- 
hure, pe care Germanii şi-au instalat a doua linie, zisă: 
tranșeea „,Vistulei”. La extremitatea acestei linii trupele 
franceze luară cu asall un mic fort. .: a 

Bateriile Iranceze au schimbat primele poziţiuni, tre- 
când peste lranşeele şi șanțurile de comunicaţie şi s'au 
instalat la înălțimea liniei de plecare. franceze. 

Până în seara de .25 Septemwvrie, lrancezii au sosit 
la Nord de Souain şi la Nord de IPerthes, în apropiere ide 
a doua linie germană întinsă între movila Souain şi movila 
“Tahure. | 

Către spinarea Vedegrange, în direcţia pădurii „dela 
Chaise”, inimicul a depus mare rezistență, graţie enor- 
melor apărări accesorii, astfel că în ziua de 25 trupele 
franceze de aci nu-au putut înaintă în ziua de 25. Abiă în 
ziua de 26, au putut, Francezii, a atinge cota 150; la 27 
creasta mamelonului.de aci; iar la 30, după trei zile de 
lupte, au ocupat spinarea Vedegrangc. - 

b) Lupleie din sectorul Mesnil-Beauscjour 

Centrul «de rezistență dela Nord de Mesnil "numit 
„Trapezul”, prezintă figura unui îndoit bastion, având la 

  

Py. Unităţile care au plecat dela Perthes au atacat pe acest drum mer- 
gind spre Baraque. Ele urmau o creastă având la stânga lor o vădure 
pe pante care scobora spre Souain şi care era plină de germani. Pe 
măsură ce francezii înaintau dela: Perthes spre Baraque, ei detașau 
unităţi la stânga lor, pentru a bara liziera orientală a acestei păduri. 
In acest timp, alte trupe, de data aceasta coloniali, plecaţi dela Souain, 
înaintau în direcţia nord-est pe drumul ce merge dela Souain la Tahure. 
„Aceste trupe veniră, deci să dea mâna cu cele întâi- care porniseră 
spre Ia Baraque. Germanii care se găseau în pădure, în interiorul un- 
ghiului, şi mai cu oscbire spre casa dela Trau-Bricot se pomeniră aste 
fel învăluiți complect. i
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“Est movila dela Mesnil, iar la Vest cele două înălțimi ale 
“Mamelelor (cota 187). Frontul între aceste bastioane, con- 
stă dintr'o' perdea împătrită de tranşee, așezate în contra- 

„panlă şi ascunse obscervaţțiunilor. Aceste apărări rezista- 
seră, la 25 Septemvrie, preparației franceze de artilerie. 

La Vest, până la 25 Septemvrie, Francezii au atins. 
până la Tahure, regiunea împădurită care împiresoară 
movila dela Mesnil, şi ale cărei părți sunt cunoscute după 
forma lor, sub numele diverse, de: „Pumnalul”, „Tri- 
dentu!, „Piaptănul”, „Peria de dinţi”. Germanii îşi org ini- 
zaseră apărarea acestei regiuni mulțumită șanţurilor lor 
de comunicaţie laterală. Ei mai țineau afară de acesta două 
înălțimi, mamelele, care-i îlanchează la Vest movila aelia 
Mesnil. In noaptea de 1 spre 2 Octomvrie, Francezii au: 
reuşit săi prinză picior pe clinurile |mamelei dela Nord şi să 
respingă un energic contra-atac al inamicului. Contra-ofeu- 
siva germană, în regiunea dela Mesnil, a continuat şi în 
hoap..a de 3—1 Octomvrie, tot fără succes. inimicul, res- 
pins din linia întâia, a trebui să se instaleze îndărăt, în: 
poziţia lui a doua. 

La 1 Oct. artileria franceză a oprit un conlra-alac 
german în regiunea Maisson de Champagne. 

A doua zi, Francezii au ocupat o parte dintr'un uvraj 
german în apropiere de şoseaua ce trece pe la Maison de 
Champagne, trecând şi prin mijlocul unor baterii ger- 
mane ai căror servanţi au fost omoriţi între tunurile lor. 
Germanii au contra-atacat fără! succes şi au bombardat cu. 
gaze asiisiante, dar în curând artileria! lor a fost redusă la. 
tăcere. 
„In jurul movilei dela Mesnil sau angajat câtevă ac- 

țiuni în.primele zile din Octomvrie, de către trupele iran-— 
ceze, punând mâna pe „Râpa Bucătăriilor”. Această ue- 
numire a fost dată din luptele din Fevruarie şi Martie, 
când această scufundătură. serviă îndărătul froutuiui. 
drept adăpost bucătăriilor germane. | 

Pe mamela dela Sud, wide uvragiile germane sunt, 
cunoscute, din cauza formei lor, sub numele de „trapezul” 
Francezii nu putură prinde picior. Linja germană eră: trasă. 
acolo pe marginea platoului, având vederi asupra tran- 
şeelor îranceze şi ascunse, pe cea mai mare întindere a ei, propric vederei inimicului. ! 

„ Mamelele Nord, cum arătasem, căzuse în puterea Fran-- 
cezilor şi astiel ei reuşise să apuce trapezul de ici părți. 
Apărători: germani nu mai dispuneau pentru combinaţiile: 
lor decât de câtevă şanţuri, pe o lărgime abiă de 300 metri. 
Toluş, se menţinură în tranşeelor lor 
cezii au întrebuințat aci mijloacele ma 
ternice. Mai întâiu explozia un 
cu 22.000 kgr. de exploziv, 

cu îndârjire. Fran-- 
X terjale cele mai pu-- 

ui cuptor de niine, încărcat. 
care pe o lungime de vre-o» 
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800 m., făcu să dispară tranşeea germană. Apoi tunurile: 
franceze, de tranşee acoperiră cu proiectilele lor cele mai 
grele, colțul inimic. In acelaș timp, noaptea şi ziua, şanţu-. 
rile de comunicare erau bombardate de artilerie şi luate 
sub focul mitralierelor aşezate sub mamela Nord. 

Dupii câtevă zile, rezistenţa germană cedă, pierderile 
fiind prea grele..Sub această bombardare, cei din urmă ră-. 
maşi în viaţă fugiră, şi când infanterişţii trancezi pătruu-; 
seră în uvragii, la 8 Octomvrie, găsiră -în. mijlocul cada- 
vrelor: sfâșiate şi neîngropate, 43 de răniţi părăsiţi acolo. 
'Se crede că Germanii au pierdut aci. aproximativ efectivul 
unui batalion. 
„La Nord de Beausejour, deşi rezistenţa germană se 
menţineă pe înălțimile dela Mesnil, Francezii au luat un 
vast povârniş, în regiunea pădurii „En fer de lance”, şi a 

„ pădurii „En Demi-Lune”, cuprinzând cinci linii pe o a- 
dâncime de vreo 1400 metri. Acest câştig a permis trupelor 
franceze să înainteze, pe şoseaua dela Perthes la Cernay, 
până mai sus de Champagne,l) pe drumul 'care conduce 
dela Perthes' la Cernay en Dormoise. E 

___%) Luptele dela Massiges-Ville sur Tourbe -- ge 9 Se ese Sur Ouro... 
Mae e 

! . DR Deir --. .— .- m) 

Platoul dela Massiges are pereţii piezişi spre Vest şi 
spre Sud. Creasta lui şerpuieşte şi formează la Sud-Vest 
forma unei. urechi. Spre Est, platoul se lărgește şi se în- 
clină uşor” spre Ville sur Tourbe. Pe culme e o: carieră ice 
aparc de departe în forma unui crater. Soldaţii numiau 
aceste lucrări asiiel: „Arătătorul” „Mijlociul”, „Inelarut”; 
apoi „Craterul” şi „Urechea”. a 

„„. ” Posesiunea acestei fortărețe eră“indispensabilă pentru 
succesul atacului francez. 
„La primul asalt „la 25 Septemvrie, Francezii ajunse 
seră sus pe platou. Artileria răscolise cu des: vârşire cli- 
nurile și râpele şi desființase: largile reţele de sârme pe 
care inimicul Je întinsese în adâncimi. Numai pe Inelaru” 
scăpasc din mitraliere care se împotriviau înaintării Fran- 

„“cezilor şi astic], Germanii au putut să se menţină în tran- 
Şeele ce tăiau vârful platoului. Germanii .contra-atacară: 
Craterul”, dar fură respinşi. Trupele coloniale franceze, 
meştere în luptele cu granatele,. porniră la: curățirea pe 
rând a pozițiunii, fiind ajutate de o artilerie puternică şi 
precisă, care precedă înaintarea lor... o: 

  

. 1) Localitatea Maison de Champagne a.mai jucat un rol impor- 

cant în timpul luptelor dela Volmy în 1194. ! 
+
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Trupele germane, care ocupau întăririle dela cota 

191, adică „Mâna”, în momentul atacului, încrezători în 

soliditatea fortificațiilor lor, fură dezorienlaţi de repezi- 

ciunea năvalci dela început. Ajutaţi de mitraliere, au putut 

„prelungi câtvă timp împotrivirile, însă, sub lovilurile ar- 

tileriei şi ale granalelor, puţin câte puţin, lrebuiră să ce- 
deze. S'au trimis aci ajutoare din rezervele cele mai bune 

ale prințului moştenitor, care au luptat cu îndârjire sub 
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ploaia ide obuze şi de granate franceze, şi care au prelerat 
să moară luptând decât să se predea. Se.zice că la (cota 191 
precum şi în unele puncte ale platoului, șanțurile se um- 
pluse de cadavre, peste care trebuiă să treacă liniile urină- 
toare de atacatori. . 

Inaintarea metodică a Francezilor a urmat dela 25: 
până la 30 Septemvrie. | 

, Spre Nord au ajuns până la muntele Tâtu care do- 
minează uşor.'platoul spre Est, coboriră spre Ville sur 
Tourbe, iar la Massiges înaintară pânii la „Ureche” pe cli- 
nurile căruia erau instalate adăposturile germane. 

| 

d) Luptele 'dela a doua linie germană 

Ş In unele părți ale acestei linii, pusese stăpânire Fran- 
cezii, şi anume: la extremitatea tranşeii „Vistulei” la Est 

R
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de movila 'Tahure, la Vest de ferma Navarin, între pa- 
ralele pădurii Chevron şi a lranşeii Liibeck. 

Pe acest din urmă punct Irancezii au înaintal chiar 
cu câtevă trape, dar inimicul concentrând un tir de ar- 
tilerie grea, pe o lărgime care nu treceă de 400 metri, a 
putut ţine uşor în loc progresiunea. In acelaş timp, a cons- 
struit o lranşee în semi-cerc îndărălul aceleia pe care o 
pierduse, restabilindu-şi astlel, linia de apărare. i 

In iața acestei a Kloua poziţiuni, trupele franceze 
au reușit să se iagaţe de teren în împrejurări din cele mai 
grele, stăpânind tranșee în atingere chiar cu inimicul şi 
creind asilel, în câmp deschis, o nouă linic franceză la 
limita terenului cucerit. Legăturile au fost restabilite în- 
tun chip mai complet cu artileria, ale cărei piese de 
câmp şi piese grele, au fost apropiate din nou de iront. 

Francezii se găseau în iaţa unci a două poziţii ger- 
manc, aproape intacte; ei se găscau instalaţi pe un teren 

„în condiţii grele. Trupele franceze crau nevoile să se men- 
țină pe clinuri goale, în tranşce provizorii sub focurile de 
ilanc ale unor punele de sprijin solid organizate. 

-In ziua de 16 Octombrie, după o serioasă pregătire | 
de artilerie, Francezii au atacat şi.aci. 

Lupta In jurul fermei Navarin 

De ambele părţi ale șoselei Souain-Somme-Py, la 
Nordul fermei Navarin, se întindeau perpendicular pe 
drum: la Vest tranșeele „Vandalilor”, la Est tranşeele „Kul- 
tur”, tăind în lărgimea lor dumbrăvi de molifţi ocupale de 
trupe (din C. X,, ice fusese readuse din Rusia. În dimineaţa 
„de 6 Octombrie trupe africane deoparte şi trupe franceze 
de Răsărit, de alta, se repeziră asupra acestor tranșee. 

Aci Sa observat efectele bombardărilor din ziua de 
5 şi noaptea de 5 spre 6. Riiniţii nu putuseră să tie eva- 
cuaţi din cauza tirurilor franceze de barâj în valea râului 
Py şi aceste trupe aruncate brusc înlr'o poziţie necunos- 
cută, tăiate dela spate supuse violenţii, nouă peniru ele, 
mau opus valului asaltului o împotrivire lungă, predân- 
du-se 482 de oameni şi 10 ofiţeri. Cu o zi înainte îşi is- 
prăviserăi proviziile de rezervă. : - 

De 4 zile mavuseră nimic de băut. SA 
Africanii porniră imediat înainte şi surprinseră în 

tabără trupe al căror colonel îi ucis, însă, în curând 
se găsiră în fața tunui foc de mitraliere, ascunse în pă- 
duri și fiind în acelaş timp contra-atacaţi de Germani, fură 
ora a se retrage şi a se organiză în tranșeea „Vanda- 
ilor”. 

Atacul dela Tahure şi Peria de dinţi, a fost condus
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cu aceeaş metodă și cu acelaş succes; prepararea puler- 
nică de artilerie, asalturi date cu bravură şi repeziciune. 

Incă idela 28 Septembrie movila dela 'Tahure a fost 
cucerită de o divizie din Picardia. Un regiment normand, 
săpase lranșeca sub focul inamic, organizând înaintea 
liniei germane, o tranșee,. care fă, pentru asalt, paralela 
de plecare a Francezilor pentru cucerirea acestei movile. 
La Sud de imovila Tahure, obiectivul atacului francez eră 
pădurea dela „,Brosse-â-dents”, (Peria de dinţi, după for- 
ma ei). Tranşeea pe care germanii o orgânizaseră în 
contra pantă în această pădure, cră îndreptată cu faţa, 
spre Sud, ca toate apărările din această regiune. Dela 
prima linie până la Tahure, erau șapte tranșee pe o a- 
dâncime de 3 kilometri. : a 
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: Intreaga această organizare defensivă se găsi com- 
promisă prin înaintarea franceză pe flancul ei vestic, 
până. la movila dela Tahure. e | 

Tunurile iranceze secerară arborii pădurii în ziua 
de 6 Octombrie; iar. la 7 Octombrie, de dimineaţii, bre 
tonii şi vendeenii, se aruncară asupra liniilor germane, 
ocupând Tahure şi mamelonul cu acelaş nume și făcând aci prizonieri chinuiți de foame și de sete. - 

„„ Luarea acestor două înălțimi făcea situația Germa- nilor în sat nesigură. Nici nu .opuseră o rezistență prea îndelungată; trupele franceze trecură repede prin sat şi înaintară numai decât la vreo 500 de metri spre. Vest de marginile pădurii. |
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Pe la ora 5-d. a, în aceeaș zi, Germanii bombark- 
dară cu axtileria grea şi încercară a reluă satul. -Tim 
de vreo 20 minute ei cexecutară așă nuniilul ,,lrommel 
feuer” (foc de tobă), adică imitând sunetefe repezi are 
unei tobe, cu tunurile de 210 şi 150 și cu gaze înăbur 
şitoare, Această cheltuială de muniţiuni fuse, însă, za- 
darnică, de oarece inlânteria franceză nu a lăsat nimic. 
din terenul câştigat. 

Mai.la Nord, în regiunea împădurită şi accidentală 
care se întinde între Tahure şi râpa dela Boutic, ziua 
de 8 Octombrie a fost de asemenea însemnată prin alte 
ciocniri cu isbândă peniru francezi. 

“Incă dela 6, Francezii ocupaseră tranşeele pădurii 
Brosse-ă-dents, dar nu puluseră luă cele două mici for- 
turi, care formau, cu fața spre Sud, apărarea înaintată 
a acestor tranșee. Germanii le transformaseră în uvragii 
închise şi garnisile cu mitraliere, în. acelaş timp săpaseră 
cu faţa spre Vest o nouă iranșee, tăind râpa dela Boulte. 

„La 8, în zori, Francezii dădură o lovitură prin sur- 
prindere, cu câtevă batalioane, unele dela Nord spre Sud. 
altele dela Sud-Vest spre Nord-Est şi uvragiile şi țran- 
şcele noui: căzură. | 

În momentul în care atacul francez porncă, un .ba- 
talion german se pregătiă să facă schimbul în tranșee. 
In câtevă minute fu luat sub focul artileriei franceze. 
Dintre companii, unele se risipiră în dezordine și nu 
fără pierderi; altele, prinse în mișcarea de învăluire, e- 
xecutată de trupele tranceze, se predară în frunte cu 
ofiţerii. 

Trupele care au ilat acest atac erau în foc fără în- 
trerupere dela 25 Seplembrie. | . 

Atacurile dela 6, 7 şi 65 Octombrie au permis Fran- 
cezilor să modifice în chip fericit pentru ci această si- 
tuație, împingându-şi linia în diferite puncte asupra în- 
nălțimilor și luând astfel adversarului avantagiul. unci 
situații pretutindeni dominante. Atacul acesta nu sa dat 
pesle tot, ca acela dela 25 Octombrie. Nu exislau mij- 
Joace de a se grămădi rezerve mari în pieţe de arme a- 
dăpostite. De asemenea lipseau şanţuri destul de nume- 
roase pentru reaprovizionări şi evacuări. Artileria nu mai 
operă asupra unui teren pe care, după un studiu de mai 
multe luni, putuse să-l recunoască cu o precizie minu- 
țioasă. o | a 

Cu. toate aceste greutăţi, deși conlra-ofensiva ger- 
mană a fost foarte puternică, Francezii au putul ame- 
lioră întru câtvă poziţiile în jurul fermei Navarin şi în 
jurul de Tahure, în împrejurările următoare:
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Bătălia din Artois 

Descrierea generală a lerenului. — Şoseaua naţio- 
nală Arras-Belhune trece mai întâiu prin Largelte, unde 
?au dat luplele în Mai, apoi duce-drept spre Nord şi co- 
boară între două şiruri de.plopi rari, spre o vale unde 
se ascunde, printre dumbrăvi, Souchez. Inainte de a a- 
jungc la casc, drumul face o cotilură la dreapta, împre- 
surând o clădire izolată, înconjurată de o grădină „Hanul 
Roşiu”; apoi, după trecerea cotiturii, rămâne la slânga 
cimitirului. La 100 metri mai departe, e prima casă, la 
Sud, din Souchez. 

La dreapla satului se ridică un clin uşor, cu |arine 
înlretăiale de garduri şi ridicături de pământ, cari îor- 
mează mici lerase. Pe această creastă sunl presărați la: 
stânga câtevă grupuri de copaci, unde se :allă şi colțul 
de Sud al pădurii Givenchy. Apoi linia .de creastă pre- 
sărală cu arbori rari, se înlinde până la pădurea dela 
Folie. Această linie 'se ridică asifel dela icola 119, la Est 
de Souchez, până la cota 110 lu :Sud. Indărăt e câmpia. 
care. coboară spre Donai: Vezi schița F., vol. 2, pag. 
167 și schiţa 4, pag. 177. | 

La stânga localităţii Souchez, sunt două vâlcele care 
dau spre acest sat:, vălceaua Carency şi vălceaua Saint- 
Nazaire, formând împreună râul Souchez, care trece la 
Lens. . 

Două înălţimi dominează aceste vălcele: la Nord 
Notre Dame ile Lorelte, la cenlru pintenul dela Moulin- 
Topaârt, care coboară la Ablain-Saint-Nazaire, la Nord: 
şi Careney la Sud. | o 

Calea ferată dela Frevent, la Lens, urmează vălceaua 
Carency, dealungul pădurii cu acelaș nume, şi se apreşte 
la stațiunea Ablain-Souchez, ia colțul de Vest al parcului 
castelului Carleul, de acolo trece la Souchez, Givenchy, 
Livin şi, în sfârşit, Lens. , 

Aceasta e configurația generâlă a terenului pe care 
încă din luna Mai, Sa dat necontenit lupte încununate 
acuma cu luarea localităţilor Souchez şi cu asaltul tru- 
pelor franceze asupra înălțimilor 119 şi 140. | 

Organizarea defensivă germană de aci cră făcută cu 
scopul să taie Francezilor drumul spre şesul dela Donai, 
şi Să fic ținuți îndărătul ultimelor contra forturi ale pla- 
toului Arlois. Francezii din contră, ţineau să prindă pi- 
cior pe înălțirzile dela Lorette şi Moulin-Tropart. Ei au 
isbutit în Mai să se instaleze pe înălțimile acestea, socotite 
de 9 ausenmățate, atât de mare, şi au scos pe inimic din 

£ Y Ş le aint-Nazaire. Vencă acum o altă e-
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iapă de lrecut, aceea a vălcelei  Souchez, ca să a-- 

jungă la creasta care dominează tot ținutul dela Est şi. 

după care urmează şesul. Aceasta a [lost opera zilelor: 

dela sfârşitul lunii Septembrie. 
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„_ Souchez şi bastionul lui înalt, castelul Carleul, erau: 

bine organizate. Făcând lucrări de derivarea apelor râu- 

leţului Carency, Germanii transiormaseră terenul mlăş- 

tinos dela Sud-Vestul acestui. fund ide vale întro baltă cu. 

neputinţă de trecut.
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De altă parte, bateriile -germane instalate la Angres,. 
luau dela Nord vălceaua în curimeziș, iar îndărătul cres- 
telor '119 şi 110, garnisite cu tranşce legate printr'o reţea 
„de şanţuri de comunicaţie, cu liniile săpate pe versantul 
Vest, în faţă de Carency, numeroase baterii loviau împo- 
iriva acelora franceze regiunea Loretie, Ablain-Saint-Na- 
zaire şi Carency. .In stârşit, la Nord-Vest de Souchez, 
tranșeele germane erau înşirate pe panta dela Lorette. 

Germanii au ţinut să oprească cea mai mică înaintare 
franceză în direcţia spre Souchez. Cimilirul din Souchez 
şi 'Hanul Roșu au iost trecute de mai multe ori din mână 
în mână. a - 

Aceste operaţiuni sau desfășurat pe frontul dintre 
Neuville St. Vaast şi la Bass€ în două sectoare, și anume: 
“în sectorul 'Loos au atacat-Englezii; iar în seciorul Sou- 
-chez.,an atacat Francezii. Vom descrie în parte pe fiecare. 

"Ofensiva franco-engleză din Mai, descrisă în volu- 
mul I-iu, la paginile 157—176, 'deşi în general a fost no- 
rocoasă pentru ki, luând dela: Germani linia I-ia, pe un 
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front de aproape 10 kilometri, totuși nu-i putuse face 
sstăpâni pe toate pozițiunile principale germane. Mai ales 
'la, Nord de Loos, către sectorul La Bass€ anglo-francezii mu avusese succes. . Rae 

- "De astădată, ofensiva a avut de scop ca, pe lângă 
rolul de: îront demonstrativ, faţă de frontul de:atac din 
Champagne, să pună stăpânire și pe punclele:.principale «din poziţiunile germane. Deir: 

7
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Ofensiva engleză în sectorul Loos -' o 

„Englezii, după succesul dela Neuve-Chapelle, rămă-- 
sese sprijiniți cu dreapta pe canalul la Bass6, iar'din Au- 
gust pe măsură ce le soseau întărituri, se întindeau puţin: 
câte puţin spre Sud, înlocuind trupele franceze pe înăl- 
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țimile cucerite de acestea, în sectorul Vermelles, Bully, 
Grenay. In fața lor aveau şeaua pe care e satul Loos-en- 
Goheile, apoi valul dela -Wingles, pe care se găseşte. Hul- 
luch și. Benifontaine, pe care se găseau întăririle germane, 
nu atât de tari ca cele dela Sud de Neuville St. Vaast, dai. 
în' orice caz nici atât de slabe ca să fie uşor ocupate. La.
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-2 kilometri la Sud ide la Bass6 se găsiau uvragiile Kaiser. 

"YVilhelm şi Hohenzollern, foarte lari. - 
Forţele engleze se întindeau până la înălțimea dela 

Grenay, unde Francezii erau instalaţi pe clinurile faimoase 

dela Lorette, spre Nouletie şi Souchez. Acest din urmă 

sat eră ocupat de Francezi; iar reslul, din castelul Carr 

„leul şi cimitirul eră transformat în forțăreaţă de către Ger- 

mani. După o preparare a atacului cu artileria, timp de 

„trei zile, Englezii atacară acest front în ziua de 25, în 

“strânsă legătură cu atacul francez, începând, însă, atacul 

„la ora 6,30 a. :m. Pe o întindere de vreo 10 kilometri, tru- 

.pele britanice deteră năvală, surprinzând pe năvălitorii 
“germani demoralizaţi şi luând linia I-ia, dela Germani, 

în mai puţin de o oră. 
In mai multe puncte, până la ora 8,30, retragerea 

inimicului atinsese 4 kilometri. Satul Loos-en-Gohelle şi 
“terenul dela Est până la înălţimea cu cota 70 fură ocupate. 

In satu! Loos-en-Gohelle s'au wat luptele casă cu casă. Au 
“fost aci câtevă lupte puternice în redute organizate spe- 

„cial în pivniţi şi subsoluri. Ofițerii germani de aci anun- 
“ţau prin telefon artileria lor asupra punctelor unde lre- 

buie să bată. Satul a căzut repede şi, graţie faptului că 
“trupele britanice luând cimilirul au debordat satul pe la 
Sud-Est ocupând şi înălțimea 70 la 800 metri de Loos, 

„de unde dominau şi Loos şi Lens. Aci au luptat trupele 
corpului IV german. . 

Mai la Nord, între Loos şi Hulluch, englezii au 
:ajuhs până la liziera satului Hulluch, iar după un al 
doilea atac, au pus stăpânire pe caricrile dela Vest de 
platou, între Hulluch și Haisne, iar la Nord-Vest de 
Hulluch, după alternalive desc, de înaintări şi retrageri 

-carierile au rămas în mâinile Euglezilor în ziua de 26. 
„De asemenea au câștigat cevă teren la Sud de cota 70; 
Germanii, în schimb, îşi reocupară uvragiile Hohenzollern. 

Peste doui zile Inglezii reiau cota 70, iar la Sud 
înaintau din nou în direcţia spre Lens, atacând apoi a 

"treia linie germană. 
Alte lupte sau pelrecul la Nord De la Bass, în re- 

_giunea dela Neuve-Chapelle, unde Germanii aduseseră re- 
zerve puternice. 

La 26, trupele brilanice luplară aci cu îndârjire, 
„xespingând pe Germani. | 

Atacurile şi contra-atacurile urmară, la 27 la Nord 
Vest de Hulluch şi la 25 la Est de Loos, cum sa spus. 
La sfârşitul acestei zile pierderile totale ale Germanilor 
erau de mai bine de 50 ofițeri şi 3.000 prizonieri, 25 
«de tunuri, 10 'mitralicre şi o mare canlilale de material. 
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Ofensiva franceză în sectorul Souchez 

In cursul lunei Mai şi Iunie, Francezii ajunsese stă- 
pâni pe prima linie de tranșee germane la Notre-Dame 
de Lorette, Ablain, Saint Nazaire, Careney, Neuville Sl. 
Vaast şi Labiranthe. 

Pentru a îi, însă, stăpâni pe o linie lare, Francezii 
irebuiau să cucerească linia de 7 kilometri, zisă creasta. 
dela Vimy. Această linie :a fost atacată în ziua de 25 
Septembrie. Souchez, împreună cu cimilirul, cu cârciuma 
roșie şi cu parcul Careul, erau la centrul aceste linii. 
In tot cursul lunci August se ilăduse lupte acl. 

Prepararea atacului de către ariilerie a durat cinci 
zile. Tragerea a fost atâl de bine regulală şi de puternică, 
încât unele tranșee au fost părăsite înainte de terminarea 
tragerii arlilerici. | 

După-cinci zile ide pregătire a atacului cu artileria, 
în ziua de 25 Septembrie la amiazi, trupele franceze 
au pornit la atac, ocupând în primul avânt, cu o coloană, 
castelul și parcul Carleul, şi ostrovul înaintat dela Sou- 
chez. Cu alle coloanz, înaintau Ja Sud de Souchez, ocupând 
cimitirul şi un bastion, iar cu altă atacă spre Souchez, pe 
care lau ocupat şi apoi au înaintat pe panta dintre Sou- 
chez-Givenchy, cota 119. Mai la Nord alte trupe fran- 
ceze au ocupat liziera pădurii la Hache, unde Germanii 
erau puternic întăriţi. La 26, bateriile germane din Gi- 
venchy, Liicvin. şi Angres, opresc: avântul ofensivei. fran- 
ceze; iar infanteria germană recucerește centrul. Fran- 
cezii atacară salul Souchez ile front înaintând către cota - 
119, şi forțând astfel pe Germani a repărăsi centrul. De 
aci înainte Francezii atacă şi înaintează pas cu pas călre 
panta cu cota 119, şi către sectorul pădurii Folie, la 
cota 1-10, punctele culminante ale crestei Vimy, despre 
care vorbeam înai sus, Atacurile franceze, care au pornit 

„din direcția Neuville St. Vaast, s'au îndreplat către tran- 
şeele dela Thâlus, care acoperă Vimy pe la Sud. Atacul 
despre cota 110 a întâmpinat mari greutăţi, înaintând 
insă pas cu. pas cu ajutorul bombelor şi al granatelor. 
Alle două :atacuri Sau. dat către pădurea Givenchy şi 
intre -Souchez și Angres. a 

Germanii au. fost foarte puternic înlăriți în acest 
seclor atacat de Francezi, ceeace se explică prin însem- 
nălalea acestei poziţiuni care domină tot şesul dela Lens. 
Prograsele Francezilor, măsurate pe hartă, au fost imai 
pulin simţitoare decât ale Englezilor, tocmai din această 
cauză. Francezii au avut de luptat pas de pas, împotriva 
celor mai bune trupe germane, în special contra gardei 
prusiene, readusă în grabii de pe frontul rusesc.
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Comunicatele franceze spun că în două zile sau luat 
aci 1378 de prizonieri, între cari un mare număr de 
ofițeri. La cota 140, Sau luat 300 prizonieri din 2 divizii 
ale gardei prusiene. Aci germanii au avut pierderi mari 
lar Trancezii au ocupat un fort 'mic din pădurea dela Gi- 
venchy precum şi cota 140. - | 

Germanii chemă întăriri din toate cantonamentele ve- 
cine: Lille, Douai, Valenciennes. In aceste lupte au inter- 
venit și aviatorii. Bombele aruncate, de aparatele engleze 
au atins şi au făcut să deraieze trenuri militare întute 
Douai şi Souain, la împreunarea liniei dela Bapaume şi a 
marei linii dela Paris, în apropiere de Achet. Circularea 
acestor convoiuri a îost oprită; prepararea altor trenuri 
tu compromisă prin aruncarea de bombe asupra gării 
celei mai mari dela Valenciennes. 

"Continuarea operațiunilor dupi bălălia -din Champagne 

La 1 Octombrie, francezii realizează noi progrese 
la Nord de Mesnil. | 

La 5 Octombrie, francezii ocupă uvrajele numite 
„„Trapez”, unde au luat şi prizonieri; iar la 9, gewmmanii 
atacă ferma Navarin, între Souain şi Somme-Py şi înăl- 
țimea Tahure, însă sunt respinşi. 

La 10, irancezii ocupă o nouă tranşee la Sud-Est 
de 'Tahure; iar la 11, ocupă toate întăririle de aci, fă- 
când 600 prizonieri. 
La 14, între Oise şi Aisne, se petrec lupte de arti- 

lerie, iar în regiunea Lihons, aproape de Chaulnes, sa 
petrecut o luptă de bombe în tranșee. 

La 15 Octombrie, germanii au încercat un puternic 
alac între Auberive şi drumul Saint-Hilaire la Saint-Sou- 
plet. Aci sau produs bombardări atât de puternice în 
cât englezii au fost siliți a părăsi unele tranșee. Această 
bombardare a continuat până la 19 Octombrie, prelun- 
gindu-se spre Reims. In. această zi, după 'ce germanii au 
asvâriit tot felul de bombe, au pornit la atac pe un front 
de zece kilometri, între Reims-Auberive dela fortul Rom- 
pelle la Prosnes, reuşind a pune stăpânire pe unele tran- 
şee din linia întâia, însă fură curând respinşi. A doua: 
zi şi a treia zi, au revenit la atac cu aceiaş îndârjire, însă: 
au fost respinşi cu mari pierderi. | 

In zilele de 18, 19 şi 21 Octombrie, germanii au 
pronunțat la Est de Reims, cu mai multe divizii, o o- 
tensivă foarle violentă, ca răspuns la ofensiva franceză 
în Champagne. Germanii s'au servit în acest atac de gaze 
asfixiante, dând trei asalturi succesive, — însă au fost 
respinşi cu mari pierderi. 

Ei au mai făcut pe acelaș front, o a treia încercare, 
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în ziua de 26 Octombrie, întrebuințând iarăşi. gaze as- 
fixiante în mare 'cantitate. Aceste încercări ale lor au 
fost zădărnicite prin focurile de baraj executate de tru- 
pele iranceze, cari de. altminteri nu au.fost supărale de 
astă dală de gazele asfixiante, graţie focurilor puternice 
ale artileriei şi grație infanteriei franceze care putân-= 
du-se apără cu eficacetate, nu a fost surprinsă prin a- 
ceastă manevră intervenind la timp în sectoarele ame- 
nințate. Germanii nu au putut avcă aci nici un Succes. 
Pe când francezii în ofensiva lor în Champagne. au. în- 
naintat pe un front ide aproximativ 25 kilometri şi. pe o 
adâncime de 2—3 kilometri, germanii, cu manevra lor 
demonstrativă: dela Reims, nu au putut înaintă. | 

In acest timp, germanii bombardează violent în Cham- 
pagne, în 'special spre "Tahure. a Sa 

La 24 Octombrie, în urmă unei viguroase pregătiri. 
prin artilerie şi după o luptă violentă, trupele iranceze 
cuceresc în Champagne imporlautul uvraj, numit avra- 
jul Courline. ERE 

La 25, germanii încearcă a reluă Courtine, însă fran- 
cezii se 'mențin. | | | 

La 26, germanii reatacă la Est de Reims, fără suc- 
ces. 

La 28, francezii înaintează la Est de Courtine, făcând 
200 prizonieri valizi. E 

La 29, germanii au dat patru contra-atacuri la Cour- 
tine, însă au fost espinşi cu pierderi. : 

„La 30, după o bombardare intensă pe un front de 
8 kilometri, masse de infanterie formate imai cu seamă 
din trupe aduse din Rusia, atacă cu îndârjire poziţiile 
franceze. Câtevă elemente din aceste masse reuşesc a se 
instală pe vâriul colinei Tahure, dar de altfel pretutindeni, 
şi mai ales în faţa acestei localităţi, Germanii se retrag, 
lăsând pe teren un mare număr de morţi. | a. 

La 31, fpatru atacuri noui către Tahure şi Couxtine, 
„nu reuşesc. Francezii fac aproape 400 prizonieri valizi. 
Pierderile germane sunt mari. | 
| La 1 iNoemvrie, tunurile franceze risipesc în apro- 
piere ide Soissons, o coloană de infanterie inamică. In 
regiunea Roye, ele silesc un tren blindat să se întoarcă, 
şi trag asupra unor convoiuri germane. 

La 3 Noembrie, în Champagne, inamicul, — după 
o bombardare cu ajutorul obuzelor asfixiante, — se ins- 
talează în unele dintre tranșeele. înaintate franceze, din 
sectorul Massiges, de unde însă sunt respinşi, , 

La 4, Germanii atacă fără succes contra uvrajului 
Courtine. | 
____La 9 se dă luptă vie de artilerie pe platoul Neu- 
vron, unde Francezii distrug mai multe lucrări inamice. 

12
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La 10, două violente asalluri germane contra po- 

ziţiilor Iranceze "de pe pantele colinei Tahure, sunt res- 

pinse cu succes. Ii Ă o 

“La 96, în regiunea Fille-Morle (Argonne), Francezii 

fac să explodeze un depozil inamic cu muniţiuni. 

- *La'97, la cola Sainte-Alarie, Nord: de Saiut-Mihiei, & 

baterie germană a fost distrusă, prin lovituri de obuze 

grele. ” , 

La 7 Decemvrie, Francezii reiau o lranşee ce o pier- 

duse în zilele precedente. - 
- - La 8, bateriile Franceze răspund cu putere la un atac 

german. a | | 
La 11, Francezii au distrus tranșeele inamice de pe 

creasta Chausson, drept răspuns la tirul german cu obuze 
lacrimogene. - i 

Ta 17, bateriile germane allate la Nord şi la Est de 
Massigcs, sunt reduse la tăcere. 

"La 25, Francezii bombardează şi împrăștie un cou- 
voiu pe drumul dela Tahure la Somme-Py. NE 

La 27, Germanii încearcă o ofensivă în Champagne, 
însă, sunl respinşi. | " 

d) Sectorul Argonne-Aleusa-Alosela. 

In prima chenzină August, Germanii încearcă în Ar- 
gonne mai multe Surprinderi de noaple. 

In noaplea de 1—2 August, în apropiere de cola 
213, la Nord de Harazee, Germanii au ocupal o tranşee pe 
care Francezii au relual-o printrun contra-alac. După a- 
miazi Germanii au atacat, servindu-se de' lichide inflama- 
bile şi au reuşit a ocupă o tranșee în regiunea Marie Th6- 
resc, din care însă Francezii au relual o parte prin con- 
ira-atac. În noaptea următoare și în zilele de 2 şi 3 Au- 
gust, Germanii-au atacal fără succese. 

In legăliră cu aceste atacuri, Germanii au alacal si 
către Hauis de Meuse. - o 

Lia Ii d August inamicul a trimes de trai ori co- 
Joanele de alac contra poziţiunilor franceze Bois-Haut 
între Eparges şi tranşea Calonne, iar dincolo de lparges 
în câmpiile -Wo&vre localitatea Chumplon la Sua de Fres- 
nes-en Wocvre. . Aaa 
Ă La 10 August, trei regimente germane execută un atac 
înverșunat contra poziţiilor franceze din scobilura de le- 
ren dela Houyetie, in Argonne; ajutaţi de obuze asfixiante, 
ci pătrund în lranşeele franceze, din cari însă suni scosi 
afară în cursul zilei. | Aa 

| „Deşi armala kronprințului este continuu întărită şi 
alacă cu îndârjire, toluş, nu are succes. In noaptea de 15, 
trupele germane au alacat în două rânduri în regiunea ÎMa-
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vie “Therese şi Fontaine-aus-Charmes, însă au fost res- 
pinşi cu pierderi mari, reocupânilu-se de către Francezi 
-0 parte din tranșeele pierdute ia Est de drumul Vienne-le- 
Ch ateau-Benarville. | . 

A «oua zi Germanii pronunţă alte noui atacuri în sec- 
torul între acest drum şi râușorul Houyette, însă au fost 
respinşi, iar seara atacă pe lot frontul Marie-Phorese, fiind 
respinşi cu mari pierderi. a 

La 12, inamicul bombardează Raon-lEtape unde ucid 
patru bărbaţi şi rănese şapte femei şi copii printre popu- 
laţia civilă. i e 

La 14 August, Germanii renunță la atacul deschis şi 
asvârlă bombe şi petarde contra tranşeelor dela Courtes- 
Chausses şi dela lontains-aux-Charmes, însă, curând ar- 
tilexia franceză împiedică această acţiune. - | - 

La 16 August, Germanii încearcă altă luptă de gra- 
nate, pe drumul dela Haute-Chevauchee şi la Marie-Lh6- 
rese “(Vest de pădurea 'Mulancourt), însă focul artileriei 
franceze îi respinge. a 

La 17 şi 18, se produce schimb de granate și pe- 
tarde la Haute-Chevauchee, şi Fontaine-aux-Charmes, până 
la pădurea Cheppy, însă Germanii bătuţi de, artileria 
franceză, se retrag în tranşeele lor. 

In ziua de 21 August, are loc o luptă corp la corp 
la Marie-Therese, la Est de pădurea Malancourt. 

In zilele de 10 şi 11 Septemvric, în Argonne, micile 
încăerăr şi lupte cu bombe din săptămânile trecute, s'au 
transtormat în lupte foarte violente, provocate de Ger- 
mani. | a 

Pare că artileria germană, prin. pulernicile ci. cano- 
nade, voieşie a ascunde că infanteria ci nu mai poale a- 
tacă. In aceste lupic de artilerie, Francezii au fost mai ales 
“superior: la Fontaine-aux-Charmes pe râuşorul Houyelte, 
la Courtes-Chausses şi la pădurea Bolaute. ” 

La 10 Septemvrie, a fost respins un alac al infanteriei 
„germane pe drumul Harazee-Saint-Hubert. După această 
xlală luptele sau redus la bombardări, la Fontaine-aus- 
Charmes, Saint-Hubert, Courles-Chausses. Astfel kronpriu- 
jul nu a putul atinge Biesne, primul său obiectiv. 

In după amiaza zilei ide 27 Septemvrie, armata kron- 
prințului, pentru a opri ofensiva franceză care deveniă 
tot “mai amenințătoare, execută: o puternică ofensivă, în 
Argonne, atacând de 1 ri, fără a obţine vre-un rezultat. 
În lot, limpul luptelor idin această regiune, luptele de ur- 
tilerie au “fost foarte vii, de ambele părţi. . | 

In primele zile ale lunci Octomvrie, mai multe lupte 
-de mine, bombe şi petarde au avul loc în regiunea Vienne 
le Château, în sectorul Marie-Therâse, 'Courtes-Chausses 
“şi Fontaine Madame. E
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Germanii au bombardat şi Vauquois, ocupal «le câlva 
“timp de către Francezi. Sa , 

„La 3 Octomvrie, în împrejurimile dela Vauquois, lu- 
crările inamice suni distruse de către Francezi cu ajutorul 
minelor. Spre a-şi răzbună distrugerea tranșeelor lor, Ger- 
manii lansează asupra oraşului Reims vre-o sută de obuze 
incendiare. 

In zilele de 2 şi 3 Octomwvrie, aripa dreaptă a arma- 
tei generalului Langle de Cary. a executat în partea vestică 
a regiunei Argonne mai mult atacuri, ca răspuns la atacu- 
rile germane, progresând puţin la Nord de 'Tourbe şi 
în pădurea La Grurie, la Nord de localitatea Harazee. 

La 7 Octomvrie în Argonne, inamicul ocupă mai 
muite tranşee franceze, graţie întrebuinţărei intense a o- 
buzelor asiixiante, în urma unui atac dat de două “ivizii; 
ei nu reușesc însă a rupe irontul francez. 

Până la 10 Octomvrie, lupte de artilerie şi de bombe, 
se produc în regiunea 'Tour-de-Paris şi Court-Chausses, 
și cele din Argonne la orășelul Thomas. 

Pentru luna Noemvrie nu avem date. 
La 12 şi 13 Decemvrie, Francezii au avariat podul 

aruncat de germani dela Saint-Mihiel peste Meusa, bom- 
bardându-l şi distrugându-l. 

| La 16, bateriile franceze au dărâmat lucrările ger- 
mane situaie în pădurea Chevaliers pe 'Meusa de sus, iar; 
la 17, produc stricăciuni asupra lucrărilor germane dela 
Eparges și pădurea Pretre. 
„La 19, Francezii produc stricăciuni la Chauvancourt, 

în regiunea Saint-Mihiel. 
La 20, Francezii distrug 'mai multe lucrări germane 

în pădurea Lamorville, aproape de Saint-Mihiel. 
F e 29, luptă de artilerie, în legătură cu întregul 
ron. | 

e) Sectorul V. osgi. 

In Lorena, Germanii au încercat descori, însă fără 
succes, a reluă pădurea Le Prâtre. In ziua de 30 Iulie. după o puternică canonadă, au fost respinși la Croix-des_ Carmes; iar. la 1 'August, în regiunea Haye, un batalion german a fost surprins 'de focurile artileriei franceze în o- rașul Vilcey-sur-Trey. Germanii, ca răspuns, au bombar- 
dat cu obuze incendiare Pont-ă-Mousson Și XMeizicres. 

“In “Alsacia, Germanii aduc rezerve peritru a împie- dică progresul Francezilor la Nord de Miinster. (cu ince- pere dela 29 Iulie, ei încearcă zilnic a-şi relua poziţiunite 
pierdute. 

| La 2 August au atacat de irei ori fără succes asupra. "pozițiunilor dela Barrenkopi. La 4 August au reocupat
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oarecuri tranșee la Linge şi Schratzmaennele care domină: 
Yechl. 

La 15 August, Francezii, pentru a răspunde Germa- 
milor ari au bombardat Saint-Di6, au bombardat şi ei 
gara Sainte- Marie- aix-Mines şi câmpul dela Barrenstall. 

Germanii s'au încercat în zadar în cursul lunei Au- 
aust a-şi reluă poziţiunile dela Linge. Francezii au res- 
pins toate aceste atacuri, reuşind chiar a ocupă o cută de 
teren la Sondernach,. „între Techt şi Landersbach Ja Sud 
«de Munster. 

La 16 August, Francezii bombardează localitatea 
Saint-Di6, executând și represalii asupra gărei: Sainte-Ma- 
die, unde gazometrele fac explozie. 

La 17, infanteria franceză pune: piciorul pe creasta 
dirtre Sondernach şi Landersbach, în regiunea lui Reich- 
ackerkopi. "Poate conlra-atacurile inamice sunt respinse. 

La 22 August, Germanii au atacat la Sondernach, 
unde au fost respinşi cu intari pierderi; iar a doua zi, IL: ran 
cezii au mai câștigat teren la Linge şi Barrenkopi. 

In zilele de 24 și 26 August, Germanii au contra-atacat 
twanşecle franceze dela Linge,. Schratzmaennele, Barren- 
kopP şi Sondernach, în scopul de a xecâștigă terenul 
pierdut cu două zile mai înainte, dar au fost cu desăvâr- 
Şire respinşi. 

La 23, se dau lupte foarte îndârjile pe înălțimile 
Est de râul Fecht de Nord, . unde inamicul nu izbutește 
să reocupe terenul pierdut. 

La 26, Francezii înaintează îpe creasta dintre Sonder- 
nach şi Landersbach. Germanii bombardează 'Thann şi 
Vicux Thann. Ei trag şapte obuze, cu distanţă lung gă, asu- 
-pra regiunei Compitgne. 

La 31, în. Vosgi, în urma unei bombardări cu aju: 
torul obuzelor asfixiante, inamicul dă un atac: îndârjit 
contra lranşeelor franceze dela Linge; F rancezii îşi men- 
țin poziţiile lor. 

După modul cum sau desiăşurat luptele de artilerie, 
în acest timp şi după consumarea făcută de Francezi, re. 
iese că criza de n ouniţii pentru Francezi nu mai există 
la această dală. 

în primele zile ale lunei Septemwvrie, Francezii au ac- 
ționat asupra poziţiilor germane din jurul localităţilor Em- 
bermenil, Leintrey şi Angerwiller, unde, după” comunica- 
tele germane, mau avut succes.! 

Luptele de artilerie franceze au fost puternice nai 
ales în şcelorul dela Gondrexon până la Gremencey, un 
oraș mic la Nord de Seille. Această regiune prezintă mare 
import anți militară, de oarece drumul Paris-Strassbourg 
irec2 la Blamont aproape de Gondrexon şi Avricourt, 
punct de joncțiune de căi ferate.
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in aceste prime zile, Francezii au cuceril şi pus Stă 
pâuire solidă pe unele porțiuni de tranșee dela linge, Sou- 
dernach şi Landersbach ce mai rămăsese ncocupale. Co- 
municatele oficiale arată că Francezii şi în special lrupele: 
tinere din clasa 1916 au săvârşit aci mari acte dle eroim.. 

La. Y Septemvrie, se dă un atac dintre cele mai în- 
verşunate, cu obuze aslixiante, la Linge, Barreakopt.. 
creas Hartmannswiller, ete.; inamicul pune piciorul în. 
câevă puncte, însă e 'imedial scos prin contra-atacuri. 

La 15, axtileria franceză distruge organizaţiile ger-: 
mane dela Embermenil, în Lorena. . , - 

Pâna la 19 Septemvric, lupte de arlilerie mai inteuse- 
în Lorena au fost la Est de Eparges în pădurea Parroy 
şi Leintrey. Aci Germanii au incercat în ziua de 11 un 
atac, însa au fost respinși. PE , , 

La 14 Septemvrie, o buleric, germană a lost :lisirusă 
pe înălțimile dela Hauis-de-Meuse, | | 
„La 17, artileria franceză distruge marzie pod dim 

faţa localităţii Sainl-Mihiel, precum şi un pod «le vase si 
tre! trecători. 

Până la 20 Seplemvrie, -artileria franceză bate cu 
succes poziţiunile inamice împrejur de liniile care for- 
mează colțul Saint-Mihiel. La Est de Challon, la 10 ki-- 
lometri de Saint-Mihiei, un balon capliv german a fost. 
lovit şi “dărâmat și lot în accă zi artileria a stărâmal aur 
pod de vase şi trei podeţe, ceeace a pus în imposibilitate 
pe Germani de a debuşă pe malul stâng al alcusci. , 

Artileria franceză stăpâneşte de asemenea cu tocul i: 
la Nori de Flirey în direcţia Thiaucouri drumut” ce: mare 
St. Maurice Thillot. Artileria de calibru mare, alinge chiar 
gara Thiaucourt. unde vine și noua linie militară cons 
truită, de Germani dela Saint-Mihiel la Vigneuilles, 

De asemeni artileria franceză a'distrus lucrările între- 
prinse de germani pentru a instată piesele cu bătaie mare. 
destinali să bombardeze Nancy şi Luncville, . 

„La Harimannswilterkopt, traucezii au progresat pu- 
țin prin lupte ide granale, iar artileria a alins uzina ciec- 
trică dela 'Lurekheim, oraș situat la 5 kilonetri de Colmar. 

Deşi germanii contra-atacă rar, totuși atacurile stiri, 
destul de puternice 'mai ales asupra pozițiilor dela Barren- 
kopt. și Lingekopi. In această parle, francezii fiind. su- 
periori, au avul succese aproape zilnic. 
„La & Octombrie, ofensiva germană din Vosgi e res- 

pinsă, 
In primele zile ale tunei Oclombrie au avut toc bom- 
bardări continue (la care sau întrebuințat şi tunuri de ca- 
libru mare), urmate de violente atacuri de infuuterie, care 
iau modiiicat de loc însă situațiunea generală, cu loate 
storțările făcute de Germani pentru recucerirea pozitiunilor
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ocupate în ultimul timp île francezi pe crestele dela Linge 

şi Schratzmacnnelle: | | | 
im Lorena, trimet dese recunoașteri ofensive călie 

Seille şi pădurea Parroy. La 8 Octombrie o asemenea r& 

cunoaștere ocupă o lranşee între Leintroy şi Resillon, însă 

a-douu zi sunt 'vespinşi din ca. | 
La 12 şi 13 Octombrie, germanii au alacal puternic 

pozițiunile dela Linge şi Schratzmannaelle, Î iind respinşi, 

afară de un punct la Sud de Linge unde au rămas stăpâni, 

dar de unde a doua zi au fost respinşi. 
La 15 Octombrie, germanii au încercat un atac pu- 

ternie, precedat de aruncări de bombe şi gaze pe un 

front de 5 kilometri, conlia poziţiunilor: franceze dela 

Linge şi Hartmannswillerkopi (sau Viels-Armand) deși 
nu au reuşil complet 'pe tot:frontul, lotuşi, au ocupat o 

bw'anşee situată la Vicis-Armand. de unde însă au fost 

respinși în zilele următoare. ! 
Un asemenea atac au pronunțat şi către. Schralzmiuen- 

nelic, însă lol fără succes. 
In Vosgi, germanii au incercat la 19: Octombrie de x 

recuceri pozițiunile picrdule în primăvară, ceeace a plo- 
vocal atacurile din ziua de 20 Octombrie dela Harimanus- 
willerkopl şi Sudelkopi, reuşind a ocupă creasta pozițiu- 
nei Harimannswillerkopi şi a pătrunde în două posturi 
teletonice, pe cari însă le-au pierdut a doua zi, după un 
wguros contra-alac francez, plus um mic fort stăpânit 
până alunci de germani. | ” 

La 22 Dctombrie, trupele tranceze au cucerit o lran- 
şee în apropiere de încrucişarea drumului Leinirey-Gon- 
drexon şi Amenoncourt la Reillon. 

Pentru luna Noembrie nu avem dale suliciente. 
La 21 Decembrie, la Hartmannswillerkopi, france- 

zii cuceresc o parte din lucrările inamice, făcând 1200 
prizonieri. | 

La 22 şi 23, germanii conlra-atacă şi reiau o parle 
din lranșeele pierdute. 

La 21, germanii încearcă să reiă şi ceelelalle tran- 

şee însă suni respinşi cu pierderi. 
La 27, francezii distrug lucrările germane «din regiu- 

nea Linge. | 
La 28, [rancezii cuceresc câtevă noui tranșee la 

Harimannswillerkopf, făcând 100 prizonieri. | 
La 29, francezii mai ocupă lucrările germane de pe 

înălțimile Rehfelsen și Hivzstein, făcând şi 300 de pri- 
zonicri, între cari şi ofițeri. 

La 31, germanii atacă violent poziţiunile iranceze 
dela Hirzstein, însă sunt respinşi. | 
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Au mai fost oarecari mici alacuri în sectorul englez Loos şi Hulluch. Artileria franceză a intervenit în lu pte de artilerie la Beaurains la Sud de Arras. La Fricourt şi la Boisselle au fost lupte de mine și patru, atacuri germane respinse de artileria aliată. 
La Sud de Somme, aproape de Peronne, artileria 
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franceză a produs stricăciuni la unele tranșee germane. La 2 lanuarie, artileria franceză aduce grave st IL căciuni lucrărilor germane “din regiunea Dunelor, Sa nind mai multe incendii şi aruncând în aer două depozite cu muniţiuni.
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La 3, se petrec violente acțiuni de artilerie -pe lot 

fronlul râului Yscr. | | , 

La 4, lupte cu bombe, aproape de Sleenstracte, in 

avanlagiul aliaţilor. 
| 

Inire 7 şi 13 lanuarie, dela Mare la. Arras, Sau pe- 

frecul la flancuri, adică pe Ironiul belgian până, la Lys 

şi pe frontul francez până la Arras, lupte de artilerie: 

iar la cenlru, pe fronlul englez, pe lângă serioase lupte 

de artilerie, s'au dat şi atacuri cu alternative de succes 

între Lys şi Lille. In aceste luple, englezii au bombardat 

instaluțiunile germane la Sud de Frelinghten, localitate 

siluală pe Lys, în sus de Armenlicres. 

La 7 Ianuarie, fermele ocupate de călre inamic pe 

malul stâng al râului Yser, la Nord 'de Dixmude, sunt. 

bombardate cu succes. : : 

La 9, distrugerea mai multor convoiuri de aprovi- 

zionare inamice, spre Clerclen. 
Lu 12 Ianuarie, în Belgia, după o pregătire cu arli- 

leria destul de violentă, Germanii au încercat în mai multe 

rânduri să lreacă canalul Yser, în «lirecțiunea Steenstracte 

şi Heolsas, dar focul aritleriei și milralierelor Aliaţilor, a 

oprit orice înaintare. 
La Sud-list de Ypres, Germanii de asemenea au a 

lacai, după o prealabilă pregălire de artilerie, şi după 

cum arată comunicatul oficial german din 2 corent, au 

reuşit a cuceri 800 imetri din pozițiunile engleze. 

La 11, explodează depozitele de muniţiuni din hu- 

crările germane dela Nord de Steenstraete, pe urma unor 

violente bombardări. 
La 16, artileria franco-engloză provoacă mari Slri- 

căciuni lranşeelor germane din regiunea Hel-Sas. 
. La 20, canonada îl constrânge pe "inamic să eva- 

cueze pădurea Moerckem. 
In ziua de 21 ianuarie, germanii au bombardat vio- 

lent frontul francez ce acopereă drumul la Dunkerque, 

asvârlind peste 20.000 obuze, apoi au pornit la ulac, 
însă, au lost respinşi, suterind mari pierderi. 
„Im acest timp, artileria engleză a contribuit la bom- 

Dardarea călre Bossinghe. şi. au bombardat lucrările. ger- 
mane dela Monchy, l'ricourt şi Marencourl pe drumul . 
Peronne şi Ovillers şi către: Boisselle pe drumul «dela 

Aibert la Baupaume. Ia , 
„Tot în ziua de 23, germanii, după o bombardare pu- 

ternică, au atacal cu coloane dese şi succesive frontul în- 

tre Neuville şi Thâlus și au reuşit să ocupe o parte din 
tranşcele primei linii. După dese. lupte şi încercări «dle 

a lreca la celelalte linii. până: seara, germanii au rămas 
în stăpânirea a 200 'metri din tranșeele franceze. La 24, 
sa reluat lupta cu explodări de mine, cu granale, ete. şi



187 

  

după alternătive de succese până la 27, germanii nu. iu 
Mar putut “naintă. | 

La 30 şi 31 Ianuarie, artileria grea franceză u. lost 
toavle aclivă la Steenstracie. Artileria engleză a .hom- 
bardat mai ales între Ypres şi munţii Flandrei, către Bai-l-. 
Yleul şi Cassel, atacând și. cu infanterie pe ici-coleă. 

iu acest timp, între Loos şi Givenchy-en-Goheile, 
a îost linişte, însă de aci la Arras au fost luple serious 
de artilerie şi infanterie. Orașul Arras a fost bombardat 
şi apoi alacat până în apropiere de porțile lui, însă 
germanii au fost respinşi cu pierderi. Aproape de Gi- 
veiciy.. la Vest de cota: 110, exploziile de mine şi atu- 
curile puternice au permis germanilor de a ocupă unele 
tranşee, însă după câtva timp iau lost alungaţi din ele. 

Alte atacuri germane au lost respinse de artilerie şi 
infanterie între Neuvilie-Saint-Vaast, Vimy, şi direcţiune: 
Arras, la Nord de Boclincourl. -: 

Artileria franceză a mai oprit şi un alac german că- 
tre Givenchy, la cota, 119, şi apoi a bătut prin lungireza 
tirului, în spatele acestor trupe, centrele lor de aprovizio- 
nare. a 

In ultimele zile din Ianuarie, trupele noui engleze au 
înlocuit lrupele franceze dintre Arras şi Somme și au 
avul de susținut unele alacuri şi” bombardări, mui ales 
între Albert, Carnoy şi Marincourt. Dela orașul Lise 
către Noyon, sectorul este peupat de trupe franceze cari 
au avut dese lupte pentru ocuparea localităţilor. Armen-: 
court, Doncourt, Tilloloy şi 'Beurraignes, lresnitres şi 
Lassigny. e 

Intre 25 şi 30 Ianuarie sau produs câteva atacuri 
germane între Somme şi Roye, mai ales lu Sud de trise,. 
Dompierre şi Lihons, însă au fost respinse. 

La 30, coloane inamice au apărut la Sud-Est de Roye, 
între acest oraș şi Laucourt şi împrejurimile Beuvraig- 
nes, însă au fost respinse. - 

Până la: 10 Februarie, deşi sau continuat: bombar- 
dările şi încercările slabe de aluc pe ici pe colo, loluş, 

în general, sc. pare că a fost în' acest timp o perioadă «le 
linişte. ăi 

Intre .10 şi 12, germanii au reincereal. operaţiunile 
lor, de a trece peste Yser şi Yperlce, după o violentă 
bombardare, la Sicenstraele, unde drumul dela Dismude 
trece poste Yser, şi la Het-Sas, însă nu au putul ujunge 
malul stâng, fiind opriți de focul bateriilor şi al infan- 
terici. S'au “făcut asemenea încercări şi pe Irontul bel- 

gian, îusă fără succes. Belgienii au avut de susţinut în 
acest timp o canonadă de artilerie şi un atac cu granale 

de mână în apropiere de Steenstraete, distrugând şi un 
ț
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convoiu german pe drumul dela Ostenda la Nord de Dix- 
mude. " 

Pe platoul. Neuville-Saint-Vaast, lupta de artilerie 
Sa întins dela cota 110 până la drumul Arras-Vimy. 

Dela 9 la 13, sau dat diferite atacuri şi conlra-atacuri 
cu alternative de succes, mai ales între Jolie și Neuville. 

La 13, germanii, cari nu avuseseră succese. în zi- 
iele precedente, revin la atac, dela cota 110 până la dru- 
nul Neuwville (îront 1500 imelri)-şi după trei alacuri ne- 
zeuşite, reușesc la, al palrulea atac să ocupe o tranșee, 
de unde, după câtva timp, au fost alungaţi. 

Englezii, în acest linip, au avut de răspuus artileriei 
inamice, care bombarda tranşeele lor. dela Hoodge şi a- 
celeia care bombardă dela Armentitres până la Loos-en- 
Gohelle. 

- Până la 26 Februarie, pe frontul belgian dela Yser 
la Ypres, sa pierdut lin intensitalea luptelor; în schimb, 
germanii încearcă atacuri pe frontul francez între Steens- 
tracte (dreapta belgiană) şi Boesinehe (stânga engleză). 

* La 20 lebruarie, după o bomburdare violentă, ger- 
manii încearcă irecerea la Slcenslruele, reușind a se a- 
propia de tranșeele franceze, însă printr'un contra-atac 
au fost respinşi. - 

Intre. 16 şi 22 au fost atacați și englezii cu alter- 
nalive de succes, însă la 22 au pierdut 400 metri din 
iranşeele ce adesca au trecut 'din mână în mână şi care, 
pentru acest motiv, se numesc internaționale, - ” 
» La 18 Februarie, artileria îrancezi face să explodeze 
un depozil cu muniţiuni, la Nord de Boesinshe. 

La 14, bombardare înverşunată între Ypres şi ca- 
nalul Comines. Germanii ocupă 600 metri de tranşec tri- 
gleze. a | 

La 18, în urma unei violente bombardări, germanii 
se încearcă să treacă canalul Yser-ului la Steensiraete, însă 
sunt decimaţi de călre ariileria franceză. 

La 21, în faţa localităței Steenstraete, tunurile -fran- 
ceze “leschid inai multe spărturi în tranşcele germane. 

"Dela 21 la 29, tiruri de artilerie, mai toate eficace, 
asupra organizaţiilor inamice. 

In regiunea Loos-Arras şi în special între Givenchy- 
en-Gohelle şi Neuville-Saint-Vaast, luptele de mine sau 
continuat fără întrerupere în Februarie. La 20 și 21 sau 
tat lupte la. Sud-ist ide Givenchy de către 7 batalioane, 
Wupă-o violentă bombardare, şi au reuşit a ocupă tran- 
șcele liniei l-a, ajungând chiar la cele ale susținerilor, 
dar, francezii au contra-atacat izgonindu-i pe germani 
«au mari pierderi. E 

! la Sud de Arras, între Sauterre, între 18—21 Fe-
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bruarie, germanii -au atacat: puternice pe un front de 7 
kilometri, întrebuințând şi gaze asfixiante. 

Până la. 11 Martie, “deşi toată aiențiunea se dă lup= 
telor dela Verdun, totuşi sau'petrecut oarecari acțiuni şi 
în celelalte sectoare. , 

In Belgia, bateriile aliaţilor au tras contra uviajelor 
inamice deja Lombaertzyde şi Steenstracte. Englezii au 
avut oarecari ciocniri către Ypres. | 

La 2 Marlic, englezii recuceresc toate lranşeele pier- 
dute la 11 Februarie şi fac mâi multe sute de prizonieri. 

La 6 Martie, luptă violentă, cu ajutorul bombelor, 
între Belgicni şi Germani, în apropiere de Maison du 
Passeur. 

La 8, nouă luptă cu bombe de mână, la Maison du 
Passeur. . , 

La 15, artileria franceză dărâmă organizările ina- 
mice dela La Plage (regiunea "Nieuport-ului). | 

In a doua chenzină Martie, pe frontul belgian, sa. 
semnalat numai bombardări reciproce şi o luptă cu bom- 
be de 'mână în apropiere de casa Passeur. | 

La 17, tranșeele germane dela Boosinghe sunt cu 
desăvârșire dărâmate de către sbuzele franceze. 

La 22, Francezii bombardează cu înverșunare linia. 
doua inamică, din regiunea dela Steenstracte. 

La 25, bombardarea tranşcelor germane la Est de: 
Boesinghe şi în preajma locâlilății Het-Sas. 

La 27 Martie, trupele engleze au afacat pintenul 
Saint-Eloi, cucerind două linii de tranșee .și luând 170. 
de prizonieri. | 

Până la 26 Martie, englezii au susținut de asemeni 
bombardarea pe tot frontul, iar la 28, au luat brusc o- 
fensiva la Sud 'de Ypres, aproape de Saint-Eloi, ocupânid 
aproape 600 metri din tranșeele inaniice, — cauzându-le: 
pierderi, și luând prizonieri. Ă 

La Sud de Somme, către Sauterre, germanii au în- 
cercat la 27, o ofensivă viguroasă; iar la ii kilometri spre: 
Sud-Vest de Lehons şi de Chalnes, Francezii au rezistat 
în Maucourt, pe care germanii l-au bombardat şi apoi: 
i-au atacat. ” 

La 30, Englezii opresc cu artileria lor, o încercare a 
germanilor, care vor să iasă din tranșeele dela Bocesinghe. 

Intre 1 şi 5 Aprilie, englezii au înlocuit o parle din 
trupele franceze dela Ypres. In acest timp, Englezii au 
avut o conlinuă bombardare între La Bassâe și Arras, 
precum şi asupra cantonamenlelor din Langemarck, având 
oarecari lupte la Saint-Eloi. e 
__„La Sud de Somme, 'germanii au încercat să forieze: 

liniile franceze între fluviu şi Chaulnes, aproape de Ver- 
mandovillers, în ziua de 29 Martie, reuşind a pătrunde:
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in unele tranșee. Din comunicatele Îranceze reiese însă, 
că au fost izgoniți imediat. | i 

S*a mai produs la 31 Mai un alac mai la Nord și 
un all atac contra 'pozițiunii dela Dompierre, insă ambele 

au fosil respinse. 
La 1 Aprilie se semnalează bombardare intensă şi 

prelungă a canlonamentelor inamice delu Langemarek. 
La 5, luptă de tranșee la Sicenslraete. . 

La 7, artileria grea franceză dislruge în parle or- 

ganizaţiile germane dela Langemarek și Middelkerke. 

La 10, la Sud de Sainl-Georges, inamicul ocupi o 

mică poziţie belgă, care apoi în urma unui conlra-alac 

.esle recucerilă. | . 

Intre 13 şi 19 Aprilie, în Picardia, artileria franceză 

:a lucrat foarle acliv pentru a distruge lucrările germane 

de pe platoul Sanlerre, între Boxe şi Lassigny: iar ger- 

manii au reînoit recunoaşterile lor către Parvillers, pre- 

cum şi la Boisselle care le barează drumul dela Cambrai 
Ja Amiens. Duelurile de artilerie au fost către ilebuterue, 
între Arras, Albert şi Carnoy, cum şi fatre Albert şi 
Peronne. 

ToL-în acest limp, belgienii răspuil artilerici ger- 
mane între Nicuport şi Boesinghe, iar englezii între Y- 

| pres şi Lys în apropiere de Wytsehaete. La cătunul Sainl- 
Îiloi au fost câleva lupte pentru ocuparea unor pâhii. . 

In Artois, dela Bassce până la Neuville-Saint-Vaast, 
în special între Vermelles şi Loos-en-tohelie, continuă 
micile ciocniri şi tuplele cu îimine. 

Intre 20 şi 26 Aprilie, bombardări fără intensitate 
pe tol frontul belgian, deşi ştirile din presa străină anunţă 
ă aci. vor luă germanii ofensiva. 

Pe frontul englez au atacat germanii cu oarecare 
intensitate, în palru punele, dar au fost respinşi; în spe 
ial a fost serios un alac spre ulanatz. 

b) Seclorul Arras şi Somme 

“In ultimele zile ale lunei Decembrie a. fost puternică 
aclivilatea de artilerie în regiunile Souchez şi Arras. 

Tuple se artilerie de oarecare importanță uu fos 
la Albert, unde sau adus unele forțe engleze, precum şi 
la Lassigny (oraş stăpânii de germani). i 
"La Î Tanuarie, în regiunea Vymy, la Sud de Rove, 

artileria grea franceză a redus la lăcere bateriile inamice. 
În primele zile ale lunci Tanuarie, germanii au atacat 

Tără succes la Vest ide Roye şi în apropiere «de Ribecourt. 
In valea Aisne, “usi de artilerie, în care artileria franceză 
a distrus -două 'mori întărite situate între Vic-sur-Aisne 
Şi Soissons.
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Lua 17 Ianuarie; la Nord de râul Aisne, importante 

Juerări germane au fost distruse în parle de către locul 

bateriilor ranceze,. _- i 

“La 23, energică ofensivă germană în xegiuneu Neuvilia 

Saint-Vaast, unde inamicul, cu preţul a pierderi conside- 

rabile, câştigă mai multe sute de metri din tranșeele 

franceze de prima linie. In aceeaş zi însă, Francezii re- 

cuceresc cea mai mare parte din aceste lranșec. 

La 24, insucces a ilouă atacuri noni inamice în re- 

aiunea Neuville-Saint-Vaast. | | 

La 27, Francezii reiau câleva elemente cari se mai 

aflau ocupate de inamic; în regiunea dela Neuviile. 

La 28 lanuarie, germanii, după o pregătire loarle 

intensă cu artilerie, au indreptat atacuri, pe diierite puncte 

ale frontului: la Sud de Givenchy după, explodarea, unor 

mine, ci au reuşit a-ocupă câteva elemente înaintate de - 

“ivanșee franceze; la Nord de Roclincourt, însă au “fost 

apriţi de tocul artileriei franceze; un alt tac pe drumul 

Saint Laurel spre Saint Nicolas la Nord-Est de Arras, 

a fost cu totul respins. a 
La Sud de drumul Neuville-La Folie, germanii au 

reînoit atacurile în cursul zilsi, cu o deosebită violenţă, 

dar nu au reuşit fiind respinşi de Francezi. 

In ziua de 29 Ianuarie, francezii după o vie cano- 

nadă, atacând, au reluat o parle din elementele de lran- 

şee dela Vest de tota 110, pierdute în'ziua de 28 corent. 

Luptele au continuat şi în ziua de 30 corent, când. tran 

cezii au reuşit a veocupă succesiv tranșeele pierdute. 

Comunicatele oficiale germane din 1 Februarie arată 

că rezultatele încercărei ofensivei germane -din Arras şi 

Lens sunt foarte importante şi că în atacurile acestea 

date dela 21—29, sau pulut cuceri 1500 metri din prima 
şi 200 imetri ilin a doua linie franceză. 

. Ia 29, violentă ofensivă inamică la Sud de râul 

Somme; întregul alac rămâne fără rezultât, în afară de 

cel «lela satul Frise, unde Francezii nu posedau decât o 

gardă mare, foarte puţin numeroasă. - a 

"La 30, la Sul de Sonime, în inja localităţii Dompierre, 
două atacuri de infanterie inamice sunt energic respinse. 

„In primele zile Fevruarie. sa observat mai mullă ac- 
livitate în sectorul dela Sud de. Somme călre Saulerre şi 
pe Aisne. In zilele de 10, 11 şi 13 Fevruarie, Germanii 

au atacat către Sauterre fără succes, suferind pierderi. La 
13 Fevruarie, ei au alacat violent în Artois și au ocupat 
unele tranșee, de unde însă sunt scoși chiar în aceiaş zi. 

La 14, Francezii au alacat şi inu reuşit să ocup? unele tran- 
şec, luând prizonieri şi imaterial. Pe Aisnc, Germanii au 

atacat persistând către Vie-sur:Aisne, îusă, au fost opriți 

în loc ide reţelele de sârmă. O altă încercare au făcut-o
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Germanii către Soissons în ziua de 11, după, ce au bom- 
bardăt uvrajele din direcțiunea Crouy. pe drumul Laon, 
reuşind a se apropii de primele tranșee; însă, printr'un 
contra-atac' au fost respinşi. A doua zi s'a produs un alt 
atac pela capul (de pod -Vailly, însă coloanele de infanterie 
au tost oprite de artileria franceză. Al treilea atac a avut 
loc direct către Soissons, în ziua de 13, venind pe drumul 
Saint-Quentin, dar şi acest atac a fost oprit de focul de 
baraj al artileriei. 

De aci până în Champagne nu Sa petrecut nimic kdeo- 
sebit. 

La 20 Fevruarie, în sectorul Lihons, la Sud de râul 
Somme, un aiac pe care Germanii l-au dat pe un front 
de şaple kilomeiri, este oprit.în loc de către focurile in- 
fanteriei franceze și de către tirul de baraj al tunurilor. 

La 1 Aprilie, frontul enslez a fost întins dela canalul 
Yser la Nord de Ypres până la râul Somme. Englezii au 
înaintea lor armatele: Principele Albert de Wiiriemberg, 
General v. Buelow, Prinţul regal al Bavariei; în total 35 
divizii. E 

c) Seclorul Soissons-Reims:Champagne. 

în prima 'chenzină Ianuarie, au avut loc oarecari ca- 
nonade de artilerie la Noră de râul Aisue şi în Cham- 
pagnc. Germanii au pronunțat atacuri cu sranatele de 
mână în walea Py, dela Saint-Souplet la Somme-Py şi 
Tahure. : Ie 

» La 3 şi 5 Ianuarie, Germanii au alacat violent către 
Tahure, însă au fost respinşi. | o 
"In noaptea de 1 spre 5 Ianuarie, Germasiii au pro- 
nunţat un puternic atac între 'Tahure și cota 193, însă au 
fost de asemenea respinşi. | 

Artileria fianceză a ieșit din obiceiul de a bombaradă 
numai întăriturile. germane, bombardând de asță dată 
cantonamentele inamice din pădurea Mahmaison, aflată la 
4 kilometri de gara Challerange, centrul de aprovizionare 
al armatei kronprințului. | | 

La 10 Ianuarie, Germanii atacă în Champagne pe un 
front de 25 kilometri, luând câtevă tranșee dela Francezi. 

| In ziua de 12 Ianuarie, Francezii, după o violentă 
bombardare, au atacat la Est de ferma Maison de Cham-, 
pague, la N.-E. de Massiges, reuşind a pătrunde în pozi-: 
țiunile germane. _ 

Intre 21—27 Ianuarie, Francezii au bombardat violent 
în regiunea Soissons şi trecerea dela Berry-au-Bac, iar 
între Reims şi Corberry au fost şi oarecari. ciocniri la
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terma Godat, în valea Fontaines, la Suc de Berry-au-Bac şi 
în „apropiere de ferma Cholera. 

„La ] Fevruarie, Francezii bombardează toate Iucră 
rile germane din Champagne. | 
La 13, Germanii pronunță un atac. violent în regiunea 

„Soissons și ocupă „câlevă tranșee. Comunicatele franceze 
spun că Germanii au fost scoşi imediat din ele. 

Intre 10—12 Fevruarie, -Germanii au fost toarte ac- 
livi, bombardând și contra-atacând continuu între dru- 
mul' Chalons şi Massiges. Ferma Navarin şi cola 199 au 
lost direciunile unde au atacat Germanii viguros, reuşind 
în ziua de 12 î se instală în câtevă tranșee. Francezii au 
contra-utacat, luând 300 metri tranșee și 56 prizonieri. 

În at :ciaşi zi, Germanii au pronunţat g ofensivă pe 
drumul 'Tahure-Somme- -Py, reuşind a se instală în pri- 
mele tranșee, cari, fiind minate de Francezi, au tost arun- 
cale în aer. 

In Champagne, în a.doua chenzină Fevruarie, a îost 
mai mult tir dear tileric contra coloanelor inamice în marş 
şi contra unor întăriri. 

In Argomne, canonada a fost dirijată în” împrejuri- 
mile Saint-Hubert. Lupte de mine la Vauquois şi tir de ar- 

- tilerie contra observatoarelor inamice din pădure ea Cheppy. 
sicesle bombardări, împreună cu cele de pe coastele 

Meuse, şi cele din Woevre, sunt în legătură cu ofensiva 
dela Verdun. | 

În primele zile din Martie, Germanii au atacat înăl- 
țimile dela Massiges între ferma Maison de Champagne şi 
muntele Telu, întrebuințând lichide inflamabile, gaze as- 
fixiante ete. Au fost respinşi dinspre 'Tetu, însă au ocupat 
spre Maison de Champagne o tranşee, pe care Francezii 
au reluat-o a doua zi. 
„Im a doua chenzină Martie nu-sa produs nimic deo- 

sehit pe Aisne şi în Champagne. 
i In primele zile Aprilie, în valea Aisnc, s au continuat 
bombardările, în special către platoul Vauclere în apro- 
piere de Craonne, pădurea Ville-aux-Bois şi muntele - Sa- 
pianeul. 

In Champagne, artileria franceză a distrus unele lu- 
<vări de apropiere dinspre Sainte-Marie-ă-Py. 

Pe Aisne, între 20—26 Aprilie, recunoaşterile ger- 
mane către drumul Des Dames aproape - -de Troyon: şi 
Passy. au.fost respinse. . - 

- Francezii au atacat o pădure din apropiere de: Ville: 
aux-Bois şi au făcut prizonieri aci. 

i 1 E
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Sectorul Argonne-Meusa-AMosela.. 

La 1 şi 2 Ianuarie, Germanii au bombardat Nancy. 

cu tunuri de calibru mare. 
Intre 4 şi 6 Ianuarie, au fost luple de mint şi bom- 

bardări în Argonne şi pe coastele Mcusci. 

“In prima chenzină Ianuarie, nu s'au petrecut opera- 

[iuni importante între Champagne și Vosgi, afară de unele 

lupte de mine în Argonne şi o bombardare violentă a pozi- 
țiunilor- germane dela pădurea Uhevăliers la Nord de 
Saint-Mihiel. ” | 
! Intre 21—27 Ianuarie a lost bombardat Nancy cu câ- 
tevă obuze germane. | 

La 4 Fevruarie, Francezii bombardează lucrările ger- 

„mâne din Argonne. - 
| In cursul lunci Fevruarie sau petrecut câtevă ciocniri 
şi dese bombardări în Argonue în pădurea dela Harazee 
până la Boureilles şi în Argonna Orientală dela Vauquois 
la pădurea Cheppy. în împrejurimile Malancourt. 

Dar evenimentul principal petrecut în acest sector a 
fost bătălia dela Verdun, care a ţinut dela 20 Fevruarie 
şi se continuă și astăzi. Operaiţunile s'au desfășurat: cun 
se arată mai jos. 

BĂTALIA DELA VERDUN. . |. 
Descrierea cetăţii şi a regiunei Verdun. 

Schiţele h si L 

Afară de dalele din volumul I la pagina 261 asupra 
Verdun-ului, mai adăugăm următoarele: 

Frontul francez începând dela Aire până la Eiain şi 
de aci: la Sud până la St. Mihiel, prezintă un ieşind pe 
malul drept al Meusci. Acest eșind ce intră în frontul ger-: 
manca o săgeată, a luat naștere tocmai din tăria ce pre- 
zintă fortificațiile dela Verdun și regiunea, dimprejurul 
său. 1) | | 
| Verduuul este o cetate de primul rang. După răsboiul 
dela 1870—1871, cetatea a fosil bine întărită; ea este în- 
conjurată pe o periferie 'mare de două centuri de tocuri. 

Diametrul centurei exterioare este de 50 km. Centu- 

, 1) Eşindul acesta în care se găseşte cetatea Verdun, deşi ame- 
nințat din trei părţi, totuși a rez'stat dela începutul campaniei (Vezi 
vol, Î. pag, 306—309 și vol, Il pag. 184—197) formând un zid puternic 
de care s'a izbit armata germană, . 
„Încă din Septembrie 1914 a fost oprită aci înaintarea Principelui 

Wilhelm. Pe această cetate s'au sprijinit Francezii în tot timpui retra- 
gerei de la Nord până la bătălia dela Marna, rezistând aci atât contra 
atacurilor dela Nord cât şi celor dela Est,
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rile constau dintr'un total de 88 de tortiticaţii diferite, 
dinitre cari 14 sunt forturi mari, 3 mijlocii, 21 sunt for- 
luri independente şi 50 sunt poziţiuni fortificate pentru 
baterii. Intre Verdun și St. Mihiel sunt patru torturi mari: 
Camp des Romains, Genicourt, 'Troyon şi les Paroches. 

“Celalea Verdun: aşezată pe auibele maluri ale râului 
Meuse, dominăla icest râu şi linia ferată către Metz. Oraşul. 
este scutit chiar şi prin situațiunea sa naturală de vederi 
şi bombardări, ioriurile fiind așezate pe puncte, care 
se ridică în jurul cetăţii. In faţa sectorului 'Toul-Verdun, 
se ailă câteva forturi înaintate până la Etain și “Trouard 
cari se reazimă pe coasta estică a înălțimilor „Cotes: de 
Meuse”. o , 

In orice caz aceste forturi de oprire reprezintă o pu- - 
tere de rezistenţă, care nu trebue 'desconsiderată, deşi pu- 
lerea tunurilor grele de 42 cnr., nu a putut fi luată în 
consideraţic la construirea acestor forturi. 

Forlurile cetăţii sunt prevăzute cu toate mijloacele 'de 
apărare ale technicei moderne ca: cazemale aco perile pentru 
adăpostirea servanţilor în timpul bombardărei, șanțuri 
largi şi adânci, cari pot fi flancate de focul infanterici și 
mitralierelor, baterii cuirasate precum. şi tunuri în cupole 
transporlabile, o artilerie compusă din 30—40 tunuri de 
calibre diferite precum şi o vastă presărare a terenului 
dimprejur cu mine. 

Garnizoana fixă a fiecărui fort, în timp de pace, are 
un efectiv de 700—1000 soldaţi. 

După această primă linie de apărare, urmează a doua 
„ centură interioară, care servește de sprijin armatelor ce 
ar îi nevoite a bate în relragere,. 

Oraşul în afară de incinta şi citadela sa, nu are nici 
o importanţi militară. Generalul Sâr6 de Rivieres, creato- 
rul acestui câmp retranşat, credem că ar fi necesar 4 cor- 
puri de armală pentru asediul cetăţii. Astăzi însă cu forţe . 
mult mai mari s'a atacat numai un sector din această ce- 
tale. Autorul acestui câmp retranșat a crezut că atacurile 
se vor da conlra uvrajelor de pe malul stâng al Mcusei | 
care iormează un arc de cere dela Dugny la Charny, de 
oarece coastele Meusei-de pe malul drept le credeă inex 
pugnabile. 

Meusa, la Nord de Verdun, lrece printre multe si- 
nuozităţi de teren până la oraşul B rabant, unde primeşte 
pe slânga râuşorul Forges, care desenează frontul adver- 
sarilor, de aci până la izvorul său. Dela Brabant, Mceusa 
merge spre Sud-Est până la Samogneux, iar de aci face 
un mare cot spre Vest între Châmpneuvilie, Champ şi 

« Vacherauville. De aci 'merge 'spre Verdun pe care îl tra- 
„Verscază. _ 

Terenul pe care Sau “desfăşurat la început luptele în ..
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jurul Verdunului, pe dreajla Meusâi,l) se prezmtă sub 
“forma unui platou calcaros înalt de aproape 350 m., ale 
cărui vârluri sunt acoperite pe alocurea de păduri izolate. 
Format în totalitatea sa dinlr'un teren care prezintă mule” 
crăpături ce absoarbe apa, platoul csie sec, dar lăiat de 
vâlcele. Este o mare deosebire între vârtul platoului unde: 
calcarul alierncază cu argila şi flancurile versanților, com- 
puse din calcar pur. 

Partea dreaptă a terenului, adică la Est de 'Mceusa se 
lermină spre câmpia Wocvre prin diferite holuri de deal 
pe al căror vâri se găsesc pădurile IMaumoni, Caures, 
Herbebois, Vauches şi Vaux. 

_ Vâleeaua Beaumont-Vacherauville lac în “două câm- 
put de bătaie dela dreapta. 
La fundul vâleelei; un druni, adânc ascuns, defilat 

aproape din toate direcțiunile, se ridică încet și iese la su- 
pralață la 7 kilometri aproximaliv la Nord de Beaumonl. 
Acest drum se ridică acolo pe suprafața platoului, între 
«louă păduri, pădurea Caures la stânga şi pădurea Ville 
ia dreapta. În acest punct platoul se întrerupe şi cade la 
Nord spre câmpia argiloasă din Wo&vre. - 

La dreapla acestui drum, platoul formează botul dela 
Herbebois. La piciorul sud-estic al acestui bol, în Woăvre, 
se găsește salul Ornes. Inainle de Ornes, două insule mici! 
de calcar, Les Jumelles, izolate în câmpia argiloasă, con-- 
slilue unul din acele observatoare. unde Germanii sau 
stabilit în atâtea rânduri şi de unde a fost atât de greu ai 
scoale. Ei Slăpânesc acest observator, după retragerea 
«ela Marna. La stânga drumului Beaumont-Vacherauvilte, 
platoul se întinde până la Meusa; dar două vâlcele îl. des- 
compun în.lrei sectoare. Platoul din stânga se termină 
deasupra Meusei, la Brabant: este o întindere mate de pă- 
mânt şeasă şi goală. Platoul (lin, centru, mai mic şi ondulat. 
este încununat de pădurea Haumont; înapoi de această 
pădure (Sud) se allă satul; apoi încă mai înapoi se gă- 
seșle Meusa cu Samogneux. . 

In general regiunea Verdunului formează un câmp de 
bălae natural, care nu are'toale Bărţile deopolrivă de 
puternice. Partea dreaptă se prezintă mai bine pentru re- 
zislență. Penlru a ajunge la ea, lrebuie a escaladă panta 
de. peste 100 metri înălțime care duce dela Woâvre pe 
platou; odaLă ajuns pe platou inimicul este bătut fără a 
se putea adăposti de focurile dela Douaumonl. 

Partea stângă este mai puţin favorabilă apărării din 
cauza îmbucățirii terenului format din vâlezle din ce în 
ce mai adânci pe măsură ce se înaintează lot mai mult 
în liniile Tranceze. Atacatorul poale să înainteze în această   

1) „Descrierea terenului de pe stânga Meusei a se vedea la paginile 
2171—225 unde sunt descrise și operaţiile. 
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regiune, adăposturile de vedere fiind numeroase (regiune 
acoperilă). Toate aceste vâlcele converg spre Meusa către 
Vacherauville. 

Wo&vre, flancul drept al regiunei Verdunului, este o 
imensă întindere de argilă, schimbată în noroi în limpul 
ploilor şi cu totul nepraclicabilă în afară de patru dru- 
muri, ce merg «dela Nord la Sud şi anume: drumul dela 
Etain la Verdun, “drunnii ideia Warq la Châtillon, drumul 
dela Mars-la-Tour la Verdun şi în fine drunnu dela 'Thiau- 
courl la Verdun, care se confundă cu precedentul la 
Manheulles.. | E Sa 

Inainte de bătălie, frontul francez tăia drumul întâi la 
Sud «dle Fromezey;, drumul al doilea chiar la Wargq, drumul 

„al treilea înainte de Pintheville şi drumul al patrulea; 
intre Mareheville şi Fresnes. Vom vedea că trupele iran- 
ceze ş'au retras de aci în direcţia înălțimilor Mcusei (Iauls 
de Meuse) spre ziua de 25 Fovruarie, în mod natural, fără 
a angaja lupte cu Germanii. a 

“Yaţă de această descriere, atacatorul aveă să aleasă 
unul sau două din cele trei sectoare ale Verdunului. Unul 
la Vest de Meusa unde Germanii ocupau Monitaucon- 
Cuisy-pădurea Forges, o creastă dominantă şi pe unde ar 
fi scoborit între Argonne şi Meusa. 

„Al doilea seclor dela Est 'de -Meusa până la crcasla 
Hauts-de-Meusc, pe care Pau ales ei în realitate. 

Al treilea sector, acela din '*Woâvre, care însă are 
foarle mari inconvenienle, bătut direct de către foriilica- 
iunile permanente ale Verdunului, în iplus este tormat din- 
t”un noroi gras, adânc şi tare, care-l face cu desăvârşire 

-“nepracticabil.!) . 

Demonslrufiunile pe întregul front de Vest înainte de 
desfășurarea bătăliei delu Verdun. . 

Dela finele lui Januarie până la 20 Februarie Ger- 
manii au dat peste 26 ide. atacuri demonstrative. Mat | 

1) Rolul acestor trei sectoare, apare bine în campania din 1792, 
în care au fost utilizate toate trei. Armata prusiană a sosit deodată 
prin sectorul al 2-lea. Woâvre, trecu Tauts-de-Meuse la Est pe drumul 
care merge la Douaumont și la Fleury și bivuacă pe partea sudică a 
platoului Douaumont la cota Saint-Mihiel. O coloană a trecut drept pe 
unul din itinerariile de atac ale armatei prusiene; venind dela N.-E, pela 
Pilon, ea a urmat drumul dela Bras. Goethe care însoțea această co- 
loană, povestește că itinerariul era prin pădurea Haumont, localitatea 
Haumont şi Samogneux. La 30 August 1792, armata prusiană era deci 
bivuacată între Bras pe Meusa şi partea sudică a platoului Douaumont, 
drept pe poziţiunile la cari a înzercat să ajunză la 13 Februarie 1916. 
da 2 August, ea aruncă un corp de trupă de cealaltă parte a Meusei, 
ta Charny, adică acolo unde s'a arătat că este sectorul Liu,
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ales armala III, 11,16, V VI, VII şi armata de Vosui, au. 
pronunțat dese atacuri demonstralive la Nicuport, Thelus, 
Neuville, Roclincourt, La Folie, cota 1.10, St.. Nicolas și 
St. Laurent, în Champagne şi în Vosgi. 

Intre 16--20 Fevruarie Germanii au bombardal cu 
oarecare intermiteniță întregul “front dela Mare până la 
Wo&vre. La 20, Germanii au bombardat şi apoiau alacat 
rrontul francez între Sicensiracic unde. se leagă cu Bel- 
gienii și. Boesinghe unde încep poziţiunile franceze. 

Intre 16-29, 'de asemeni sau.dat dilerile alacuri 
asupra pozițiunilor engleze în scelorul Ypres. în aceste. 
lupte Englezii au pierdul vre-o -100 metri din lranșea nu 
mită „Internaţionala”, numire dată pentru motivul că ade-: 
sea a lrecul dela unii la alţii. | 

* Pe reslul trontuluiintauleria germană! a avul oarecare 
succes, însă imediat a fost contra-atacală, - : 

In regiunea I.oos-irras și între Givenchy-en-Gohell6 
și Neuville-Saint-Vaast, sa continuat răsboiul de mine. In, 
ziua de 20 și 21, acest răsboiu de mine a luat o mare (Ges- 
voltare la S.-YV. de Givenchy (cota 110) unde se mai dădu: 
seră multe atacuri: După un bombardament pulernic de 
artilerie, urmat de un lac de 7 balalioane inamice con- 
tra poziţiunii dela pădurea Givenchy-en-Gohelle, Germanii 
au înaintat ocupând 800 metri din tranșeele primei linii 
franceze. Francezii au contra-atacat. și au produs pierderi 
Germanilor, însă mu au scos pe Germani complet din po- 
zitiile ocupate. 

Un alt atac puternic precedat de bombardare şi de 
gaze asfixiante, au pronunțat Germanii pe 7 kilometri de 
front la Sud de -Arras en Saulerre, însă a fost vespinşi.. 

in ziua ile 18 se respinsese un alt alac german la 
Nord de Lihons, între acest oraș și Sonume, care se poate 
socoti ca o demonstraţie, înaintea atacului de imai sus. 

In acest timp, pe Aisne şi în Champagne, pe coastele 
„Meusei şi în Wocvre, se pelreveau dueluri de artilerie. 

- Desfăşurarea 'Vălăliei 1) i 
Li -- . . ă 

-La 20. Fevruarie, frontul francez pe dreapta Meusei 
se găseă astfel: 

Prima linie: cu stânga rezemală” pe Consevove, Bra- 
bant, Haumont %), le Caures: is de Vi ant, Ha SI „dures; cenlru pe Bois de Ville, Herbebois, Ornes; dreapla pe Maucourt, Moseville, Elang de Braux, Bois des Iautes Charrieres şi Fromezy. 

1) Pentru studiul terenului şi urmărirea operațiunilor , 
schițele K. L. M.N.O.P.R.s. perajiunilor a se vedea 

2) Brabant și Haumont fusese luat de E i încă 15 Os tombrie 1915. paneezi încă dala î5 Oc- 
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„A doua. linie: slângu rezemală pe Samogncux, cola 
344 şi terma Mormont; centru pe Beaumont, Wavriile,. 
les Fosses, la Chaume, les Caurricres; dreapta pe Bezon- 
veaux, Grand-Chenas, Dieppe. 

Inapoia acestor două linii de apărare, linia forturilor 
este jalonată prin localităţile Bras, 'Donaumont, Hardau-- 
mont și torturile Vaux, Lauzee, is. 

"Intre a doua linie şi linia forturilor există o linie in- 
lermediară de apărare pe conlra-părţile poziţiilor dela: 
Douaumont la Louvemont, cola Poivre şi cola 'Talou.. 

_ Germanii au preparat acest atac în cete mai mici amă-- 
nunle aducând aci 8 corpuri de armată şi o numeroasă ar- 
țilerie de toate calibrele pentru a da cel mai pulernie atac 

„ce sa.produs până acum în acest răsboiu. Comunicate asu- 
pra forţelor germane cari au alacat, arălaa lă început 18 
divizii, însă, din modul cum sau produs atacurile și din 
știrile răzlețe de ici colea, reiese că au fost aci între 27—3ă: 
divizii, adică 1/; din totalul forțelor germane de pe îron- 
lul de Vest. 

“Bătălia dela Verdun a început la 20 Fevruarie şi Sa: 
continuat până dincoace de dala la care ne-am oprit cu 
publicarea acestui volum. | 

Bătălia până la 1 Maiu cuprinde 2 părţi distincte: aj: 
Operațiunile depe dreapta Meusei între 20-29 Foevruarie;: 
b) Operațiunile depe ambele maluri ale Meusei dela 29 Fe-. 
vruarie la 1 Mai, 

Trupele germane arătate mai sus, sunt puse sub or=- 
dinile directe ale Rronprinţului, având ca ajutor, pe gene-: 
ralul von Haeseler. Pare că generalul Deimling, coman- 
dantul corpului AV armată, are însărcinarea conducerei. 
operaţiunilor. 

Ay»mata kronprinţului se compuncă din corpurile *;. 
XIII şi XVI active, corpurile V și VI de rezervă. Afară de- 
aceslea sau obşervat în timpul luptelor trupe din cor-- 
purile III, AY și XIII. Socotind cel puţin 33.000 pentru: 
tru un corp de armată, se vede că au lual parte la această 
bătălie în primele săptămâni peste 300.000 de oameni.. 

Cu privire la trupele franceze cari au luptat aci, co-- 
municalele germane susțin că au îost peste 50 diviziii: 
Comandantul acestor trupe a fost generalul Pelain, care a: 
înlocuit pe gencrilul Sarail, ce a fost trimes la Salonic, 

1. Operațiunile de pe dreapla JMeusei între 20-—29 /e-- 
vruarie. " 

Germanii au început o bombardare violentă în ziua: 
de 20 şi 21 pe o întindere de 10 kilometri dela Malan- 
cour până la Etain. 

Bateriile franceze au răspuns cu mare adlivitale de pe
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ambele maluri ale Meusei. Guvernorul oraşului a trebuit 
să ordone evacuarea ultimilor locuitori ai cetăţii. 

In ziua de 21 Fevruarie la 7,15 dimineaţa se deschide 
o bombardare puternică acoperind linia J-a cu obuze la- 
crimogene şi sufocanle. După o oră toale comunicațiile 
telefonice erau întrerupte, iar întăririle Iranceze ale primei 
linii slistruse în parle. La pădurea Caures și la Ville, gru- 

puri de soldaţi Francezi au fost ucişi și îngropaţi sub 
iranșee. Artileria franceză, ajulală de observatorii aerieni, 

a început a conlrabate artileria germană, în special mas- 
sele dela pădurea Spincourt și pădurile vecine. Observa- 

torii aerieni au renunțat de a mai plasă pe harlă locul ba- 

teriilor dela Nord de Jumelies, de oarece, spun ci, aci 
eră un câmp întreg de baterii de toate calibrele. La ora 6 
p. m., bombardarea actileriei germane atinse:e mâsimum 
ce-şi poate. inchipui mintea omenească. După această oră 

infanteria germană a atacat, reușind a pune stăpânire pe 
unele punele ale primei linii franceze și-pe unele întăriri 
ale susținere; însă pe alle puncte şi chiar pe uncle din 
cele atacate au fost respinşi şi .contra-atacaţi. In pădurea 
Taumont, terenul a fost cedat pas cu pas; în pădurea Cau- 

„res trupele Lt-Colonelului Driant au reluat toată parlea 
aneridională, iar în pădurea Ville şi Herbebois şi în re- 

" giunea Soumazannes. trupele franceze rezistă puternic. 
Operajiunile propriu zise au început în ziua de 22 

Fevruarie, când Germanii după o pregălire violentă cu 
artileria, începută ide dimineaţă, şi terminală după a- 
miază, au atacat poziţiunile situate între Consevoşe şi 
Azanne. . _ 

Unele comunicări, arală că Ja Consevoye sa alacat la 
7,30 şi că graţie enormelor gaze aslixiante, Germanii au 
ajuns până în vale. 

In luptele de arlilerie, Germanii au dublat bombardă- 
zile asupra satului Haumont, ferma Anglemont, ferma 
Mormont şi Wavrille, producând mari stricăciuni. In spe- 
cial salui Iaumont a suterit mult. 

'O luptă în deosebi de înverșunală sa dat în Bois des 
„Caures, pe care Francezii o stăpâniau în cea mai mare 
parte. La Est ile această pădure, la Nord de Ornes, Go- 
manii au pulul pătrunde în câlevă tranşee la Wavrille, 
în urma unor alacuri sângeroase. Deşi Germanii au ata- 
cal cu acecaş Vigoar> şi liniile franceze dela Brabant şi 
Herbebois, însă nu au reuşil a pătrunde îm eu 
_ Odată cu acest atac, sa mai produs un altul mai la 

Est, în Woâyre, între Fromazy şi Mogeville, regiune în 
care se găseşte pădurea Ilaute-Charriăre. Focul de baraj 
al Francezilor a oprit acest atac, reducându-se la lupte de 
artilerie. | 

După: o violentă bombardare a ambelor maluri ale 
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Meusci, şi după o serie de atacuri extrem: de înslârjile 
asupra Ironlului francez între Meusa, Brabant, pădurea 
Haumont şi Herbebois, peste 15 kilometri, Germanii au 

putut ocupă pădurea Haumont şi eşindul francez care în- 

cheiă linia franceză la Nord de Beaumonl. 

Trupele franceze, încurajate de bravura comandat 
ţilor lor, aflați între rânduri, au rezistal aci eroic, astiel 
încât alacul german de aci wa reuşit. | 

De asemenea wau reușit complet nici atacurile dese 
ale Germanilor asupra întăririlor dela Herbebois şi pădu- 
rea Wavrilte, unde Francezii aveau interes a se menţine, 
de oarece de aci puteau bate în anfiladă linia «dlelensivăi 
dinspre Beaumont. 

Către seara zilei de 22 însă, Germanii au reușit a res- 
pinge pe Francezi din Herbebois. 

In noaptea de 22—23 şi în ziua urmăloare, după o 
violentă bombardare cu artileria grea, şi după lupte crân- 
cene de infanterie, Francezii au evacuat satele Brabant, 
Haumont, Samogneux şi Ville. Comunicatele franceze spun 
că lupta dela Haumont va constilui una dintre cele mai 
emoţionante pagini ale acestui răsboiu. In acest limp, în 
Wo&vre; nu au pulut progresă, dar au bombardat continuu 
Dicppe, Braux şi Fromezy. 

Da ziua de 23, coloanele germane sau destăşurat în 
rAlceaua. Haumont, la 800 metri de ferma Anglemont; 
bombardând cu tunurile ide 305 şi de 380 forma aceasta. 
si terma Mormont. 

In noaplea de 23—24, Francezii părăsind Samogneux 
au “luat măsuri pentru a rezistă pe poziţiile dela cota 
Poivre şi 'Talou. În ziua de 21, au rezistat aci şi au res- 
pins un alac german spre Champneuville. In acest timp 
Germanii alacă spre Wuavrille şi aduc lorţe numeroase 

"sa această parle. Câlevă Dalalioane iranceze au atacat și 
au menlinut liziera de Sud-Eşt a pădurii Wavrille. Către 
seară însă, Germanii au atacat cu obuze de loate calibrele 
şi cu diferite gaze, și au ocupat liziera de Sud.a pădurii 
şi au debordat Beaumont pe la Vest şi pădurea Fosscs pe 
la Est, ocupând pădurea, dispulând pas cu pas satul 
Chaume şi ocupând pădurea. Chaume. Către ora 5 p. m, 
forţe numeroase germane debuşează, între Louvemont și 
cota 317, punând în siluațiune critică trupele franceze. In 
acest moment. inamicul stăpâneşte Chambreltes, pădurea 
T'osses, Beaumont și pădurea Caurricres şi Samogneux. 

Comunicatul francez din 2-1 arată că satul Brabant pe 
Meusa a fost evacuat în cursul nopții de 23—24, trupele 
Tiind ocrotite prin tragerile de flanc «dle pe poziţiile care 
Francezii le ocupă pe malul stâng al Meusei. “Tot aces Co- 
municat spune că în ziua de 21 cor., un alac german CXC- 
culat cu o brigadă, a ocupat pădurea Caures. Salul Beau-
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In general, Francezii, faţă de impeluozitatea atacuri: 
dor germane, şi pentru a cvilă pierderi zadarnice, după 
cum semnalează comunicatul oficial din 21 cor., sau re- 
tras progresiv, lără ca Germanii să reuşească a “pătrunde 
frontul în vreun punct. Retragerea sa făcut, pivot: ând pe 
dreapta și retrăgând stânga. 

La Ornes, “Francezii fiind alacaţi din ci pării, au 
„xetras puţin de eapta pintru.a se adăposti într'o seric ide 

vălcere in contra locurilor de arlilerie inamică aşezată în 
bune poziţii. 

In noaptea de 24—25 Tevruarie, a fost linişte. Pozi- 
ţiunile ocupate de Francezi trec aproximativ p> la Champ. 
ncuvilie, L.ouvemont, Sud de Ones. sisf/fel se /erniină 
prima fază a ofensivei dela: Verdun. caraclerizală prin 0- 
iensiva bruscă a Germanilor contra dreptei Iranceze din 
acest. sector atiată po malul drept al Meusei. | 

Până în ziua de 25, aceleaşi rupe Iranceze au rezis- 
iat în luptele descrise până aci. După această dală, au în-. 
ceput să sosească lrupe noui de inlocuire şi de întărire. 

Noaplea de 214—25, a fost liniştită. 
Poziţiunea pe care se găsesc Francezii la 25 Fevrua- 

ne dimineaţa, se prezintă asttel: 
„O linie de creste, care se prezintă în felul urmălor: 

la stânga, creasta formează un lung pinten paralel cu 
îvrontul şi învăluit de un colţ al Meuszi. Fluviul a ros ver- 
santul Sud, care este escarpat; versantul Nori, din contră, 
se înclină în taluz spre direcţia alacului german. Acest 
pinten. ajunge în înălțime până la 288 metri” (cota Lalou). 
Mai la NE. poziliunea se continuă prin marele platou 
al cotei 314. | 

Inapoi de această pozitiune se întinde marea vâlcea 
care nwrge dela Beaumoul la Vacherauville. Odată a- 
ceastă vâlcea treculă, asediatorul dă peste un nou platou, 
numit cota Poivre şi pe care se află satul Louvemont. Îna- 
poi de ucest platou « ste o allă-vâleca paralelă cu întâia, 
urmată de drumul dela Bras la Ornos. 

La Sud de Beaumont, platourile sunt înircruple prin- 
trun fel de scobitură, formată. de o stea. de vâlcele ler- 
minate prin capele de văi. Pereţii acestei depresiuni sunt 
păduroşi. Organizarea defensivă de aci este destinală să o- 
prească orice înaintare în această regiune accidentală. La 
Est de aceste vâlcele «dela Beaumont se întinde supralaţa 
goală a platoului, 'care ze. «desparle în mii multe locuri ce 
se opresc bruse deasupra câmpiei Woâv: 

Puțin mai la Sud de Ornes, există roţe aua de vâlcele 
ramificate, a cărei poartă de intrare spre Woâvre esle 
ocupată de satul Brezonvaux şi -unde sa relras dreapta 
franceză din Woâvre în seara de 21 Fevruaric, fără a îi 

observată retragerea "do către Germani.
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In aceste condițiuni se găseau alunci Francezii, când 
în dimineaţa zilei de 25 evruarie a început să cadă nin- 

soarea asupra câmpului de luptă, fără ca aceasta însă Să 
întrerupă operaţiunile. Dela această dată începe a doua 
fază a ofensivei de pe malul drepl. 

Germanii se hotărăsc să atace spre Douaumont. Se 
pare ;că! Germanii au renunțat ide a 'mai înaintă către stânga 
franceză ldin acest sector, în lungul Meusci, de oarece co- 
loanele erau expuse la focurile de flanc ale bateriilor fran- 
ceze instalate pe celall mal, în special focurile de: anfiladă 

dela Charny. Dela Brabant la Samognzus, Germanii însă, 

nu au suferi prea mult de aceste locuri, grație imăştilor: 

ce erau formale de teren până aici. - 
«Se 'mai crede că Germanii au deplasat centrul ofen- 
sivei spre Douaumoht, de oarece stăpânind acest punct 

împreună cu cola 388 care domină toată regiunea, cre- 
deau că vor cobori spre Bras şi vor învălui cota Poivre 
fără a mai forță frontul. 

In dimineaţa de. 25, Fevruarie, o canonadă de o vio- 
lenţă extraordinară a preparat atacurile inlanteriei cari 
Sau pronunţat cu o brutalitate neinaipomenilă. 

Inaintarea Germanilor a conlinuat şi au ocupat Jocali- 
tățile şi fermele dela Champncuville pe Mcusa, înălțimile 
din Mormont, Chambreites şi Ornes, precum și liniile 
franceze până în spatele dealului dela louvemont. În -a- 
ccastă zi acţiunea artileriei germane a început să se mic- 
şoreze între Malancourt şi ţărmul stâng al AMlcusei, nepro- 
ducându-se nici tun atac în această parte; pe când pe țăr- 
mul drept ial Meusei până la Ornes, Germanii au continuat 
aceiaş activitate, dând atacuri peste atacuri, iar râncezii 
retrăgând linia lor la ambeie aripi mai înapoi. 

Comunicatul oficial german din 20 cor., arală că for- 
tul Douaumont, icare făccă o eşilură la Nord-Est de linia 
principală a fortificaţiunilor Verdunului, a fost luat cu 
„asalt în după amiaza zilei de 25 de către Regimentul -24 
Brandenburghez, după ce tunurile de 42 au distrus fortifi- 
caţiunile. . 

Alle comunicate spun că s'a luat în dimineaţa de 26 
şi că Spre stârșşilul Zilei poziţiunea eră din nou reluată de 
Yrancezi. n - 

Comunicatele germane spun că în apropiere de Dou- 
aumont a fost distrus tortul Lucien cu o singură lovitură 
de 42,şi că până în ziua ocupărei fortului -Douauimont 
Germanii au înaintat 10 kilometri îi poziţiunile î -anceze. 

__ Până la 25 seara, Germanii au ajuris linia Moulin de 
Cotelettes — poalele dealului 3142 — (la S-E. de Louve- 
mont) — dealul 378 — şi fortul cuirasat Douaumont, cel 
mai avansat punct din centura exterioară a - Verduuului. 
CGomunicatele germane susțin că în cursul acestor lupte au 
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luat peste 10.000 prizonieri şi mult material de răsboiu. - 
Spre a be face o idee tactică despre aceste luplie, re- : 

producem! aci următoarea descriere: : 
„La Est de cota Poivre, centrul poziţiunilor franceze 
este format de pădurea Haudromont, care acopere un: 
“mare pinten ce coboară spre vâlcea. Aci ajuugem la ceeace: 
pare a fi acţiunea principală. Pe hartă sc vede aci o vâl- 
cea largă, care are la fundul ei, aproape de capătul văei, 
cota 259. Inaintea capătului văei, cu fața spre Nord-Est, ; 
se întinde o creastă cu o şea la mijloc și care are la stânga 
ci cota 378 şi la dreapta cota 317. In ziua de 25 levrua- 
rie, această creastă eră în mâna Francezilor. Nu se știe: 
ce sa pelrecut la stânga la cota 378, dar un martor ocu- 
lar a istorisit atacurile ce le-au dat Germanii la cola 347 
în faţa pădurei Vauche. Mai întâi a fost un bombardament . 
de o aşă mare inteneitate, încât locul unde au lost tran- 
şcele susținătorilor se vedeă complet nivelal: pare că ar fi! 

„fost un pământ arat. Apoi acest bombardament se mai: 
rări. Când nourii de îum, de ţărână și de ninsoare, s'au 
risipit, observatorii francezi văzuseră la o mică distanță... 
într'o vâlcea accesibilă, coloanele strânse ale infanterici ' 
germane. Ele se desfășurară, și imediat alte coloane so- 
siră înapoia, lor. Observatorii Francezi telefonară, şi pri- 
mul obuz francez şuierând, căzu în massa adunată. Ime- ; 
diat urmară altele, în special aruncate de artileria grea * 
Primul val german a tost zdrobit. Formându-se uu al 

„doilea val, fu zdrobit şi el şi silit să se retragă, şi fiind din. 
nou reperat, el îu urmărit de focul artileriei franiceze.. 
Toată. valea nu fu decât un vuleau, în limp ce tragerile de. 
baraj închideau. orice cșire | | 

_„ Cu toate acestea cu forța sacriticiilor, linia de înăl- 
țimi 378—3417 Tu luată, şi în modul acesta Germanii pu-. 
tură, în “dimineața zilei de 26 Fevruarie, să atace pela. 
dreapta lor, dela cota “378, în spre localitatea Houdro-: 
mont, şi pela stânga lor (dela cota 317 asupra lui Douau- 
mont. Pentru atacul lui Douaumont, Germanii (rebuiau să se 
ridice pe pante lungi și goale, unde fură din nou decimaţi. 
Șase valuri se stărâmară sub locul artileriei franceze şi 
abiă la al 7-lea val, trei companii din Regimentul 24 Bran- 
denburghez pălrunseseră în fort”. 

Sforțările Germanilor au continuat în zilele de 26 
şi 27 c€. 

„. In ziua de 26, deşi atacul german a fost mai puler= 
nic, comandamentul francez a oprit oarecum relragerea 
sa. Artileria germană de pe ambele maluri ale Mcusci a 
indoil bombardamentul său în scopul de a ăjută ofensivă. 
să ocupe regiuneă fortului- Douaumont: şi să poală înaintă 
atacatorii pe poziţiunile cari stăpânesc linia ferată 'dela 
Metz la Verdun. Atacurile Germanilor către Champneuville
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Şi cota Poivre, au fost respinse. Către sfârșitul zilei, Ger- 
manii încearcă! alte două atacuri la flancurile poziţiunii: 
«unul la Est către ferma Haudromont (între Louvemont şi 
Douaumont), dar a fost respins prirtr'un contra-atac; iar 
altul către poziţiile franceze dela Haudromont (între Be- 
zonvaux şi Vaux), de asemenea respins. : 

Cum vedem, în ziua de 26, Germanii au concentrat. 
atacul dela drumul Louvemont la Bras, până la Hardau- 
mont şi au fost respinşi, afară de Douaumont unde situa- 
iunea rămâne nelimpezită. | | 

In ziua de 27 cor., lupte foarte crâncene Sau dat pen- 
tru stăpânirea fortului Douaumbent, iar la Vest de acest 
punct, Germanii, au ocupat în accă zi Champneuville, îna- 
intând până aproape de marginea sudică a pădurei situată 
la Nort-Est de Bras şi părăsind posturile dela cota Talou. 
La Est de acest fort trupele germane au ocupat diferita 
întăriri lângă Hardaumont. | 

Spre siârşitul zilei un puternic atac german, Sa des- 
, lănţuit în regiunea fermei 'Haudromont, la Est de cota Poi- 

vre, dar a fost oprit de focurile artileriei şi mitralierelor 
franceze, după cum şi 'o altă încercare nu mai puţin vio- 
lentă, în regiunea pădurei Haudromont la Est de Douau- 
mont, a fost de :asemenea respinsă. In aceă: zi îrontul 
francez din Woâvre a fost retras şi spre Blanzec şi Oran- 
ville. Chiar în această zi Germanii au căutat a debuşă aci, 
dar au îost opriţi. | | 

Noaptea de 27—28 şi ziua de 28 Fevruarie, sunt ca- 
racterizaie prin următoarele 'două manevre: Să 

Prima — Nereuşirid la dreapta (cota Poivre) şi fiind 
opriți la stânga (Douaumont), Germanii au încercat de a străpunge frontul atacând foarte viu în faţa fermei Hau- dromont, după comunicatele franceze şi peste pădurile dinaintea localităţii Bras după textele germane, ceeace este 
exact acelaş lucru. Este vorba, în adevăr de un grup de 
capele de văi păduroase, cari formează o pâlnie drept la mijlocul pozițiunilor franceze, având cota Poivre la Nord- 
Vest, colina 378 la Nord şi platoul Douaumont la Est. A- 
ceastă pâlnie ar duce pe Germani la Bras, poziţiune 'im- 
portantă pe Meusa. Atacul german de aci a fost respins. 

Secunda — Cum am arătat dejă, în ziua de 27 Fe- 
"vruarie, Germanii înaintați în unghiu ascuţit spre Douau- mont, se 'găsiau într'o situaţiune foarte defavorabilă pen- tru atac, ceeace i-a făcut să încerce în acelaş timp un atac venit dela Est prin acest mare pinten, care domină dela 
Nord localitatea Vaux. Acest atac a fost respins. In. acelaș: 
timp, printr'o mişcare mai mare, ci desinau în Woâvre o ameninţare a flancului drept francez, încercând de a de- bușă dela Moranville şi dela Blanzâe. Această: mişcare a fost de asemenea şi ea oprită. | | 
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In zilele următoare, Germanii au continuat bombar- 
darea cu multă intensitate, asupra sectorului Verdun, mai 
aues la cenuru, Nord şi Esi, şi în zilele de 28 şi 29 cor. „au 
încercat să cucerească satul Douaumont, 1) atacând: la: Vest 
de tort cu elemente din gardă şi din corpul IV. 

Sau dat opt atacuri pe rând, însă fără rezultat, fiind 
oprite de tunurile de 75, de mitraliere şi de lupta corp! 

“la corp. 
In noaptea: de 25—29, inamicul a dat. o “luptă corp: 

-la corp, 'reuşind a se inistală bine pe versantul de. Nord 
al cotei Poivre. 

În Woâvre, Germanii au avut în această zi o activi- 
tate mai marc, “atacând necontenit spre cota 255 la S-E. 
de Eix şi mai spre Sud contra satului Manheulles şi spre 
Fresnes, dar după cum arată comunicatul: oficial francez 
toate încercările au fost zădărnicite. : 
! In ziua ile 29 cor., Germanii au înaintat. în apro- 
piere de Douaumont, însă Francezii încercuiră în această 
zi ruinele fortului. Douaumont, în care câtevă sule de 
Germani rezistă, așteptând dela înaintarea trupelor lor, 
eşirea dintr”o situaţie crilică. 

In general, în această zi atacurile se domolese şi nu 
se pronunţă atacuri de luat în seamă decât către -paniele 
de Nord ale cotei Poivre, care au fost bine ţinute de. Fran- 
cezi; după părăsirea cotei. Talou, pe care nu au putut re- 
zistă nici Germanii. In această zi creasta cotei. Poivre este 
îîn stăpânirea franceză, pe când panta ei este presărată 
cu tranşee ocupate ide "către Germani. 

Știrile germane spun, că acţiunea din aceste zile nu 
isa făcut ca să ajungă liniile germane înainte, ci ca să 
înlesnească alte mişcări în alte. direcțiuni, ceeace ar în- 
semnă că aceste acțiuni du făcut serviciul de demonstra- 
țiuni pentru a mască atacurile cari au început la 1 Martie 
pe stânga Meusei. 

Cu privire la pierderile Germanilor din aceste lupte, 
ştirile franceze spun. că au pierdut în întregime C. III şi 
-c. XVIII; iar corpurile VII-kle rezervă și 'c. XV au pierdut 
jumătate din efectivul lor; corpul al V-lea a avut pierderi 
simţitoare la divizia 115 Şi! divizia bavareză, 

2) Operațiunile de pe ambele maluri ale Meusei, dela 23 
“Fevruarie la 1 „Mai. 

Cu începere dela 1 “Martie, cum: se putuse prevedeă 
încă cu 2—3 zile înainte, după intensitatea bombardări- 

  

„_1) Satul Douaumont este format dintr'o stradă 'cu direcţia E-V, 
mărginită de oparte și de alta cu 'vreo 50 de case, El barează' drumul 
“Ge:manilor spre un pinten al platoului din spate, .
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lor, inamicul aveă să lărgească frontul acțiunei ofensive 

“încercându-l simultan sau parţial pe unul din următoarele 

trei sectoare: Pe dreapta Meusei, până: în Wo&vre; pe 

stânga Meusci (în Argonne) şi la extrema dreptei franceze, 

în Woâvre. 
Operațiunile acestea constituese partea doua a ofen- 

sivei dela .Verdun şi sse caracterizează: prin aceea că au loc 

când pe un mal când pe altul, când pe ambele maluri ale 

Meusei, cu întrerupere lde 3—38 zile. | 

Vom descrie deosebit acțiunile petrecute în aceste sec- 

toare în cursul lunilor Martie şi Aprilie. 
. 4 

Pe dreapla Jleusei. 

In ziua de 1 Martie s'a executat un bombardament 

fără mare intensitate pe întregul front. 
La 2 Martie, după o violentă bombardare, Germanii 

au pronunţat un atac de infanterie la ora 4 p. m, în: regiu- 

nea Douaumont. Focurile vânătorilor, francezi a oprit a- 
tacurile în loc, iar artileria a luptat contra artileriei ger- 

mane şi a executat iun foc de baraj pe drumurile pe unde 
înaintau coloanele la atac. La ora 6, Germanii au pronun- 

ţat un- alt atac cu companii proaspete, însă au iost din 
nou respinşi. 

In acelaş timp, Germanii au pronunţat atacul în trei 
sectoare: satul Douaumont, fortul Douaumont şi întăririle 
dela Est de sat, însă, după repetate atacuri, sau retras 
cu mari pierderi. 

La 3 Martie, Germanii au veatacat:asupra satului Dou- 
aumonit, ide oarece Francezii deţineau creasta pantă pe 
care se aflau ruinele unor case pe care le ocupase Ger- 
manii din ajun. Francezii au contra-atacat şi până seara 
au reluat cătunul, fără ca Germanii să părăsească tot 
ceeace cuceriseră aci. La 4 Martie, Douaumont a îost din 
nou atacat şi a trecut de câtevă ori când de o parie când 
de alta. Către seară lupta a luat o mare desvoltare bonm- 
bardându-se violent-un sector de peste 3 kilometri între 
cota Poivre şi fortul Douaumont, urmat imediat de ata- 
curi de infanterie puternice, oprite însă de focurile de ba- 
raj ale Francezilor. La 5, s'au reluat atacurile fără sucsas. 
In această zi a fost respins un atac și spre pădurea ce a- 
coperă Vacherauvilie, şi au fost bătute cu artilerie coloa- 
ne o „germane ce se găseau în marș către satul Louve- 
mont. 

In noaptea următoare, Germanii au pombardat pu- 
ternic întregul front dintre Meusa şi Wo&vre,:) ca demoa- 

1) În luna Aprilie. 1915 s?a produs un mare atac la Est de Ver- 
dun, contra liniilor de comunicație germane din spatele frontului, De: 
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straţiune pentru .atacurile ce s'au pronunţat în stele ur- mătoare pe stânga Meusei. 
La 5 Martie, Germanii au dat un alt atac IA list, de Douaumont, contra poziţiunilor dela pădurea d'Haurdau- mont şi au ocupat aci o redută pe care au pierdut-o până seara şi au reocupat-o a doua zi. . 
In a Kdoua chenzină Martie, între Meusa şi câmpia Wocvre, sau petrecut numai bombardări cu intermitențe, 
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-S „INSSE ZĂ Vauă-s05dulen 1 N     
în special în sectorul Douaumont-Vaux-Damloup, unde tirul german a fost îndreptat şi contra întăririlor din li- PNI 

astă dată Francezii au înaintat cu forțe numeroase, în spaţiul dintre Meuse şi Moselle pe şesurile dintre Wovre, în lupte crâncene de mai multe zile; Francezii au fost însă învinşi. Totodată Francezii au încercat să înainteze din Verdun în direcţia sudică, însă în luptele crâncene ce S'au desvoltat pe dealurile Combres, Germanii reușiră a respinge toate: atacurile, şi la 25 Aprilie, ajunseră a cuceri chiar câteva linii îranceze, făcând o bogată pradă de război şi păstrând toate poziţiunile noui cu- cerite,
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nia doua. La 30, Germanii au atacat, reuşind. a cuceri u- 

nele tranșee. NE 

Intre 30 Martie. şi 5.Aprilie, Germanii au conlinuat 

atacurile pe fronturi înguste şi în special între Vaux-Dou- 

aumonl, pe dreapta Meusci şi între Avocourl-Bâthincourt. 

pe stânga Meuszi. IE .. 

După o bombardare continuă, în ziua de 30, în noap- 

tea lde 30—31 şi în ziua de 3], Germanii au atacat cu 0 

oxtremă violenţă pe un front de 5 kilometri, dela: pădurea 

Haudromont până la fortul Vaux. i 

In noaptea kle 31, ei nu îndreptat douăj atacuri cu efec- 

tive mari contra satului Vaux. Primul atac a fost oprit 

de focurile de artilerie şi infanterie; însă al doilea atac 

îndreptat mai mult conlra satului a reuşit, ocupând par- 

tea de Vest. _ . | 

La 1 “Aprilie, coloanele. ide atac. germane au pornit 

dinspre Douaumont către Vaux; au fost de asemenea res- 

pinse. . e a 

La 2, bătălia 's'a reluat cu artilerie de'calibru marc, 

iar apoi, palru coloane cu ciceliv de o divizie.au atacat 

frontul între 'Douaumont şi Vaux, reuşind a ocupă unele 

tranșee, la Sud de drumul ce leagă cele două sate cu pă- 

durea Caiilette. Prin câtevă contra-atacuri, francezii au 

reuşit a-i alungă la Nondlul pădurei înspre Douaumont. 

Lupta sa continual loală moaptea, în avantajul Francezi- 

lor, reluând încă câtevă tranşee în pădurea Caillette. 

In ziua ide 3, Germanii nu au mai revenit la atac, 

însă Francezii au continuat contra-atacurile, reușind a 

reluă aproape în: întregime pădurea Caillette, afară de li- 

ziera dinspre fout. De asemenea au reuşit a reluă o parte. 

din satul Vaux; 
Din ziua We 3 până în după amiaza zilei de 1, Ger- 

manii au bombardat violent frontul Douaumont-Vaux şi 

apoi la ora. d . m. au pornit masse compacte de atac 
(aproximativ o divizie) din pădurea Chauilour,- urmate la 
distanță de coloane gata de a profită de spărturile din li- 
niile franceze. In acest atac nereușit, Germanii au suferit 

mari pierderi, iar parte idin rupe s'au retras în dezordine. 

In acest timp, Germanii au încercat a distruge irece- 
rile (de pe Meusa, lansânil mine îlotante dela Saini-Mihiel, 
însă nu au reușit. ' 

„Pe coastele Mcusei. Germanii au dat trei atacuri asu- 
pra unui uvraj vecin, Haudromont, însă au fost respinși. 

La, G Aprilie, un bombardament intens sa dirijat a- 
supra liniilor franceze, preludiul atacurilor ce se preve- 
deau. Artileria franceză a răspuns cu mare intensitate. 
Până la 9 seara, nu s'a produs nici un atac. e 

Mai la Est, poziţiunile ocupate de Francezi în pădu- 
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rea Cailleite, la Sud de frontul Douaumont, au. tost 'ala: 
cate la 5, însă Germanii au fost siliţi a se relrage. 

A doua zi, Francezii au atacat cu baionelta pe un 
front «te 500 metri şi o adâncime de 200 metri. Germanii! 
au conlra-alacat, însă. [ără succes. In zilele următoare, 
Francezii au câștigat leren. | 

La 9 Aprilie dimineaţa, Germanii au. început o oîcn- 
sivă ide mare întindere, pe un front de peste 20 kilometri, 
dela Avocourt la Meusa şi până la Douaumont, cu sfori 
jarea principală pe ţărmul stâng al Meusci.” - 

Această ofensivă a durat irei zile şi pare că a fost 
dată cu toată intensitatea posibilă pentru a se sfârşi odată 
cu această rezistenţă franceză care a zădărnicit mult ac- 
țiunea diplomatică germariă și micşorat încrederea popo- 
rului german în rezultatul final. 

La, 9, bătălia dela cota Poivre se înlinde până la mar= 
ginile satului Vaux, însă fără: succes. * | 

In noaptea de 9—10 s'a angajat o luptă în pădurea 
din vecinătatea fântânei Saint-Martin, iar a doua zi a 
continuat bombardarea. o. 

A kloua zi, încercările slabe de alac ale pădurei Cail- 
lette, au fost respinse, Seara Germanii au atacat înălțimea 
Douaumont, însă fără rezultat. 

In noaplea de 10—11, sa produs un atac, precedat 
de. lichide asfixiante, către 'marginile satului Douaumont, 
insă fără Succes. In urmă Germanii au reluat bombar= 
darea. regiunei Douaumont. şi Vaux. 

La 11 Aprilie, Germanii au revenit la atacurile lor 
în massă coloane de batalion, iar în ziua de 12 Aprilia 
au întrebuințat foarte multe lichide arzătoare, însă rezul- 
tatele obţinale au fost negative. | 

In rezumat, încercările de atac ale Germanilor la 9, 
iu şi [1 s'au produs asupra Douaumont, pădurea Cail- , 
letie și Vaux. ! | 3 

La 12 Aprilie, Germanii 'reiau ofensiva, violent; cu '0- 
buze ide toale calibrele și cu toate 'mijloacele chimice, ata- 
când între Douaumont şi Vaux, însă, au fost respinşi cu 
mari pierderi, lăsând în urmă şi câţivă prizonciri. 

După ofensiva generală germană dela 9—12 Aprilie, 
care nu a. dat Germanilor rezultatele dorite,1) Generalul 
Pclain a dat următorul ordin de zi: 

„9 'Aprilie este o zi glorioasă pentru armatele noas- 
„lire. Atacurile furioase ale soldaţilor kronprințului aui 
„tost pretutindeni sfărâmate: infanteriștii, artileriştii,  să- 
„Pătorii, aviatorii armatei 2-a, au rivalizat în eroizm. 

„Onoare. tuturor. 

  

„„1) A se vedea și operaţiunile pe stânga Meusei în zilele de 9—12 
Aprilie. | |
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„Germanii vor atacă încă, fără îndoială; fiecare să 
„muncească şi să vegheze pentru a obţine acelaş succes 

„ca icri. 
„Curaj!” 
Până la 13, a fost o canonadă slabă între Meuse şi 

Douaumont. In seara de 13, tirul s'a accentuat preparând 

la Sud de 'Douaumont un atac care a fost respins. Lirul s'a 

accentuat până la 15. ÎNEE 

Infanteria franceză a pronunţat, în seara de 15, o o- 

fensivă asupra tranşeelor germane dela Douaumoni, ocu- 
pând o parie din tranșee și luând 200 prizonieri. 

Următoarele două zile, tirul sa continuat. Germanii 

au bombardat în special partea de Sud a pădurilor Hau- 

dromont, la piciorul ultimelor pante ale cotei Poivre. 

La 17, bombardarea se accentuiază, şi devine. îuri- 
oasă în ziua de 18 dimineaţa, dela Meuse la 'Douaumont, 

acoperind cu obuze cota Poivre, pădurea. Haudromont și 

Châutour, până la ora 22 p. :m., când s'a pronunţat o pu- 
ternică oiensivă germană pe un front de 4 kilometri. Se 
pare că ofensiva sa pronunţat cu un efectiv de 35.000— 
40.000 oameni. . i ăi 

Coloanele trimise către cele două extremităţi ale cotei 
Poivre, către Meusa, către pădurea Haudromont şi pe 
restul frontului, au fost mespins2 cu pierderi serioase, afară 
de coloana 'dinspre pădurea Chautour care a reușit a stă- 

“pâni unele lranşec. 
Comunicatul oficial german din ziua de 18 Aprilie, 

arată însă, că trupele saxone care au alacat 'pozițiunile 
franceze situate la 700 'melri spre Sud de, Haudromont, 
cum: și cele dela N.-V., de ferma Thiaumont, au cucerit 
linia iranceză dela carierele din aceă parte, reuşind a face 
şi peste 1.500 prizonieri. Cu această ocaziune, comunicatul 

. german arată, că “cifra totală'a prizonierilor Francezi luaţi 
în cursul luptelor. dela Verdun, este de 711 oiiţeri şi 38.555 
soldaţi. 
_. Tot comunicatele germane susțin, că Francezii au la 
Verdun 50 divizii. Pare însă că mu sar verifică aceasta şi 
că se dă acest efectiv pentru a justifică oarecini nereuşita 
germană. | 

Se crede că Gerinanii au consumat o canlitale enormă 
de muniţiuni în atacurile dela Verdun şi se susține că nu- 
mai în prima lună a bătăliei au consumat cinci milioane 
de proiectile, din cari, majoritatea de calibru mare. 

In “ultimile zile. din Aprilie, a avut loc un singur 
atac mai principal pe imalul drept îl Meusei, pe când pe 
celalt mal sau produs două atacuri,- cum: vom vedea mai 
ios. 

La 20 Aprilie seara, Germanii au pronunţat un atac 
pornind dela ferma Thiaumont, la S-V de Douauimont până 
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spre Vaux. In urma obişnuitei bombardări puternice, mas- . 
sele inamice au reuşit să pună piciorul într'o parte a li- 
niilor : franceze. Contra-atacaţi fără întârziere, Germanii 
fură respinşi în poziţiile lor. Um alt atac fusese pregătit 
în zilele următoare; însă trupele ile asalt zărite în tranșee, 
au fost atât de crâncen bombardate de către bateriile fran- 
ceze, încât ele au trebuit să se dea îndărăt. ! 

Pe stânga JMeusei. 

Generalul Sâr6 de Rivitres, creatorul câmpului întărit 
“dela: Verdun, spuneă că sectorul cel mai amenințat este 
cel de pe stânga: Meusei, între Aire și Meusa; de aceea 
propuncă lucrări la Sivry, la Perche și Morthomme. 

- De alttel luptele ldate pânăla 1 Ianuarie 1916, au con- 
firmat această teamă. In turma diferitelor lupte şi bombar- . 
dări între Montfaucon şi Meusa, frontul adversarilor s'a 
stabilit în prelungirea râului Forges care ia naștere dela 
Sud de Malancourt, traversează Belhincourth şi se varsă 
în Meusa în. fața Satului Brabant. Germanii au luptat mult 
pentru a ocupă Monttaucon (oraş feudal instalat pe un 
monticul), socotindu-l ca un punct important de unde să 
îndrepteze atacurile în sectorul idintre Aire şi Meuse. Ora- 
şul Malancourt, pe frontul francez, este situat la. 4 kilo- 
metri de Montfaucon. | , 

Terenul dintre Malancourt şi Meusa este împărțil c- 
xact în două prin lvâlceaua ce izvorăşte dela Nord de Vig- 
neuville şi se varsă la Belhincourt. Coastele râului For- 
ges şi ale acestei vâlcele se termină prin diferite boluri şi 
mameloane cu pante dulci (ex:: Mort-Homme), cu altitu- 
dini între 250—300 'metri, cari frământă terenul şi îl fac 
pe deoparte să fie disputat pas cu pas, dar pe de altă 
parle înlesneşte strecurarea trupelor inamice. 

Acest sector a jucat rolul cel mai principal în cam- 
pania din 1870. Si 

In această regiune, în timpul luptelor din sectorul 
de pe dreapta Meusei, s'au petrecut dese bombardări de 
artilerie şi acţiuni locale şi rari 'de infanterie. 

La '1 Martie, bombardările artileriei germane şau ac- 
centuat 'mult asupra punctului Mort-Homme, cota L'Oie 
şi diferitele treceri de pe râul Forges. 

In noaptea de 4—5 Martie, în ziua de 6 şi în dimi- 
neaţa zilei de 7, bombardarea a fost foarte violentă dela 
Bethincourt până la Meusa (coincide cu bombardarea de 
pe Gicapla Meusei, dintre AMcusa şi Woâvre, ca o demon- 
strație peitru a mască atacul ce se pronunță acum pe 
stânga Meusci). a 

Germanii se hotărăsc să Idea un alac de infanterie la 

Vest de Mcusa, în ziua de 6 Martie.
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La această slală ci erau stabiliți pe o creastă lungă a- 
“liniată dela Vest la Esi, dela Cuisy la pădurea lorgesy 
Această creaslă asupra: cărzia vre-un atac francez nu Sar 

“Ti putut produce decât p>sle un lung gracis descoperii, lor- 
mează o prea frumoasă poziţie detensivă. Piciorul glaci- 
sului este urmat dealungul, dela Vest la Est, de către râu- 
te:ul Forses, formând o linie ocupată de Francezi. Francâ- 
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zii erau stabiliți acolo în cele idouă sate cari se allă la: 

marginea acestui râuleţ: Bethincourl la Vest şi Forges la. 
Est. : . . . 3 . , -. 

, Inapoia satului Bâlhincourt se ideschidei o vâlcea lungă. 
perpendiculară de front şi pe unde tunurile Irancezilor” 

defilate da formele terenului, bat terenul înainte de acest 

sat. Intre aceste forme ile teren, se găsește imeilial 

la Est de vâlcea înălțimea  Morthomme, care are ma= 
melonul cu cola 295. Ă 

Acest mamelon este siluat la încrucișarea a două li-: 
nii de înălțimi: una dela Nord la Sud, merge dela B&-. 

thincourt la Bois-Bourrus, alta dela Vest la Est paralelă. 
cu râul Forges are pe ca: pădurea Corbeaux, pidurea Cu- 
micres, înălțimea dela cota POic, cota 265 şi se termină. 

în taluz îndulcit spre Meusa deasupra localilăţei legnâ- 

ville. - 
In ziua ide 6 Martie, Germanii au alacat salul For: 

ges, pe care Pau luat. In noaptea de 6—7, ocolind piciorul 
ialuzului care le serveă de mască şi urmând calea ferală, 
intrară în localitatea Regnâville: In fine: iuară şi pintenul” 
lung care se lasă în pantă.spre Regnville şi a cărui bază, 
at rorges, ci o amenințau «de flanc.. Germanii au înaintat. 
dstiel până la cota:265, unde acest pinten se leagă'prinlr'o.- 
trecătoare cu restul leritoriului. Intrun cuvânt, ci sau Lă- 
cut stăpâni! pe interiorul cotului fluviului şi stăpânesc a- 
cun comunicaţia între cele două maluri prin podul care: 
leagă Regnâvilie (de Samogncus. 

Linia franceză a retras ideci dreapla ci abandonând. 
acest promolitoriu închis de Meusa, şi ca nu se mai spri- 

_jină acum pe valea fluviului Forges, ci deasupra localită- 
jii Cumicres la înălțimea colei LOie. Această relragere a. 
poziţiunilor înaintale franceze execulală şi pe malul stâng: 
pare a [i o racordare necesară cu poziţiunile franceze de: 
retragere de pe malul drept. Acum Francezii apără pozi- 
țiunile dela Belhincourt la cola. POiz prin pintenul Nord- 
Est al înălțimei Mort-Homine, pădurea Corbeaux și pădu-. 
rea Cumicres. 

Admiţând că Germanii vor luă această linie, situaţia. 

lor sar îmbunătăţi şi pe celalt mal, dar sucezs desăvârşil 
nu vor avcă, de oarece se vor găsi în faţa unci a doua po-: 
zițiuni dominante formată 'din coline de 300 metri cari: 
“merg fdela Malancourt la pădurea Bourrus şi la fortul 
Marre. 

__ Frontul Bâthincourt cota POie se compune din două 
platouri; platoul de Vest constituit în mod esenţial de: 
către masivul “Mort-Homme şi acel Klela Est de cola VOic;; 
între, aceste două platouri se află o vâlcea; la capul aces- 
tei văi esie pădurea Corbeaux. - ” 

In ziua de 7, după o bombardare violentă “cu obuze:
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«le calibru mare şi cu diferite gaze, Germanii au pronun; 
țat diferite atacuri între Mort-Homme şi Meusa, reuşind 
cu mari pierdere a pune stăpânire pe unele puncte din 
tranșeele dela pădurea Corbeaus Situată între dealul POie 
şi Est de Bâihincourt. . 

In ziua de $, Francezii au contra-alacat, respingând 
pe Germani numai din unele puncte ocupate la pădurea 
Corbeaux. In această zi Francezii au respins şi un atac pu- 
ternic german îndreptat spre Bethincourt. 

Aceste atacuri au încetat la 12 Martie, după care a 
urmaL o perioadă de linişte în ceeace priveşte atacurile de 
infanterie, acțiunea reducându-se numai la puternice bom- 
bardări. 

In acest timp, Germanii au aruncat mine plutitoare 
“pe Meusa, pentru a idistruge podul de pe acest râu la Ver- 
„lun, ceeace însă mu le-a reuşit. , 

In ziua de 14 Martie, Germanii, după ce au îndoit vio- 
lenţa bombardărei cu artileria grea, au pornit un puternic 
alac asupra poziţiunilor franceze dela Bâthincourt şi Cu- 
micres, dar au fost respinși cu mari pierderi, reușind a 
pune stăpânire numai pe două locuri ale tranşeelor fran- 
ceze, între Bethincourt și Mort-Homime, la Vestul pădurei 
Corbeaux, pe înălțimile Mort-Homme. 

Cu începere dela 19 Martie, ofensiva. germană dela 
Verdun intră într'o nouă fază: 

Germanii încearcă a întoarce apărarea de pe înălţi- 
imile vestice ale Meusei, pe platoul dintre Meusa şi Aire, 
platou larg kle vre-o 17—20 kilometri, uşor înclinal spre 
Est, către văile ce-l mărginesc. Spinarea platoului este ja- 
lonată de localitățile Malancourt-Esnes-Monzeville-Bâthe- 
lainville-Sivry la Perche, având un comandament care va- 
riază dela 30 metri la 850 metri asupra văilor Aire şi 
Meuse. . - | E 

Stăpânirea acestei coame pune în siluaţie dificilă a- 
părarea 'de pe malul stâng al Meusei însă pătrunderea pe 
acest platou este foarte grea, căci alacul poate îi luat de 
îlanc prin întreprinderi ofensive din Argonne, sau dinspre 
Est din valea Meusei. De altfel Germanii au ales pentru 
înaintare regiunea păduroasă dintre Malancourt şi Vau- 
quois, cuprinsă între râuleţele Buanthe şi TForges, care-i 
duce în direcţie. sudică: spre Avocourt la Vest de Esnes, 
de unde ar întoarce rezistenţa franceză dela Malancourt, 
Bâthincourt și Cumitres. a 

Până la 20 Martie, frontul francez lvace tot prin Ma= 
lancourt-Bethincourt-Morthomme și Cumicres la Est de 
Meusa şi pe la satul Vaux-Champneuville, Sud de Louvre: 
ont, salul şi fortul Vaux-Cota 'Talou la Sud de Champ- 
ncuville. . 

Incercările Germanilor, neîncununate de izbândă, de 
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pe malul stâng al Meusci, spre Chaltaucourt, i-au făcut 
să execute o diversiune mai la Vest spre Malancourt, unde, 

  

         

    

    
     

       

     

   

di
 

tă 

ic
el
LE
 

7
 

Sa
r 

SE
 

Zi
 D
 

=
 

  

      

      
    

      

S
N
 

T
O
N
 

  
   

  

    

  

SETI f/ ip 
goli: 'lșj: 
Eat i 
= 

  
                

  

   

   

    

     

  

5, ZI: zi 1 

. / 

AU 
SOT 

e 
iai 90 NS 

eee 9 Fotie Otel  



222 s 

  

-print”o -mișcare de înloarcere caulă să cadă în flancul 

“apărătorilor de pe malul stâng al Meusci. După o violentă 

_bombardare cu artileria grea şi cu ajutorul gazelor asfi- 

xiante, au pornit un atac cu efeclive foarte puternice, în 

ziua de 20 cor., între Malancourt şi Avocourt, reuşiuil a 

pătrunde la Est de pădurea Malancouri,) unde lerenut 

accidentat le-a înlesnit îanintarea. 

In cursul nopței dela 21—22 curent, şi în ziua, de 

22 curent, Germanii au continuat bombardarea, îndrep- 

tând mai multe atacuri asupra poziţiunilor îranceze cu- . 

„prinse între colțul pădurei Avocourt şi localitatea Malan- 

court. Toate încercările Germanilor ile a eşi din pădurea 

Avocourt, au fost oprite «le tragerile de baraj ale artileriei 

:şi focurile infanteriei franceze: Cu: toate acestea, Germanii 

au putut pune stăpânire pe movila dela Haucourt, siluală 

“la aproape un kilometru Sud-Vest de Malancouri. 
“ “Zilele de 22—28 Marlie sau strecurat fără lupte de 

infanterie împrejur ide Verdun, deşi 'au fost bombardări 
:aproape continue către pădurea Apremont, călre Grand- 

„pr6, Argonne, Monifaucon etc. 
In ziua ile 29, Germanii au reînceput lupta în regiu- 

:nea Malancourt-Avocourt. După ce au bombardat intens 
dela Bâthincourt la Avocourt pe o întindere de 3 kilometri, 
au atacat pe un front de un kilometru, având ca 6biccliv 
Malancourt şi Haucourt, însă au fost respinşi cu mari 
„pierderi. | - 

A Kloua îi, artileria franceză a bombardat pădurea A- 
:vocourt pe care o pierduse în săptămânile precedente şi 
:a alacat în nod violent, reușind a ocupă tranşee pa o adân- 
-cime de 300 metri. In acest timp, Germanii au reatacar 
la Malancourt “din trei părţi şi Pau ocupat. Francezii spun 
ă lăsaseră aci numai un balalion care după o rezistență 

„eroică s'a retras. Modul de alac aproape acelaş: atac brusc 
prin surprindere, precedat de lichide intlamabile, gaze 
„astixiantc, etc. 

După ocuparea salului Malancourt și înaintarea până 
“la Avocourt, Germanii au căutat tun alt punct pentru a se 
„apropiă de valea Esnes şi cola 301 care o domină. 

In ziua ile 30, la ora G seara, după ce Germanii au 
bombardat Mort-Homme, la N.-E. de cota 195, în direc- 
ţia pădurei Corbeaux, Germanii au acoperit lranşcele fran- 
ceze cu 0 ploaie de obuze lacrimogene. şi apoi au atacal, 
«ocupând pentru un nmoment unele pâlnii, însă curând au 

  

1) Malancourt a -mai fost cucerit de Germani în Decembrie 1914 
“şi în Februarie 1915. : “" 

Localitatea Vauquois se afla în lunile Februarie și Aprilie în mij- 
“locul unei încercări oiensive mai mare franceză, însă ofensiva nu a reuşit a 
“ruge frontul, după -cum ei ar. fi dorit, 

N
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tost respinşi. Au alacal şi între Esnes și cota 295, însă tot 
fără succes. : 9 

Până.la 2 Aprilie sau continual bombardări cu inter- 
mitenţă, iar în această zi, Germanii au atacat în „câtevă 
rânduri reduilul Avocourt, însă au fost respinşi. Asemenea 
atacuri au dal şi pe frontul. Haucourt-Băthincouri, ocu- 
pând tranșeele de aci. Comunicatele franceze spun, că a- 
ceste iranşec erau părăsite încă dela 31, din cauza că crau 
expuse prin ocuparea salului Malancourt. 

In ziua de 4 Aprilie, un atac german contra Hau- 
court a fost respins, iar a Kloua zi un alt atac, precedat, 
de bombardări violente, sa produs, intre Avocourl şi B&- 
thincourt, cu efective mari. i 

Asaltul dela Bâthincouri a fost oprit cu pierderi; 
însă la centru contra Haucourt, cu toate că atacurile re- 
petate au fost respinse până noaptea, totuş, Germanii au 
reuşit a ocupă oraşul. Către Avocourt, Francezii nu numai 
călau respins pe "Germani, dar au ocupat zona zisă Bois 
Carre. 

Ziua de 6 a fost întrebuințată 'de inamic pentru bom- 
bardare spre Bâthincourt, către Esnes și Montzeville, iar 
către seară a atacat între Bâlhincouri şi Mort-Homme, 
reușind a ocupă o parte din tranșee către cota 265. 

La 7, Germanii au atacat din nou între Haucourt-Be- 
thincourt, însă au fost respinşi cu mari pierderi de către 
focurile de. artilerie, de mitraliere şi de infanilerie. Mai: 
la Est, la eşirea Sud de Haucouri, între sat şi cota 287, 
Germanii au ocupat câtevă tranșee. Noaptea au realacat a- 
celaș front, însă lot fără succes. In timpul, acestui atac, 
Germanii conitinuau o bombardare violenlă asupra Mort- 
Homme şi Cumicres. 

La & Aprilie, Germanii continuă bombardarea, mai 
ales căire Bethincourt-Cumicres, în timp ce bateriile fran- 
ceze bombardau către pădurea Cheppy şi între Monlfau- 
con şi Malancourt, ude observase mari adunări de trupe 
germane, Aceste mișcări de trupe au făcut pe comanrdu- 
mentul francez să înțeleagă că se prepară o ofensivă pu- 
dternică.! 

In zilele ide 9 şi 10 Aprilie, sia atacat pe trei direc- 
țiuni: primul atac, cu o brigadă, împotriva sectorului iran- 
cez, între Avocourt şi extremitatea de Est a pădurei. Rezul- 
tatul a fost megativ. 

Al doilea atac, cu trei brigada, contra celui de al doi- 
lea sector francoz; între pădurea Avocourl şi incrucişarea 
drumului Sud Bâthincourt, având ca obiectiv cota 301..la 
Sud-Vest de Morthomme. Rezultatul de asemenea a fost 
negativ. a . „AL treilea atac, cozitra eslui de al treilea sector fran- 

*cez, dela încrucișarea drumului Sud Bâthincourt-Cumicres,
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cu două divizii şi numeroase delaşamente de pionieri, a- 
vând ca. obiectiv principal vârtul Morthomme. Acest alac 
a fost repelat ile şase ori în timpul nopții, şi au rcujit 
Germanii să pue piciorul în tranșeele de prima linie pe 
o oarecare înlindere, aujugând la 4100 metri de vâriul 
Morthomime. - 

In ziua de Îl, Germanii au dat atacuri locale în 
scclorul 2 şi 3. In al doilea sector, cu o divizie pe un 
tront de 21/, kilometri, având ca obiectiv cota 304, însă 
nu au reuşit. | a 

In sectorul al treilea, atacul a fost executat cu o di- 
vizic, împotriva vâriului Morthomme şi pe un îront de 
atac de doi kilometri, ocupând câtevă tranşee în linia 
întâia. ” 

La 12 Aprilie, numeroase indicii făceau să se presu- 
ană un asalt spre sfârşitul zilei. Artileria franceză, pen- 

tru a împiedică acest asalt, a deschis focul asupra tran- 
şeelor inamice şi adunărilor de trupe semnalate în pădu- 
rea dela Malancourt. Acest lir a avut drept rezultaţ, că a - 
împiedicat formarea coloanelor de asalt). Germanii din 
întâia linie mau eşit din tranşeele lor. Până la 19, toatiăi 
aclivilalea sa limitat în acest chip; la duelul de artilerie. - 
Tirul inamic a lost îndreaptat în câtevă rânduri cu ex- 
tremă intensitate conlra păduricei Caurettes, între Cumi&- 
res şi Mort-Homme, cota 301 şi chiar contra 'tranşeelor 
de a doua linie, dela Montzeville până la pădurea Bourrus. 
Bateriile îranceze şi-au îndreptat acţiunea îor asupra pă- 
durei Corbeaux, cursul râulețului Forges, drumiârile cari 
se ramilică în jurul localilăţei Montfaucon îndreptându-se 
spre frontul atacat. 

„In ultima chenzină Aprilie, inamicul dowedeşte, că 
ma renunțat la speranța de a forță frontul francez la 
Mort-Homme, iar activitatea crescândă a artileriei sale 
din regiunea Avocourt poate îndreptăți presupunerea unei 
tentalive din această parte. | , . 

La focurile bateriilor franceze, Germanii au răspuns 
prinb”o bombardare violentă; apoi, în noaptea dela 21 
spre 22, ei au atacat pantele Nord de Mort-Homme; intraţi 
pentru o clipă în tranşeole franceze, ei fură izgoniți. In 
acelaș timp, îndreptau lichide inflamabile înspre Jucră- 
rile franceze de apărare situaie la Nord de pădurea Cau: 
reties și au întreprins şi un atac care lu repede respins; 
In ziua următoare, &i şi-au reînoit.storțările, între Mort- 
Homme şi Esnes, cu aceleași rezultate negative. 

În urma acestor insuccese, inamicul a reluat bom= 
bardarea cu obiectivul Mort-Homme, dând acestei bom- 

„1) Sa „rătat în paginile precedente ordinul de zi dat de generalul 
Petain în urma rezistenţei opuse de trupele franceze la această ofensivă,
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bardări o intensitate. din ce în ce mai mare, care apoi se 
sfârşi prin noui atacuri. In trei rânduri, aceste atacuri au 
fost respinse. 

In YVoevre. 

„Până la 1 Martie, Germanii ocupaseră Manheulles 
şi ajunseseră la Sud de Champlon situat pe drumul Metz- 
Verdun la 2500 metri de botul d'Haudronmont, dar nu 
reuşiseră în atacurile ce dăduseră asupra orășelului apro- 
piat Fresnes-en-Wo&vre. pl 

In acelaş timp când această bătălie se dădeă în sec- 
torul Nord-Vest de Verdun, la cealaltă extremitate a câm- 
pului de bătae. în sectorul Est, se reîncepeă lupta în Woâ- 
vre. Germanii, la începulul acţiunii, aveau 'dela Etain la 
Fresnes 21/, corpuri de armată (divizia 5-a de landwehr, 
corpul V-lea şi corpul al III-lea bavarez), adică 50—60 
mii baionete_pe vre-o 20 kilometri. Inaintarea din primele 
zile ale ofensivei a micșorat în mod simţitor lungimea 
frontului, reducându-se la 12 kilometri dela Fresnes la | 
Abaucourt. Efortul german a fost îndreptat asupra loca- 
lităţii Fresnes, în faţa frontului corpului al III-lea bavarez. 

La '7 Martie, — după lupte cu: mari pierderi, timp 
de câtevă zile, — Germanii ocupară localitatea Fresnes. 
Francezii se retrăseseră spre Hauls-de-Meuse spre Bon- 
zâe, aliniindu-se cu direcţia generală a frontului. *) 

Se menţionează că Germanii primesc cele necesare 
în această parte, pe drumul de fier Commerey-Montmâ6dy 
care primeşte la Vignculles-les-Haltonchâtel muniţiunile 
la Saint-Mihiel. Aşă se explică pentru ce aviatorii francezi 
au bombardat adeseori siațiunea Vigneulles. 
“In a doua chenzină Martie, au fost bonibardări pe 

coastele Meusci, dela Moulainville la Eparges, luându-se 
ca obiectiv şi Chatillons-sous-les-Cotes între Moulainville 
şi Haudromont. Artileria franceză a bombardat -adesca . 
trupele inamice ce se mişcau pe linia ferată şi împrejur 
de Vigneulles-les-Hâltonchâtel. Un convoiu ce staţionă în 
apropiere de gara Heudicourt la şase kilometri Sud de 
Vigneulles, a fost lovit, precum şi un tren mililar în gara 
Vignculles. îi 

In prima chenzină Aprilie sa produs o bombardare 
violentă către coastele Meusei, şi în special călre Moulain- 
ville care proteje la Sud intrarea drumului de fier şi a șo-. 
selei dela Conflans-Haudromont, unde drumul direct dela 
Metz întră pe coaste pentru a merge la Verdun. , 

Artileria franceză instalată. pe marginile “trumului 
Pont-ă-Mousson:Saint Mihiel, a bătut convoiurile si tru: 

pele ce se mișcau între Madine și Rupt de Mad. tiermanii 

15
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au încercat şi uri alac de infanterie contra pozițiunilor 
franceze dela Eparges, însă au fost respinşi. 

d) Sectorul Vosgi. 

La 1 Ianuarie, Germanii au bombardat alât de puter- 
vic la Harimanswillerkopf, încât trupele Iranceze au. fost 
nevoite a părăsi două sute melri de tranșee, pe care însă 
nu le-au putut ocupă Germanii. 

La 2 Ianuarie, Francezii au distrus câlovă block- 
haus-uri germane, în regiunea Hartmanmnswillerkopi. 

Mai la Sud, în valea Largue, la şapte kilometri spre 
N-V. de Altkireh: Francezii au bombardat la 3 Ianuarie 
uvrajele germane dimprejurul oraşului Balschwiller, si- 
tuat pe drumul Colmar. Sa 

La $ Ianuarie. Germanii atacă îndârjit la Harlmans- 
willerkopi, ocupând o mică poziţie, din care însă au fost 
alungaţi în aceeaşi zi. . 

“La 9 Ianuarie, Germanii ocupă mică trecătoare Hir- 
tzslein, respingând pe Francezi. 

Intre: 10—13 Ianuarie, Germanii au reînceput lup- 
tele la Harimannswillerkopi, bombardând fără încelare 
poziţiile ocupate de Francezi între Hirtzenstein şi Behlel- 
sen. 

La Sud, în valea Fecht, după o bombardare puler- 
nică, Francezii obligă pe Germanii să părăsească Le 
Hameau Slocka, la Nord de Mstzeral, bombardând lru- 
pele germane în retragere: îar în apropiere de Slossvihr, 
artileria franceză a incendiat cantonamentele. 

Intre 21—27 Ianuarie, Francezii au bombardal lu- 
crările inamice idela Rehlelsen, în [flancul poziţici Harl- 
manswilierkopi, și drumul dela Bonhomme la . Colmar. 

La. 2 Fevruarie, Francezii fac să explodeze în Al- 
sacia mai multe depozite de muniţiuni. In această zi, 

„esle luptă ide artilerie pe toate fronturile. 
La 4 Fevruarie, Francezii bombardează lucrările ger- 

mane din Lorena, dela Nomeny. 
La $ fFevruarie, un tun german lansează trei o- 

buze asupra localităţii Belfort şi împrejurimilor sale, iar 
Francezii lrag asupra stabilimentelor militare dela Dor- 
nach din apropiere de Mulhouse. | 

La 9, Germanii aruncă alte şaple obuze asupra Bel- 
Iortului. 3 

Intre 11—19 Fevruarie. Germanii au pronunţat un 
pronunţat un alac pe klrumul dela Saint-Di6 la Sainte-Ma- 
ric-aux-Mines, în apropiere de Wissembach: — însă au 
fost respinşi. ” 

In acest timp un alt alac interesant sa produs în 
Jura Alsaciană, în apropiere 'de Seppois,-pe râul Larque.
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La 13; trupele franceze au fost alacale la lEst de Seppois- 

1c-Bas, însă inamicul a fost oprit de tocurile artilerie. 

Călre seară, după o bombardare violenlă, s'a produs alt 

atac, luând 200 metri de iranşec, din cari însă au lost 

izgoniți îndărăt, fără a le ocupă Francezii de oarece erati 

prea distruse. A doua zi, Germanii crezându-le ocupate, 

le-au bombarda din nou. “Ajutoarele ce le-au sosil Ger- 

manilor din spre Dirlinsdori, au iost bătute de artileria 

franceză. Germanii au continuat luptele aci toată luna 

Fevruarie, însă: fără rezultat. 
In Lorena, în a doua chenzină levruarie, au avut 

loc două lupte: în valea Louire, în apropiere de Be- 

-zange-la-Grande. Acest atac a fost precedat de o bom- 

bardare de mai multe ore către Sainte-Marie, însă a fost 

xespins. Cel al doilea. sa petrecut în Vosgii mici, în a- 

propiere de Badonviller, în care Francezii au ocupat 

câtevă lranşee şi du luat 60 prizonieri. 

In a doua chenzină Martie, Francezii au ocupat un 

uvraj inimic în pădurea Parroy, între Lunsville şi îron- 

tiera; iar în Alsacia, artileria franceză a avul oarecare ac- 

-tivilate în valea Fecht, în apropiere de Miinster. 

„mtre 1-5 Aprilie, a Host oarecare aclivilate călre 

Tiuncville, Avricourt şi micii Vosgi, precum şi în valea 

-Celles, în apropiere de Saint-Di6. 
Intre 13—19 Aprilie, Germanii au făcut o slabă în- 

cereare între Banide-Sapt şi “Provenchâres şi către Ha- 

-meau de Provencheres, care au fost respinse. 

Intre 20—26 Aprilie, sau petrecut câtevă atacuri ger- 

manc" în Lorena, pe Mosela şi în Vosgi, în apropiere de 

Bonhonime. O luptă serioasă s'a desfășurat la trecătoarea 

Chapelotie, unde drumul Lun6ville-Schirmech  lrece 'din 

bazinul Vezouse în valea Plaine. € 

“Observaţiuni şi învățăminte 

1. In istoria germană se imai găseşte un caz analog, 

când germanii încercuiți de inamici, în războiul de 7 ani, 

au scăpat numai graţie lipsei. de coheziune a inamicilor. 

Acum, Germania prevăzând p2 deoparte că se pre- 

pară de aliaţi un atac pe toate fronturile, ca în 1813, con- 

ira lui Napoleon, iar pe dealtă parle că diferenidele din- 

tre aliaţi sunt pe cale a se apulă, au voit să dea O lovitură, 

contra Franţei, înainte de a isedăcipe loate fronturi.e. 

Este lovitura ce încearcă marele jucător de cărți când si- 

națiunea devine disperată: dacă mu va câştisă direct o 

victorie, cuni Sa şi întâmplat, va avea un câ Şlig indirect 

pri aceea că în lratativele de pace va putieă Îi mal cura- 

gioasă pentru apărarea ci proprie. , , 

2. In urma constiluirei consiliului superior de răs-
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boiu al aliaților, Guvernul Republicei franceze a hotărât 
ca generalul Jofire, ieşi continuând să păstreze comanda 
directă a armatelor ide Est și Nord-Est, va primi condu- 
cereJa superioară a tuturor armatelor franceze de pe: 
toate fronturile. NI 

| S'a prevăzut în acelaș timp alături de generalisim, 
un şef de stat-major general: Generalisimul şi-a ales ca. 
imediat colaborator pe generalul de Castelnau. Guvernul 
a aprobat această numire. Sa 

Generalul kde Castelnau se bucura în armată, înainte: 
de răsboi de o reputaţie de tactician pe care a îndreptă- 
țit-o în mod străucilt şi de o încredere unanimă. Rolul său, 
dela începutul răsboiului e considerăbil. Lwi i se datorește: 
victoria dela Nancy şi retragerea. trupelor germane în. 
fruntea, cărora Kaiserul speră să intre în acest oraş nca- 
părat de vreo fortificaţie şi a cărui cucerire cră, conside- 
rată ide germani ca sigură chiar înainte de răsboi. In ca= 
litate ide comandant al unei armate de pe Somme, de Cas- 
telnau a luat o parte însemnată la bătălia din Flandra care 
închidea pentru totdeauna drumul Germanilor spre Calais. 
Mai târziu el primi comanda grupului de armată din cen- 
tru: el a fost acela care a condus în această calitate opara- 

“țiunile din Champagne în Septemvric şi Octomvrie. | 
Aceste servicii au făcut ca generalul să fie numit 

succesiv îmare 'ofițer şi Marea Cruce a Legiunii de o- 
„noare. 

3. Din luptele date în Champagne în Septemvrie- 
şi Oclomvrie, se poate constată superiorilatea trupelor 
iranceze, ătât în ofensivă cât şi în defensivă. 

Acest lucru s'a putut constată de mult în operaţiu- 
„„nile locale, în care avantagiul rămânea aproape întotdea-= 

una francezilor. Dar acum preponderența trupelor fran- 
ceze se alirmă şi în operațiuni cu mare rază, cari sunt. 

" adevărate mari bătălii de asediu: 
Ofensiva franco-engleză idin Artois şi Champagne deşi . 

“eră pregălilă încă -de mult timp, se părea toluși că vas mai întârzia. Această “întârziere însă nu a mai putut dură -de oarece către 'stârşilul lunci Septemvrie, Ruşii erau. ameriințaţi de ofensiva Austro-Germană; în Serbia se a- nunța ofensiva austro-germană, iar în Dardanele expediţia. franco-engleză nu făcea progrese. 
d, Liniile de atac în Champagne înaintau cu pas. de atac, în rânduri strânse cot la cot, având fiecare pri- virea fixată către un punct desemnat (reper) asupra 0- bicctivului îracțiunei din care făceau parle. „9 Revistele franceze spun că "Germanii pentru a; apără unele linii de tranșee, din Champagne, asvârleau. granate cu atâta risipă şi constanță, încât au fost oblioali. “de a formă un lanţ de oameni în şanţuri cari lrecâuti. 

I
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din mână în mână granalele le trimeteau la destinaţie, 
şi au reuşit astiel a bară drumul Francezilor în uncie 
părţi. 

6. Cu privire la modul cum a lucrat artileria fran- 
-ceză la Champagne, găsim următoarele în „Le Journal”: 

„Toate calibrele ide artilerie tună și irăznesc pozi- 
»țiunile inamicului. Bateriile de câmp rad şi nivelcază ca 
30 greblă tranşeele din linia doua. Piesele cu tragere curbă 
»trimit obuzele, cari prin căderea lor verticală să slă- - 
„râme  adăposturile - caverne; prizonierii Germani vor- 
»biau 'de adăposturi ascunse la 10 metri adâncime și 
„care au fost dărâmate. Piesele lungi lrag la mare dis- 
»tanță asupra tranşeelor 'din linia doua, asupra gărilor, 
„asupra căilor ferate, pe care le mai bombardează şi a- 
»vioanele. In fine, tirul întrerupe orice comunicații şi 
„opreşte aprovizionarea adversarului”. 

Sa publicat o scrisoare a unui ofițer german care 
arată foarle clar, izolarea ce o creiază focul în jurul uni- 
tăților bombardate, demoralizate și îlămânzite. 

„Neegalitatea ripostei artileriei germane, descurajase 
infanteria sa, iar calităţile superioare ăle artileriei fran- 
ceze produse impresia la inamic — una din cele mai 
«leprimate în război — că adversarul dispuneă de o armă 
nemaipomenită. 

„Ultima preparaţiune ide artilerie, în Champagne, a 
ținut în ziua (de 23, 21 și 25 până la 9, '15.a. mi, ora 
fixată pentru asalt. Este ultima criză. Sunt operaţiuni ce 
nu pot fi făcute decât în acel moment. Simţi pe deplin, 
de pildă, că distrugerea unor anumite adăposturi de mi- 
traliere, bine reperate, nu trebue să; fie executată decât 
în ultimul moment, căci dacă nu, adversarul ar mută mi- 
tralicra ce ar recunoaşte că este vizată, sau ar pune o. 
altă cevă mai deparie. Trebuie deci să vă imaginaţi aceste 
trei zile de tunuri continuu, acest ropot neîntrerupt de 
oțel și apoi deodată atacul”. 

7. Încă de pe timpul vechiului imperiu roman, pe 
când năvălirea popoarelor barbare eră în toiul ei, în 
Trunte cu Hunii conduși ide vestitul lor Atila, platoul 
Champagne și-a câştigat renumele pe care şi l-a păstrat 
şi mai apoi, și pe care şi l-a reînoit în actualul răsboiu. 

Pe aceste locuri, cari pe atunci se numeau câmpiile 
catalaunice, avii loc, sub împăratul Valentinian al IIl-lea, 
marea şi cea din urină luptă a imperiului roman de apus, 
în anul 451, în care legiunile de sub comanda viteazului 
generat Actius învingându-i pe Huni, au pus stavilă în- 
naintării lui Atila, care până aci pusese sub ascultarea sa 
toată lumea barbară dela hotarele Persici până la Rinul 
Şi Dunărea Romană. “ |
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După o trecere ide 13 secole, platoul Champagne : 

jucat iar un ol hotărâtor. N _ 

In sanul 1792, adică loemai în momentul în care 

Franţa se află pe marginea prăpastiei, când Comuna sub 

Robespierre ajunsese teroare şi nimeni nu nai Cr stăpân: 

pe persoana Şi avulul Său iar sângele nevinoval cuzziea 

în valuri,. — împăratul Frederic cel Mare îşi îndreptasc. 

contra Franţei armatele sale prusiene, puse sub comanila. 

generalului Braunswick. Na avut însă norocul la care de 

altfel se -puteă aşteptă, căci un geamăt de durere şi Iu-. 

sine a “cutremurat toată 'suflarea franceză, iar poporul. 

cu mic cu imare a alergat ldintwodată la arme, formând. 

„armata idesculţilor”, neinstruită, neîmbrăcată ce e drept. 

dar plină de sacrul foc al datoriei către ţară. 

“In ziua de 20 Septemvrie a acelui an, „bandele des-- 

culților”, sub comanda lui Dumouriez, au Irânt pe renu-. 

miţii soldaţi ai lui Frederic cel.Mare. e 

“Goethe, privind rezultatul atât de neașteptat al a- 

cestei bătălii, ar fi zis: „In această zi, în acest loc, începe: 

o nouă epocă în istoria omenirci”. e 

Mai apoi, în anul 1814, dela începutul anului până 

în luna Martie, Napoleon, marele geniu, a străbătut pă- 

mântul platoului Champagne în lung şi în lat, câștigând. 

victorii peste victorii asupra nenumăraţilor inamici cari. 

călcaseră pământul Franţei. Numărul covârșitor şi. încă 

o serie Kle greșeli, au permis aliaţilor să: intre în Paris; — 
gloria însă, a rămas tot Franţei. 

In actualul răsboiu, Germanii au înaintat iar în 
Champagne, însă sau înşelat în speranțele lor. 

$.- Scrierile franceze 'dau următoarea explicare în 
dârjirei pe care au pus-o Germanii în ofensiva dela Ver-. 

dun: N 
Să ne închipuim Germano-Austro-Ungarii ca o imen- 

să piaţă ascdiată,pe o linie de întărituri Nicupori-Belfori-lLa 
cul de Garda-Isonzo-Salonic-Tarnopol-Riga. Inapoia cercu. 
lui armatelor asediatoare, se mobilizează armate proaspete 
formidabil de numeroase şi înzestrate cu tot felul de 
instrumente de război. Din contră, asediatul. simte dejă 
lipsa de oameni şi a început distribuirea din ce în ce 
mai riguroasă a alimentelor. El nu mai are. decât.o spe-. 
ranţă: să rupă cercul inamic, înainte ca nouilne armate 
să fi puluit veni să cimenleze acest cerc. 

Când spunem să rupă cercul, trebuie să înțelegem 
bine că este vorba lotodată: de o lovilură puternică şi de o 
manevră morală. Primul obicet al unei tentative de acest 
fel a fost Anglia, care se crede că este vulnerabilă în 
Egipt. Germania o ameninţă deci prin Turcia. Dar iată 
că drumul Orientului este păzit din amândouă părțile la 
Vest 'de Salonic, la Est de Erzerum. Dacă ar: ace b 
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eșire pe ac, ar fi loviți la ambele flancuri. Trebuic deci 
a căulă o altă eşire. O înaintare în Rusia nu ară mici 

_un rezultat. Așă fiind, lovilura se va încercă a se dă 

pe frontul francez. Se va alege punctul care va răsună 

mai mult în lumea întreagă: Verdun. Se știe loarle bine. 

că Germanii nu vor rupe linia franceză: dar cel puţin o 

sa face să se relragă, Germanii nădăjduiesc a descuraja un 

adversar pe cari ci îl cred schimbălor şi nervos şi mai 

pădăjduiese să îmbărbăleze opinia germană, care se des- 

curajează din ce în ce. Francezii întrun mod gencral au 

prețuit Verdunul preă mult sau prea puţin. DI 

* Germânia a adunat deci pe acest front foarte multe 

trupe şi mijloace de luptă. La 25 Fevruarie a început 

atacul, aruncând în furnal 7 sau 8 corpuri de armată. 
Ori cum 'ar li, vedem că alacul pe acest front, dal de: 

trupe cari aveau o densitate extremă şi cu prețul a sacri- 

ficii neauzite, Sa prăbuşit în ziua de 25 Fevruarie, sub 
focurile celei a (doua poziţiuni tranceze. 

Oare Germanii se mai puteau opri? După atâtea 
preparalive, ce dezastru moral pentru ci! “Lot ceeace au 

încereat ar fi spre profitul Francezilor. Nu trebuie a 

“gândi că Germanii vor alacă în altă parte: nu lrebuic 
oare mai mult (de (două luni pentru a monlă un alac 4no- 
dern în stil mare? Deci, atât timp cât Germanii cred că au. 

„orocul ide îă câştigă partida, trebuie să se muncească a 

dă lovituri asupra aceluias punct unde au început. 
9. Să se observe că înainte de începerea ofensivei 

dela Verdun, Germanii au dat diferite atacuri, unele des- 

tul 'de îndârjite, pe întregul front dela Ypres la fron- 

ticra “Elveţiei: La Sud de Ypres şi la Sud de dealul Lo- 
retie, în regiunea localităţilor Souchez şi Neuville, ime- 
diat lângă Arras, la Sud de Somme, contra localităţii 
Frise (aci sa cucerit Francezilor 3 jum. kilomelri “de. 
front), în Champagne la Sainte-Marie-a-Py la Tahure, în 

Alsacia la Obersepl aproape ile graniţa Elveţiei. Negre- 
şit că o asemenea demonstraţie viguroasă! a avul efectul 

ci şi aşă se explică cum atacul decisiv dela Verdun a: 

surprins pe” Francezi. 
10. Criticii germani spun că ştiind sigur că în 1916 

vor îi atacați de Francezi şi pentru a primi în bune con-. 
dițiuni un asemenea atac, a lrebuit ca să se aducă: modi- 

ficări frontului lor defensiv, Iuând dela Francezi punctele 
ce i-ar fi putut contrariă în cazul tunei ofensive iranceze.. 
Irontul "francez având unele 'eşinduri în frontul german, 
se impuncă netezirea acestor eșinduri, care netezire, în. 
mod indirect, aduceă şi iavantagiul de a lăsă disponibile 
unele trupe. 

Ei mai mun că scopul ofensivei dela Verdun a fost. 
+ că pe lângă îndreptarea poziţiunilor pe întreagă linie, să 

7



532 
  

asigure şi comunicațiile înapoi, mai ales comunicațiile 
care din Argonne și Champagne mergeau îndărăl pe la 
Nord de Verdun, în “direcția generală Metz-Thionville- 
Luxemburg, şi cari printr'o oiensivă mai viguroasă a 

Francezilor spre Nord-Est ar îi fost amenințate. 
11. În general, Germanii, au desvoltat în: cursul lunci 

Ianuarie o activitate ideosebită, faţă de aliludinea pe care 
au avul-o până acuma pe tealrul de operațiuni din Ves, 
cecace arală, că această aclivitate a fost o demonstraţie 
puternică pentru a mască marea ofensivă dela Verdun, 
pe care au început-o la 25 Fevruarie. , LL 

12. Atacul asupra malului stâng al Meusci, în prima 
fază a ofensivei dela Verdun, a “fost executat în urmă 
unei preparaţiuni formidabilă de artilerie în massă și a 
unei enorme consumaţiuni de muriiţiuni; dar mitralierele 
şi tirul ide baraj al *rancezilor, cum! și contra-atacurile 
execulate la timp de 'către aceştia, au mărginit progresele 
Germanilor. | E 

“ Cu privire la aceasta, se poate vedea care a lost re- 
zullatul bombardărei, din depoziţia unui locotenent avia- 
tor german, căzut prizonier în mâinile Francezilor, depo- 
ziţie publicată în „Le Journab”. Aviatorul german arată 
că rezistenţa lrancezilor, la care Germanii nu se aşteptau, 

“a surprins cu totul Inaltul Comandament german. 
Germanii înainte de a-şi porni massele de intan- 

terie la primele atacuri, credeau că cu artileria lor cea 
grea rcuşiseră a pulveriză trupele franceze din întări- 
rile de prima linie, căci bombardamentul durase 70 ore. 
Dar repede îşi dădură seama de eroarea credinţei lor. 

"Trimis în observaţie, aviatorul de mai sus, recunoscit că 
liniile 'de apărare franceze erau intacte. 

“De alifel atât comunicatele franceze cât şi cele ger- 
manc, au arătat că Francezii s'au retras în cursul bomr- 
bardărei germane, din întăririle bătute de procctilele ar- 
tilerici grele, înlesnind prin aceasta întru câtvă înaintarea 
atacului german, care însă a fost primit cu o barieră 
de focuri de artilerie şi infanterie. 

13. Diviziile franceze care au rezistat la Verdun în 
primele cinci zile de atac, au jucat rolul de. acoperire 
şi l-au îndeplinit cu glorie până ce comandamentul fran- 
cez s'a fixat bine, până ce Germanii au lăsat să se între- 
vadă scopul ce urmăresc şi până ce rezervele franceze 
au putut interveni la timp. . - 

„14. Dela 22 la 24 Fevruaric, armala Tranceză, fără a 
se lăsă si răpunsă, sa retras din pozițiune în poziţiune, 
retrăgând mai mult stânga sa, care a fost adusă dela 'Bra- 
bant până la cota Poivre, în timp ce “dreapta se retrase 
uşor dela Herbebois până la Nord de Douaumont. Sen- 
sul acestor retrageri a Tost foarte clar arătat de comunii- 
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catele oficiale franceze, când ele au.voibdit de necesitatea 
de a nu expune infanteria la pierderi inutile şi când 
aceste ' comuriicate au anunțat, că densitatea infanteriei 
nu a fost sporită în acest scop. Nu se poate arătă mai. 
clar că s'a dat lupta împotriva acestor poziţiuni  înain- | 
“late cu puţini oameni relativ, făcând pe adversar, să plă- 
tească cât mai scump; fiecare din greşelile lui, astiel că - 

el ajunse islovii la poziţiunea principală. Aceasta e sub o 
tormă nouă, fainioasa tactică a ante-liniei, despre care sa 
vorbit atât de mult înainte de. răsboiu. Aceasta este în orice 
caz recdițiunea bătăliei dată de generalul de Castelnau în . 
luna August 1914, în faţa oraşului Nancy. Intr'o serie 
de lupte parțiale, el a şicanat adversarul, retrăgându-se 
totodată din poziţie în poziţie, până la poziţiunea defi- 
nitivă, platoul Amance, unde el a.rezistat într'un mod 
victorios. | | 

15. Francezii susțin că retragerea trupelor franceze 
de pe primele poziţii dela Verdun, pentru a transformă 
frontul din arc în coardă, a trebuit să o facă, pentru a 
rectifică frontul şi a nu-l mai lăsă expus focurilor de an- 
filadă din 'cauză formei ce aveă de arc de cerc. 

16. In 'ultima fază a bătăliilor dela Verdun, atacurile 
" germane nu imai sunt date în imassă şi cu formaţiuni strân- 
se, ci cu lovituri llese dale principalelor poziţiuni fran- 
ceze, prin formaţiuni mai puţin strânse, compuse ldin 
valuri succesive, aruncate la bo distanță, de 100 metri, în 
fiecare val 'soldaţii fiind la 1/2 metru distanţă. 

Comunicatele germane spun că Francezii au adus 
pe lângă artileria sectorului atacat, tunuri din altă parte,— 
se zice de pe vasele de răsboiu declasate. 

17. 'Unii critici francezi spun, că Germanii ar îi 
ulut demonslră puternic la Verdun şi atacă decisiv spre 

Nancy, Amiens sau Câlais. Comaridamentul francez având 
în vedere 'un asemenea caz, a preferat a cedă ceva din 
teren peniru a ocupă punele şi poziţiuni în cari să poată 
rezistă cu rezervele lde:sectoare, fără, a aduce rezervele 
generale necesare pentru alte cazuri şi alte ipoteze. 

18. Ziarul „Figaro” arată că evoluțiunea planului 
„german dela începutul luptei dela Verdun, a avut patru 
faze mai însemnate. Mai întâi, statul major al kronprin- 
țului şi-a. luat ca țintă spargerea frontului francez la Est 
de platourile Meusei. In a. doua fază, a făcut o încercare 
de învăluire prin aripele armalei germane. In a treia, a, 
întrebuințat o metodă de ciocnire prin atacuri directe, 
când într'un loc, când într'altul. In a patra fază, în sfâr- 
şit, statul îmajor a inaugurat aşă zisul sistem! de pauză 
şi proclamă că asediul Verdun-ului va fi urmărit după 
regulile războiului de cetăţi. o 

19. Odată ce ofensivă germană dela Verdun nu a



234 
    

reușit complei penlru a cuceri cetalea, nu rămâncă .Ger- 

manilor tic lurmărit decât două scopuri: , 

a) Să păstreze ceeace au .cuceril, căci altfel moralul: 

poporului german ar fi fost cu desăvârşire scăzul; 

D) Să încerce alacuri noui, pentru a continuă să cu-. . 

cerească cât ide puţin, spre a aveă timp să prepare alla 

loviluri de efect şi pe ile fronturi sau în diplomaţie, 

Cu sacrificii enorme a pulut realiză aceste «două. 

părți.. | E Ni 
20. Din 'modul. cum Sa idesfiişurat bătălia dela Ver- 

aun şi “din asemănarea 'ce există înlre metodele de aci, 

şi cele întrebuințate în bătălia dela Gorilza,. din Cham- 

pagne şi de pe Siret (Cernăuţi), în ceeace priveşte tim-- 

pul înlrebuinţai, alternarea. atacurilor pe diferite sectoare, 

perioadele de acalmie .dela o fază la alta, şi densitatea: 

pe metru curent a trupelor atacatoare, se incearcă de: 

unii critici militari a stabili caracteristica marilor bălălii 

moderne şi. anume: . 
a) Progresele în organizaţia defensivă şi organiza- 

rea poziţiunilor: în adâncime pe mai imulte. linii, face ca 

bătăliile mari în actualul război să se- deă întrun limp. 
lung şi cu intervale de acalmie necesare pentru organi- 
zarea punelelor câştigate şi “prepararea noilor. atacuri. 

b). Cum -artileria are rolul principal în pregălirea a- 
lacului, și cuni această pregătire atârnă de.instalare, de. 
&rupare şi de proporţia “de calibre, ca nu poate aveă acelaş 
succes .asupra liniei a doua; de accea se impune un inter- 
ral între atacuri, pentru, ca:artileria să:se poată pune în 
bune condiţiuni.L) . DI a 

e) Necesilalea .inlervalului între atacuri, constilue un 
avanlaj penru apărător, de joarece, se «lă- timp de recule- 
gere şi de aducere a rezervelor. Aceasta mărește durata a-: 
cestui inlerval, de oarece alacatorul trebuie să: aducă aci 
lorţe superioare 'spre a putea aveă aceiași sorți de izbândă. 

d).Cp mlţe cuvinte, caracteristica bătăliilor mari, din. 
Champagne, «ela Goriiza şi idela Cernăuţi, este: mai multă: 
organizare în. durată şi. în densitate pe frontul de atac; 
decât organizare, în. întindere şi în intensitate. 

21. Critici militari socotesc că: Germanii în primele 
atacuri «date asupra Verdunului, au avut peste 20 oameni 
pe melru curent şi că pierderile lor trebuie să fi atins dela 
21—29 Fevruarie 150.000 oameni scoşi din luplă, din cari. 
cel puţin 30.000 morţi, adică 10% morţi din efectivul în-. 
trebuințat; ceeace dă proba măcelului sângeros de aci. 

1) Probabil că dacă s'ar dispune de rezerve huineroase de infan- 
terit, cavalerie și mijloace de distrugere, atunci intervalele de pregătire! 
dela o linie Ja alta s'ar. micșora, de oarece, pentru fiecare linie s'ar' 
întrebuința trupe noui, . 
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Șlirile ulterioare lasă a se înțelege, că pierderile Germani 
lor la Verdun, până la 31 Aprilie, ar Îi de peste 300.000 
oameni. 

22. Criticii franegzi spun că atacul asupra Verdunului:” 
nu a fost o surpriză pentru Francezi decât numai prin -a 

ceea că ei întotdeauna Sau aşteptat să. se facă aci puternice: 

demonstraţii, dar niciodată să se pronunţe aci o olensivă 
decisivă. - " - 

Tot criticii Francezi spun, că din punctul de vedere: 

german şi privind numai terenul, sar explică decisiva de: 

aci, prin aceea că se ilădeă un atac conlra unui adversar” 

ce aveă în spate un fluviu puternic cu obstacol, ceeace este: 

admis-în ştiinţa militară. a 
23. In luptele dela Verdun, deosebit de înlrebuinţarea - 

falangelor ide artilerie şi deosebit de focurile de baraj, 

— principii moui în ştiinţa militară — au mai reeşit câtevă: 
melode idle luptă întrebuințate de Germani, şi anume: 

A strivi cu lunurile grele fiecare centru de rezistențiă. 
şi a tcreiă apoi în jurul lor o zonă a morții prin tragere 
de baraj. După aceasta, înaintează primele coloane de 

alac ce par a avei rol ile recunoaştere. Grupele acestor”, 
coloane sunt compuse «lin câle:15 oameni, iar înapoia 
lor înaintează grenadierii şi pionierii, apoi urmează pri-! 
mul val ide infanterie. Cu alte cuvinte, sar puteă zice: arli- 
leria cucereşte şi infanteria ocupă şi stăpâneşte. 

_Negreşit că la. asemenea tactică, artileria franceză 
întrebuinţează unele baterii. contra artileriei inamice, unele: 
execută foc (de baraj între dilerilele coloane; iar altele izo- 
lează printrun cerc de foc inimicul ce a reuşita se in- 
filtră în unele puncte. 

24.- Comunicalele franceze spun, că în luplele dela: 
Verdun au fost cazuri, când artileria a lras cu inălţălor de 
700 metri, penlru a puteă susține infanteria şi a împierdică”- 
susținerile dinapoi germane să ajute pe luptătorii: corp. 
la corp din tranşee. - 

25. Succesele avule ile Germani în ofensiva dela Ver- 
dun, nu me pot «luce la o concluzie decisivă din punct ile 
vedere mililar, dar -persistenţa lor în această ofensi ră, 
când la Est, când la Vest ide Meusa, precuny şi iuțeala și 
îndârijrea- cu care Francezii fac față la atacuri, sau cu 
care conlra-alacă asupra poziţiunilor pierdute, ne duc la. 
concluzia, că ambii adversari socotesc că succesul «de aci. 
poate aveă o influenți puternică asupra situațiunei pe 
celelalte. fronturi, și, mai ales, asupra situaţiunei” diploma-- 
tice și alitudinei neutrilor. 

26. Este «le observat, că foarte multe atacuri germane 
au fost împiedicate de i se produce, prin focul artilerici 
franceze. Reese de“ aci importanța mare a observatorilor”: 

.
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-artileriei, cari trebuie să îmbrăţişeze câmpul inamic în 
«cele mai mici cute de teren. 

| 27. Tactica bătăliei dela Verdun, de a străpunge îron- 
dul printr'un atac puternic de front, a fost înlrebuinţală 
«de Germani în bătălia dela Gorlice, pe frontul galițian, la 
1 "Mai 1915, când pe «un sector aproximativ identic ca cel 
«dela Verdun (vreo 15 kilometri), au rupt frontul rusesc 
-cu un uragan ide artilerie grea insoţitide energice atacuri idle 
infanterie. Acolo aveau 10 corpuri de armală. Aci pare 
a îi fost 7—8 corpuri. de armată. Acolo au reuşit să. 
:spargă frontul fiindcă aveau în faţă o armată rău înzes- 
trată; nu au reușit însă să distrugă pe inimic, fiindcă acel 
inamic eră bine comandat şi aveă încredere în cauza pen- 

““iru care luplă. | | 
Din punct ile vedere teoretic, sar puleă crilică acţiu- 

mea Germanilor de a sparge frontul în lungul Meusci, de 
oarece teoreliceşte nu se caută: deslipirea unui adversar 
„de un fluviu, ci împingerea “lui cu spâtele în fluviu. 

| 28. Să se observe că alegerea regiunei Verdun, pentru 
un atac în stil mare, chiar decisiv, este şi nu este juslifi- 
-cată. | 

Este justilicată dacă considerăm! că frontul francez 
în această parte avea forma unui eșind înspre liniile 'ger- 
mane; deci posibilitatea de ia fi învăluit de forțele ger- 
mane, iar focurile lor să fie cu direcţie convergentă. 
Mai eră justificată şi idin punctul de vedere polilic, 

realliv la impresia ce ar îi făcut asupra neutrilor căderea 
bruscată a unei cetăţi ide forța şi importanţa Verdun-ului. 
Insă, tot din punct ide vedere militar regiunea nu a fost 
bine aleasă, ideci nu este justificată, fiindcă înapoia fron-. 
tului ide atac propus, se află o cetate din cele mai bine 
pregătite. Adică, după ce toale sforțările atacului ar îi 
reuşi! a zdrobi frontul, a-l face să se retragă chiar în 
«lezordine, în loc să găsească în faţă-i câmpul liber pentru 
a. puleă începe lupta de manevră, se loveşte deodată de 
zidurile puternice ale unci cetăţi care rupe, la rânduri, a- 
vântuu atacului și îl face a se eterniză în asalluri sânge- 
roase, dând astiel posihilitate ajutoarelor apărării să so- 
'scască,. Ne _ 

Acelaş efect sar produce dacă Francezii ar atacă, d. 
ex. linia germană din Lorena, care are în spale celalca Metz. . 

Deci, credem că regiunea na a fost bina aleasă pentru un rezultat atâta de imare, ce se așteplă, şi atâta de muit 
şi de bine pregătit. Oricare alta, poate, că ar fi dat mai bune şi mai pozitive rezultate. 

| „29. Să se observe, că Francezii tind să provoace de- orientarea în centrele de adunare şi de aprovizionare ale inamicului: Tunurile lor cu bălaie lungă, ating căile de 
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comunicaţie, iar avioanele azvârlă bombe asupra canto-— 
namentelor şi gărilor. îi | 

30. Sunt scriitori militari, cari arată, că deşi frontu- 
rile s'au întins enorm şi au schimbat oarecun principiile 
de luptă, totuş, cu cât răsboiul se prelungeşte, cu atât upar 
lupte, pe porțiuni de fronturi, cari pot fi pertect com- 
parate cu 'bătăliile de altă dată, în ceeace priveşte scopul 
propus şi clectivul trupelor întrebuințate. | 

La Verdun s'au întrebuințat 7—8 corpuri de armată. 
pe 15 kilometri, adică 1500—2000 metri pentru un corj 
de armală, deci o apropiere de teoria științei militare; 

Comparând trupele de aci cu efectivul total, găsim, 
că sunt 1/+ din efectivul total; deci poate fi o demon- 
strație pentru o lovitură ce se plănuieşte pe alt front. 

31. Alacurile germane date pe fronturi de 2—4 kilo-: 
metri timp le câte 3—4 zile, repetând asalturile unele: 
după altele, se pot asemănă cu loviturile de ciocan asupra. 

= u cuiului ce trebuie să pătrundă într'o materie tare. Se în- 
tâmplă câteodată ca să pătrundă cuiul, însă, de cele mai: 
multe ori, el se frânge, şi aceasta pare a îi cazul Germa- 
nilor: nu e cuiul destul de tare față de tăria zidului pe 
care voește a-l văuri Germanii. Si 

32. Teatrul “de operaţiuni din Artois a fost secundar 
în ofensiva franceză începută la 25 Septemvrie. 'Totuş, 
Şi pe acest teatru trupele aliate au obţinut rezultate salis- 
făcătoare. Operațiunile în acest sector au fost duse de: 
astă dată în legătură strânsă cu trupele engleze. Ele a- 
veau ile 'scop ocuparea marilor aglomeraţiuni Lens, Lieven. 
Şi Angres, care alcătuesc; ca în tundul unci cuvete, o po- 
zițiune foarte serioasă, a'cărei fiecare grădină, liecare- 
stradă eră amenajală petru a se puteă apără. Această. 
grupare ide întăriri odată” cucerite, stăpâneşte şi câmpia. 
Gohelle ce se întinde până la Douai, la mai bine de 95- 
Klm. spre Est. | 

lormarea unui semi-cerc la Nord-Vestul şi Sudul a-- 
ceslei poziiţuni, a fost deci urmărită de către aliaţi, Lru- 
pele engleze înainlând dela Nord, iar cele franceze dela. 
Sud. 

Primele lor şanţuri-adăposturi aflându-se  actual-- 
mente în apropierea lizierelor Vest a localităţilor Lens, 
Lievin, Angres, Givenchy şi Vimy, dacă trasau această: 
linie pe harlă, ne dăm' seama de moiivele cari îndeamnă 
pe Germani să caute cu orice preţ a respinge de acolo: 
pe aliaţi. 

De aceea au avut loe aci multe contra-atacuri ger- 
mane. Aceste conlra-atacuri au fost însă zadarnice, Nepu- 
lând recâștigă terenul cedat şi au pricinuit atacatorului: 
pierderi enorme. Se crede că 7—8000 Germani au pierit 
în atacurile dela Lens. Numai la Givenchy s'a înregistrat.
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al '&-lea atac: german, în 5 2ile-având la liccare pierileri 

mari. a - | 

33. Găsim în ziare următoarea observaţie: - 

- „După mărturia rapoartelor oficiale şi ua răniților 

din primele lupte, soldaţii francezi nu erau nici deprinși. 

nici” prevăzuţi cu instrumentele necesare, penlru săpare 

tranşeelor sistemalice, in căror importanţă sa dovedit ho- 

Lărâtoare mai târziu. De aceea. toiul a (irebuit să fie refăcut, 

“din acest punct ide vedere. Deşi răsbhoiul anglo-bur din 

1903 şi răsboiul truso-japonez din 1905 dovediseră în- 

semnălalea adăposturilor subterane, loluşi comandamentul 

francez .le recomandă imai-inult în lcorie decât în prac- 

_dică — având mereu în vedere necesitatea olensivei şi 

temându-se ca deprinderea cu adăpostul să nu slăbească 

„curajul soldaţilor neadăpostiţi. 
In privinţa artileriei, o greșală a comandamentului 

francez a fosl prea slaba legătură direct care există! 

între această armă şi înifanterie în timpul luptei. Dela 

“începutul campaniei, însă, această legălură a fost strânsă 

în aşă el încât artileria să lie subordonată mișcărilor 

intanteriei. 
Armata franceză eră dela început lipsilă de artilerie 

grea — în proporţia în care cerea actualul răsboiu. Î- 

„xistă credința că cu o egală greutate totală de proectile; 

artileria uşoară obţine acelaș efect ca, și artileria grea, dar 

-cu mai mare uşurinţă. 
In realitate însă sa constatat că artileria grea avcă 

:aliceva de făcut: să lovească obiective “îndepărlale, pe 

care le 'puleă 'reperă 'cu ajulorul aeroplanelor. Germanii 
:se organizaseră mai bine dinainte în vederea aceslui scop 

şi avioanele lor erau în conlinuățlegătură cu bateriile grele: 
Despre lipsa de muniţiuni, care a paralizat succesul 

dela Marna, s'a vorbit deslul până acum. 
_ Tată greşeli mărturisite chiar de francezi, ulile pen- 

tru ei — şi pentru alţii”. 

  

 



“CAPITOLUL IV 

Operaţiile în contra Serbiei 
(Teatru de operaţiuni Austro-Germano-Sârbo-Bulgar) 

  

PRELIMINARII. 

Încă din iuna August se anunţa prin ziare, că Pulo- 
ric uentirale pregălesce ofensiva contra Serbiei şi că dacă 
nână acum Sa întârziat cu strivirea Serbiei, sa dalorul 
aceasta unor serii de evenimente cari au amânat operațiu- 
neu, dar nu au înlătlurat-o. , 

„Până ce nu ne-am consolidat poziliunile de pe fron- 
wi «de Vest şi până ce pe frontul de Est nu an împins 
pe duşpan imapoi silindu-l să apere linia Riga-Dunaburg- 
Pinsk-hovno, nu am [i pulut întreprinite o acţiune comună 
cu Austria contra Serbici, chiar dacă ajulorul Bulgariei 
ne-ar fi stal la dispoziţiunea noastră. Nu puterea mililară | 
a Serbiei ca atars, ci siluaţiunea de pe celelalte fronturi, 
nu ne-a permis să întreprindem o acţiune principală în 
Balcani”, zice Maiorul Morat în „Berliner Tageblalt”. 

„Cu loate acestea deşi ziarele europene şi chiar le- 
legramele agenţiilor austro-germane anunțau din August 
această ofensivă, totuş, ca nu s'a produs decit în Oclomvrie, 
ceeace făcuse pe mulţi [să creadă că această ofensivă nu 
nu va mai avea loc, sau că Austro-Germanii au anunţal-o 
penlru a ascunde alte intenţiuni de atac pe alte fronturi, 
ori spre a ascunde lipsa de irupe disponibile peniru alte 
atacuri. Rămâne ca istoria să explice dâcă această întâr- 
ziere a pronunțării ofensivei dela August până la primele. 
zile Octomwrie nu se datorește fie imposibilităței pen- 
tru Austro-Germani de a adună, organiză şi echipă mai 
repede cei 200—250.000 oameni ce au luptat aci; fie unor 
tratative ce au lrebuit să urmeze între Austro-Gerimani- 
Turci deoparte şi Bulgarii de allă aprile. _ 

In tot cazul, timpul idela August—Oclomwrie 1915 a 
fost întrebuințat în o luptă kliplomatică din cele mai aprigi. 
Puterile centrale aveau nevoe kile: neutralitatea Greciei şi 
de alianţa Bulgariei. Pentru atingerea acestor două punele 
toate mijloacele au fost întrebuințate şi de o parle şi de 
alta, şi de Puterile Centrale şi ile multipla înţelegere pen-
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tru a împiedică executarea acestui plan. Reuşita diploma- 
lică Și militară în peninsula balcanică în această perioadă 
a fost completă de partea Puterilor Centrale. Grecia a ră- 
mas neuiră, lăsând pe aliata sa de ieri să fie alacată ue 
duşmanul comun, Bulgaria. Bulgaria intră în acţiune în 
contra Serbiei răsbunându-se astfel de întâmplările anului 
1913. România păstrează în acest timp, espectaliva armală, 
în o semi-mobilizare. 

Prin invaziunea germano-austro-bulgară în Serbia, 
pare a se fi țintit la următoarele rezuliate: 

a) A stabili legătură cu Turcia; 
D) A asigură această legătură prin dislrugerea arma- 

telor ce ar puteă să amenințe, sau să rupă, legătura; | 
| c) A influență şi a strânge de parte-le ţările vecine 
şi ncutre, din această parte: Grecia şi România; 

d) A menţine moralul în poporul german şi austro- 
ungar, amenințat să scadă din cauză că ofensiva de ocu- 
pare a teritoriilor din Rusia nu adusese cu ca şi izbândă 
militară; - 

e) A se asigură, pentru Germania şi Austro-Ungaria, 
noui debuşeuri de import şi export; 

I) A încercă vre-o pace separată cu Serbia şi Mun: 
tenegru, obținând, astfel, un mare succes moral. 

Concentrarea şi gruparea armatei austro-germane 
înainte de începerea ofensivei Sa făcut aproximativ astfel: 

„In Banatul ide jos şi în Sirmia se concentrează patru 
corpuri ide armată germane, formâte din 11 divizii şi două 
corpuri-de armată austro-ungare: în plus se mai adaugă 
încă câtevă detaşamente. 

Diviziile germane erau constituite în majorilate (7) 
pe câte trei regimente infanterie, a câte lrei batalionae, 
a cari se mai adăugă şi câte un batalion vânători; iar 
restul de patru divizii erau, pe câte patru regimente de 
infanterie, cu sau fără bataliov. de vânători. 

Fiecare divizie mai aveă câte două regimente de ar- 
tilerie cu 12 baterii, adică 72 tunuri; iar armata dispunea 
de o numeroasă artilerie grea, foarte imulte mitraliere Şi un 
însemnat număr de acroplane. ă 

Forţele germano-austriace sunt împărţite în două ar- 
mate comandate ide generalii Kocvess şi de Galwitz și sunt 
concentrate: 

„___ Armata Koevess, compusă din 6 divizii, pe malul 
“slâng al Savei, din dreptul Obrenovatzului si: apoi încă- 
licând Dunărea, trece de direcţia Belgradului, pe malul 
stâng al Dunării. - 

Armaln Galwiiz, compusă din 9 divizii, se întinde pe 
malul stâng al Dunării din dreptul Semeridrici până din- 
colo de Ragi. | di 

Cartierul general al lui Mackensen, comandantul su- 
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prem al luluror forțe:or. germano-austro-bulgare, -esle sta- 
bilit la 'Temișoara. 

Operațiunile contra Serbiei le vom grupă şi desvoltă 
asttel: ia | ai 

1. Operațiunile Austro-Germanilor până la joncţiunea 
cu Bulgarii în ultimele zile Octomvrie. - 

2. Operațiunile armatei bulgare dela mobilizare până 
la joncţiunea cu Austro-Germanii. , 

3. Intervenirea Anglo-Fraucezilor în ajutorul Serbiei 
4. Operațiunile idela 1 Noemvrie până la compiecla jin- 

radare a Serbiei. Relragerea Anglo-Irancezilor. 
5. Operațiunile după retragerea Anglo-lrancezilor 

pană la: 1 Martie 1916. E 
6. Operaţiile în contra Muntenegrului. 
Inainte 'de a începe dezvoltarea operaţiunilor, comp:e- 

lăm aci oarecari dale asupra teatrului de operațiuni. 

Descrierea teatrului de răsboiu şârbeşc. (1) 

Pe lângă descrierea teatrului de operațiune Austro- 
Sârb ce am făcut în vol. I, la pag. 234—244, şi acelea 
date în acest volum la pagina 9—36 dăm aci o 
completare după datele: ce sa adus la, cunoştinţa oilţeri- 
lor Austro-Germani de către cartierul general. 

Această (descriere o facem şi în scopul de a se vedea 
câtă grijă sa pus de către stalul major ausiro-german 
pentru a pregăti pe oiiţeri .şi trupa asupra terenului pe 
care vor operă, şi poale şi în scopul de a scoate din imintea 
lor ideea că terenul în Serbia este peste putinţă de în- 
VinS 2). " 

Serbia are 150 kilometri dela Nord ?a Sud, in lun- 
gime și: 150—250 klm: în lărgime. Granița ei spre Un- 
garia, e: formată de Sava şi Dunărea; spre Apus râul 
Drina, spre România la răsărit Dunărea şi apoi în” con- 
tinuare la Sud, spre Bulgaria Timocul şi crestele -Balca-- 
nilor apuseni cu promontoriile lor îndreptate spre: Sud, 
şi cari la Osogovska Planina, pe linia Sofia-Uskueb, ajung 

până la o înălțime de 2250 de metri. Granițele spre: Sud, 

dinspre Grecia, şi spre Apus dinspre Albania şi Mun- 
tenegru, urmează mai mult dealuri nu prea - mari, ce nu 
formează împicdicări serioase de comunicări. IS 

Capilala Belgrad, la vărsarea Savei în Dunăre, 

este expusă aşă că nu poate fi apărată contra unul alac 

serios. 

1) A se vedea și planșa „Harta generală a teatrului de operaţiuni 

- în Serbia“ Ja finele volumului. , NR 

2) 'Reprodus cu oarecari modificări după revista «Răsboiul Po- 

poarelor». - ” 
16
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Insă Belgradul e un punct loarte important de comuni- 
cațic.- Marea linie orientală pătrunde acolo în Serbia și 
trece prin Palanca în valea Moravei, râul cel mai însemnat 
din Serbia de Nord, la Niș; Kle. aci urmează. valea Ni- 
şava în sus peste Pirot, atingând granița-bulgariă. O a doua 
linie ferată imerge dela Belgrad paralel cu: Dunărea de jos 
la Semendria (Smederevo) și Pozarevalz. Alară de acestea 
sunt patru-dlrumuri. cari duc în interiorul țării şi fac cu pu- 
linţă înaintarea concentrciă a unor torţe mari în jinulul file 
o deosebită importanță polilică-şi economică. al Serbici de 
mijioc, Cupria-Niş-Krusevalz. O a treia; linie ferată. duce 
dela Belgrad de-alungul Savei la Obrenovalz la revărsarea. 
-âului Kolubara spre Pelibrod, unde se: ramilică unin- 
du-se “spre: răsărit cu linia orienlală, spre apus cu linia 
Valievo-Loznitza la Drina, iar la sud spre Ciaciak până 
la Morava sârbească. 

Văile adânci mergând mai mult dela Sud spre Nord, 
ale micilor confluenţi ai Drinci și Savei,. sunt iavorabile 
apăârărei numai împolriva inimicului care vine dela Apus. 
I)e aceea ofensiva -auslro-ungară flin Noemyrie 1911 a în- 
tâmpinal dificultăţi. _ | | 

. Drumurile toarle rele şi .caracterul: aspru muntos al 
ținutului prezinlau, pe lângă vremea rea ide. iarnă,. foarte 
=nari greulăţi. Piedici. grele se opuneau. aprovizionărilor 
cu miunilii şi alimente, iar forțele austro-ungare înlregi 
fiind dusc în Carpaţi împotriva. Ruşi!or, Sa părăsit acest 
teatru de.răsboiu, cu totul, pe la mijlocul lunci Decemvrie 
şi pulincle forţe ce mai rămăsese s'au menţinut timp înde- 
lurigat în detensivă la granițe. » 

Aproape jumătate din Şerbia €e.,acoperilă cu. păduri; 
numai îin sferi “din pământul ci e folosit pentru usicul- 
lură şi abiă a gecea parte pentru pășuni şi livezi. Stabi- 
limentele industriale lipsesc aproane cu totul. | 
„= “Prin 'corilormaţia aceasta a ţării , şi prin.faplul că cx- 
ploatarea agricolă, a creşterii vitelor, pământului şi ex- 
pioatarea "de păduri, formează obiectul aproape a înlregei 
economii. naţionale, liniile ferale ca artere de comunicație 
dobândesc o deosebită însemnătate. Astfel, sau. creat şi 
alte linii în afară de. cele amintite, și anume: linia dela 
Batucina de pe calea orientală, pesle Kragujovatz la Kru- 

Forţele beligeranţilor. 

„Serbia. Anul 191.1 se încheie, pentru Serbia, cu o 
pagină mai mult decât frumoasă. Victoria dela Colubara- 
Lig va rămâne, mullă vreme, în istorie ca un model de 
-conceplie şi de execuție şi mulţi ani, de acuin încolo. sco- 
Jiic militare vor trebui să studieze acele operațiuni ca unele 
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din ele mai elasice:şi mai glorioase pentrii o 'armală cu 
adevăral eroică. “ - | | | 

- Slorţările, însă, ce a făcut Serbia în întreaga perioadă de 
la declaraţia de răsboiu și până la sfârşitul lunci Decem- 
vrie 1914, ca şi luplele din răsboaiele anilor 1912 şi 1913, 
au epuizat micul popor 'sârb şi i-au sfârşit finanţele lui 

cari şi fără asta erau destul: de precare. Primăvara anului: 

1915 a adus un nou dușman asupra eroicei-Serbii, lifosul 

oxanlemalic, care a decimat poporul şi a zdrunconat din 
xădăcină ultima energie a acestor litani. - ai 

Marea alianţă, în special Rusia și Franţa, i-au trimis 

ajuloare, sub. toate formele: arme, muniții, tunuri, bani. 

proviziuni, automobile, medicamente, medici, amublanțe şi 

au putut, pe la jumătatea verei anului 1915, să refacă ar- 
maia sârbă, iar bolile, în. mare. parte, să le stârpească. 

“Totuş peste..200.000 ide bolnavi au pierit în acest “timp, 
forţe cari ar fi fost de un mare folos în luptele miitoare 
“ce se snunțau. PRE a 

Aceasta, explică pentru ce armata sârbă nu a urmărit 
rămăşiţele armatelor austriace debandate în lupiele din 
Decemvric şi pentru ce mau invadat în Austria. Ea, în- 
săşi; aveă nevoe de odihnă, de îngrijire şi de ajutor, care, 

în treacă. fie zis soseă cam cu greulaie dela marii săi- 

aliaţi. . 
Totuş, ministrul de răsboiu, colonelul Bojovici, a 

putut, graţie unei activități şi energii supraomeneşti să-şi 

reorganizeze şi să-şi aprovizioneţe armata cu totul ce-i cră 

necesar, aşă (că toamna anului (1915 o găseşte cel puţin cum 

eră la începutul marelui răsboiu, dacă nu chiar mai binc, 
Armata sârbă, lu accă iepocă, cuprindcă: 

1) Infanteria, batalioane de 1l-ul şi 2-lea ban 190. 
batalioane 'de recruți 80. 
batalioane contingente macedonene _12 

Total batalioane 232 

La această sumă de 232.000 luptători pentru infante- 

rie, se mai adaugă şi 50.000 de oameni din 3-lea ban, cari 

fusese înzinte înlrebuințaţi la paza comunicaţiunilor Şi în 

serviciul etapelor şi cari iusese, în ultimul timp, înlocuiţi 

cu invelizii. campaniilor precedente. | 
Aşă că, în total, se poale spune € 

numără cam 280—290.000 oameni. 

2) “Cavaleria, cuprindea: - . . 

O divizie a 4 regimente, a i escadroane 16 escadroane 

Cav. divizionară câte 2 esc. de divizie 21 escadroane 

i Total : 40 escadroane 

ă infanteria sârbă 

Cavaleria, ca şi infanteria, dispune şi. de mitraliere. 

3) Artilerie. Artileria sârbească cuprinde un imaterial
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foarte variat. In lot cazul este o armă, care a probat a 
bună inslruire în luptele precedente şi. care a dat mare a- 
jutor inlanleriei sale. Este destul să aminiin? că dalorită, 
n mare parle, obuzierelor sârbești s'a luat Adrianopolul. 
în primăvara anului 1913 dela -Turci. a 

Acest material eră: 

  

Artileria de câmp 360 piese lr. repede 216 tr. înceată = 576 
„»  călăreață 8 „ 8 = 16 
» munte 48: „ > 16 » = 64 

Obuziere 12 36 j » 20 » = 56. 
x 15 8 o» m — 8 

Mortiere 12 . 4 » = 4 

| 460 264 = 7924 Sa 

In afară de această artilerie, întrebuințată la artileria 
de câmp, se mai dispune şi de următorul material: | 
24 tunuri de 12 cim. 

5 turele transportabile, cu tunuri de 57.. 
"ă obuziere de 15 ctm. - o 

4 tunuri de 12 ctm., engleze. 
6 tunuri de 15 ctm,, ruse. 
Serviciile erâu şi ele complectate și aprovizionate 'cu 

toate cele necesare. | > 

. 

“Toate aceste forțe erau alcătuite în 13 divizii din cari: 
6 “divizii de l-iul ban. 

„9 divizii de al 2-lea anb. 
2 divizii macedonene. , | 
Pe lângă aceste mari unităţi consştituile, sau mai al- 

cătuit şi mici detașamente din cele trei arme, formale îm majoritate cu elemente din al 3-lea ban. 
____ Toate aceste forțe au fost, dela începutul operâăţiuni- 

lor în contra: germano-auslro-bulgarilor, grupate în cinci 
armate, cum se va vedeă la dislocarea lor. - Valoarea armatei sârbe 'scăzuse în timpul din urmă, cu toate paginile glorioase ce înregistrase. Ofițerii, cam o. pătrime, pieriseră şi fusesoră: înlocuiţi. cu elemente noui,. tinere, fără prea multă cultură, sau. din gradele. inferi- oare înaintate la.gradul de sublocotenent pentru umplerea golurilor. ” a 
| Trupa, asemenea, își diluase mult Y 
derea elementelor bune şi tinere şi prin: înlocuirea lor cu macedoneni creştini sau musulmani, dâr nesicuri. saw chiar. cu Sârbi în vârstă, sau nevârstnici.  -* ? „Voivodul Putnic deşi bolnav, conduccă întreaca ar- mată, ajutat, cu mullă energie .şi capacitate de colonelul Jivko Pavlovici, sub-şetul statului major general. 

aloarea prin pier= 

y 
* 
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Pe lângă toate acestea, esie de observat că orice pier- 
eri în efectivele unităţilor nu mai pot fi înlocuite întru- 
cât aproape totalitatea oamenilor valizi au fost încorporaţi. 
Golurile provocate de arme sau de boli, vor rămâlic' go- 
Uri. | . 

Bulgaria. (A se vedeă organizarea armatei bulgare 
1a pl, 1 a iacestui volum). | 

Răsboiul cel mare, a găsit armala blugară în plină 
organizare şi foarte mult ocupată. cu îndreptarea relelor 
şi astuparea golurilor din campania 1912 şi 1913. | 

Germania, care urmăreă cu mare îndârjire atrage- 
rea. Bulgariei în raza ci de acţiune, i-a dat tot materialul 
“de răsboiu 'de care avea nevoc. Era, însă, o mare dilicul- 
tate în îndeplinirea complectă a acestei cestiuni: ncutra- 
litatea României care nu .permileă.— pe cât eră. posibil 
-omenește — iranzilul materialelor ile răsboiu, nici pentru 
Turcia care eră în răsboiu, nici pentru Bulgaria care pu- 
că. lrimite, apoi, acest material la Turci. 

Puterile marei alianţe — înţelegerei — asemenea .cău- 
tând să-și alragă simpatiile Bulgariei, i-au înlesnit multe 

- aprovizionamente, aduse prin porturile Salonic, Cavala 
Şi Dedeagaci. | _ 

Toluş se poate spunc, că răsboiul din 1915, în contra 
Serbiei, a igăsit armata ublgară aproape lot aşă cum. eră în 
1912 în momentul când a început răsboiul în coritra Tur- 
ilor, căci, dacă armata, acuma este mai bine înarmată, 
cu mai multe muniții, şi poate cevă mai numeroasă ca 
atunci, apoi nu trebuie să se ile pierderile ce a avu: în 
luptele sângeroase în contra Turcilor, la început, şi apoi 
în contra Sârbilor și a Grecilor. | 
„** “Se poale socoli că numărul ofițerilor pierduţi, în 
acele luple, a fost de cel puţin 1000; că numărul solda- 
ților morţi şi. invalizi ide 70—80.000; că armele. şi tunu- 
rile erau uzate, că golurile au fost complectate. cu oameni 
nu îndestul de instruiți. | 

» Astăzi, -Bulgaria a mobilizat pe toli valizii, creştini 
-sau nu, Bulgari sau nu, atât din vechea Bulgarie cât si 
lin teritoriile noui cucerile. Se poale socoti că Bulgaria 
a mobilizat cam 12—130% “lin întreaga populaţie. 

„Aşă Bulgaria are azi: Mă E 
]. Infanterie. Cele patruzeci regimente de infanterie 

a 5 batalioane au mobilizat, fiecare, câte opt batalioane 
Şi anume: câte 6 batalioane infanterie de linie; câte un ba- 
talion ide depozit şi câte un batalion de miliţii.. N 

Total 320 batalioane; la care se mai adaugă şi miliția 
macldoneană de 2-1 batalioane. 

Deci un lotal ide 3414—350 batalioane. „o 
"II. Cavalerie. Cavaleria,. din lipsă de cai, şi de per-" 

sonal pregătit în această ilirecţie, își păstrează organiza- 

7
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rea ldin timp de pace, adică 11 regimerite a d. escadroane.= 
4-4 escadroanc. 
„III. ArWleria. Artileria bulgară. cuprinde următorul 
material: - N _ o o 

  

a) artileria de câmp cu îr. repede 99 baterii. a 4 piese= —596, 
b) » » » accelerată 33. 3... 6.1 =198 
c) 2 munte „ repede. 22 „ 4. Si =— 88 

d) „accelerată 13 „ 6..„ = 78 
e) obuziere de 105 şi de 120tr.repede 9 , 4 „= 36 
f) > de 120 tr. accelerată | 15:3 4 = 52 
9) -„ „ 150 „ înceată 6.„, 4, == 24 
h) tunuri de câmp cu tragere înceată | | - :* 90 
i) artilerie călăreaţă 2 4 = 8 

, Total general al gurilor de foc==910 

| Toale aceste forţe : au fost alcătuite, Ja. început în di- 
vizii a trei “brigade. Numiărul total al diviziiior a. iost «de 
unsprezece; iar organizarea unei divizii . este: 

trei Drigs ade infanterie a.câte 8 batalioane 24 balal. 
Două escadroane cavalerie. . 2 escadr. 
Două regimente artilerie, din care iul cu. tregere 

repede, a două. divizioane a câte. Lrei baterii = 6 baterii 
și unul cu trei baterii cu tragere repede, şi trei cu tragere 
accelerală = 6 baterii. 

Adică, o divizie, cuprinde: - 
| 24 batalioane infanterie. a E 
„+ 2 escadroane cavalerie. | 

36 piese de câmp cu tragere repede E 
18 piese de câmp cu tragere acceler aLlă. 

- Serviciile. 
Efeclivul de mobilizare al unei asemenea divizii su 

ridică la cel mult 31—32.000 de oameni, din cari 25.000 
luptători. 

! Etectivul întregci armate mobilizate este aproximativ 
de -4150—480.000 oameni, -din cari cel mult 550.000 de 
luplători. Aceasta constilue un maximum. „peste . care: nu 
-se poale irece. . 

Repartizat pe arme ar fi: | . 
11 divizii a câte 32.000 . . „359.000 
Divizia de cavalerie . 4.000 
40 batalioane de depozit - 40.000 
40 batalioane: de miliţii 40.000 
Trupe de cetăţi şi de ctape 20.000 
Grăniceri, servicii, etc. -. - | 20.000 

„Total 476.000 
Aceste forțe au fost e grupate, la început, î în trei armate 

cu următorul comandament: i 

  
o
a
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Comandant de căpetenie, general de brigadă Jecov. 

Şet de stat major (general, general. de brigadă Jostof. 

Sub-şet ide stal major general, colonel Lukol. 

Armsala 1: 
Comandant, general Bojadjief. 

Şet de stat-major, colonel. Azmanol- 

Armala Il: E E 

General. 'Teodorof. | 
Colonel Russet, şef de stat mâjor. 

Armula III: a 

General Toşei. ” 

Colonel Popof, şei de stat major. . 

De sigur, însă, că în timpul operaţiunlior această 

distriubție de forţe sa schimbat nu numai în compunerea 

armatelor, ci chiar în icompuncrea diviziilor. Aşă sau vă- 

zut divizii cu câte idouă brigăde.de infanterie în loc de lirei; 

Sau văzut armate cu câte două divizii, ca şi altele cu câte 

4—5. După necesitate şi împrejurări. 

Germanu-Austro-Ungarii. Forţele germano-austro-un- 

gare, cari se concentrează la nordul Dunării și Savei, peu- 

(ru a atacă pe Sârbi, se compune: | Se 

“3. Armata 3 Austro-ungaro-germană, sub comanda fc- 

neralului Koevess (fostul comandant al corpului 12 Sibiu). 

cuprinde: - . 
Li ” . 

a) Corpul 19 ausiro-ungar 26 batalioane 18 baterii 
18 

  

b) ” » 8 » 20 » - a p. 

c) . „-. 22 german rez. - 20 „  . 18 ». 

d) Detaşamentul Sorcik 42 . 6  „ 

a „Total 78 „-. ':60bat.cu366îun. 

11. Armâta Îl germană, sub comanda generalului 

Galwilz, cuprinde: m 
ai aa 

a) Corpul 3 arm. german 40 batalioane 220 tunuri 

ă b) ” » 4 > » "40 > » 

c) „10 „ » 40 » 220  „ 

“ d) Detaşament la Orşova 12 » 36  » 
  

- Total 1132 “„: "69% » 

Corpurile : de armată germane sunt, la început, pe 

două divizii; dar în timpul operaţiilor, pe Dunăre, aut 

tost ridicate la:câte trei divizii; fiecare divizie are câte un 

batalion le vânători; câte :două regimente de artilerie a 

câte G baterii a câte: şease: piese; iar corpurile de armată 

Sunt 'dotate: eu artilerie grea în mare cantitale. — _ 

Corpurile de armată austro-ungare sunt tari de câte 

două divizii. -. e i . a.



N 
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"Eleelivul luturor forțelor germano-auslro-ungare des- 
tinale a operă în contra Sârbilor cră:  - 

Arata Koewess 78 batalioane 366 tunuri 
5 Galwitz 132 » 696 

Total : 210 :„ . 1062 „, 

Adică în ţilră rotundă, 250.000 oameni, din cari cel 
puţin 200.000 de luptători. | | | | 

Dacă se pun laţă în faţă forțele ce sunt chemale a 
sc ciocni, deoparte: Sârbii şi eventual franco-englezii ce 
le vor sosi în ajulor și ide alta: germano-austro-ungarii-bui- 
garii şi cvenlual Turcii vom avcă: 

“Serbia 300.000 : " Austre-Germani 200.000 

  

Franco-Englezi 70.000 “Bulgari 400.000 

| 3705000 O Turci 100.000 | 
| :700.000 - 

„Adică un raport de '1:2, în. afară de consideraţia că 
armata germano-iustro-ungară este periect aprovizională 
cu muniții şi are o superioritate zdrobitoare în artilerie; 
precum şi ile consideraţia că Sârbii vor fi nevoiţi să lupte 
pe două ironliere, în echer cari permit duşmanilor a în- 
'ălui forțele sârbe, dată fiind şi superioritatea numerică 
zdrobitoare. | 

Deocamdată, în contra Sârbilor, nu vor porni decât 
tolalilalea forţelor germano-auslro-ungare arălale aci și 
majorilatea celor bulgare, adică aproximaliv 500.000 de 
oameni, restul rămânând ca o „rezervă la dispoziţia coman- 
damentului superior, Sau ca lriupe ile observaţie a coastelor 
Mărei Negre, în contra Rușilor; şi a Dunării, în contra 
Românilor. . . 

Comandant superior al luluror forțelor aliate a fost 
numit Mareșalul Mackensen, faimosul tăurilor al Talan- 
gei le loc de pe Dunajelz. EI îşi alese cuarlicrul .la 'Te- mişoara. 

„ PLANURI DE OPERAȚII (1) 

Concentrarea şi distribuția îorţelor. 

Î. Serbia :în ziua ide 8 Septemvrie 1915 mobilizarea „bulgară îu cunosculă de Serbia, deşi nu a- fost anunțală oficial- decât la 10 Septemvrie. Sârbii erau. convinşi că vor fi atacați de Bulgari îndată ce-şi vor lermină mobili- 

  

Ă 1) Datele de pe acest “teatru de Operaţiune sunt în stil vechiu pe când ps celelalte teatre sunt în stil nou. a ! 

      
n
 
a
a



249 

zarea şi concentrarea şi de aceia au pl: ănuil a le luă îna- 
inte: a-şi concentră majoritatea forțelor pe frontul bulgă- 
resc şi a-i alaca în perioada lor de mobilizare şi concen-! 
trare, a zdrobi primele unităţi -ce le-ar sta în cale, a ocupă 
Solia și apoi a operă după împrejurări. In acest timp, 
reslul forțelor sârbe, ar întârziă, cât mai mult înaintarea 
forțelor germano-austro-ungare Gl ăgându-se mereu spre 
Sud fără a se lăsă să fic angajaţi în o luptă disproporțiv- 
nată cu forţe mult superioare. 

Cu acest mod se putea speră a se obţine un rezultat 
polilic: alipirea Greciei către Serbia, conform lratatului 
anterior; unul militar; distrugerea unei părți importanle 
din forţeie inamicului şi la nevoe păstrarea singurei linii de 
retr agere bună, spre Salonic, linia Vardarului. 

Faţă 'de o asemenea notărire înțeleaptă, guvernul : 
ordonat concentrarea forţelor în două masse: | 

A. dlassa ofensivă cu faţa la Esţ contra Bulgariei 
compusă din: . 

__a) 'Armala General! Șlefanovici: Divizia Morava de 
l-iul ban. . 

Divizia Timok de l-iul ban. 
Divizia Sumadia de l-iul ban. N 
Divizia Morava: de al 3-lea ban. a 

| Divizia 'de cavalerie. 
ocupând frontul Balta Berilovica-Pirot- Surdulica. 

b) Armala 'de Timoc sub general Goicovici: 
Divizia. combinată de 1- iul Dan. 
Divizia Sumadria de al 2-lea ban. 
Divizia Timok de al 3-lea ban. 

ocupând frontul Brestovatz-Zaiciar-Kniajevatz. 
c) Armula ide Macedonia sub general Popovici: 
Divizia de Vardar cu formaţii macedonene. 
Divizia de Bregalniţa de 1-iul ban. 

ocupânil frontul Dealul Truica- -Egri Palanca- Kamenica S. 
le Vinicu. 

d) Delașamenlul de Negotin Compus din trupe din 
divizia de Dunăre l-iul ban; și Timok 2-lea ban, Îimprs- 
jur de Negolin. 

Aceaslă massă cu un efectiv de. 180.000 eră ala, pe 
poziţiile ordonate, la 17 Septemvrie. Concentrarea s'a tă- 
“cut cu iuțeală, energie şi cu mult entusiasm, prin marșuri 
pe jos şi cu trenul, Și aveă toată șansa să, surprindă com- 

plet pe Bulgari. cari, la aceaslă epocii, : încă nu începu- 
seră marşurile 'de concentrare. , 

BD. Aassu defensivă, cu îaţa la N, în contta Germano- 
Austro. Ungarilor. 

a) Armala 1-iu Voivod Misici: 
Divizia ide Dunăre al doilea Ban. E 
Divizia de Drina al doilea Ban. | . '
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Divizia de Morava al doilea Ban. 
Briguda mixtă de Ujiţe. 
Brigada mixtă Sakolska. 

ocupând frontul gura Drinci-Sabalz-Obrenovalz. 
*b) Armala MI, general Slurm: a 

Divizia de Dunăre de l-iul ban. 
Divizia de Drina de l-iul ban. 
Detaşamenlul Branicevo.. ” 
Detaşamenlul Krajna (Milanovatz-Tekia) 

ocupând frontul Semendria-Ram. i 
c) Armala de apărare a Belgradului, numilă Deo- 

gradska Odbrana sub comanda generalului Zitkovici.: 
| "“Detaşamentul ide Belgrad cu: artilerie grea. - d 

Divizia de Timok al 2-lea ban, la S.-V. de Belgra 
ocupă seclorul Ostrujniţa-Belgrad-Grocka.” - 

Această massă, aproximaliv. 100.000 de oameni, eră 
pe poziţiile ordonate la 20 Seplemvrie. O 

Cu acesle forțe loiale şi astfel distribuite, Serbia îu 
gala să înceapă ofensiva în contra Bulgariei. Marile puleri 

„aliate, însă, în cap 'cu Rusia, se opuszră pentru a nu în- 
dispune pe Bulgaria, care promitea iuluror şi Hușilor ca 
şi Francezilor şi Englezilor că nu va-intră în campaniej 
şi în nici-un caz în contra Sârbilor. | - 

Cuns. însă, Germano-Austro-Ungarii erau gala cu în- 
ceperea ofensivei, Sârbii fură nevoii să-şi schimbe planul 
de operajie şi deci şi concentrarea forţelor. Acest din urmă 
plan sc bază pe coordonarea mișcărilor cu ajuloarele ce 
vor kosi şi deci pc ajutorul cs-l vor da aliaţii Franco-En- 
slezi. Planul general adoplat fu acesta: - A 

Grosul forţelor sârbe, cam 160—170.000 oameni, se 
vor concenlră cu faţa la N., în contra Germano-Ausiro- 
Ungarilor,: căutând a le întâvziă înjintarea “cât mai mult 
timp posibil. Restul forţelor sârbe, cam 120.000, :în unire 
cu o armată franco-engleză ide cel puţin 200.000 vor atacă 
pe Bulgari pe 'direcţiile Kustendil-Sofia şi 'Pirot-Sofia, în 
limp ce rezerva generală ile 100.000 aliați, la Niș, aveă a 
întări: ori un front, ori altul, după necesitate: 
„ Acest plan, conform cu principiile de operaţiuni mi- 

litare greşiă prin aceea că se speculau şi se luau drept si- 
aure posibilități cari erau numai în plan, fiindcă aliaţii 
abiă bă 20 Seplemyrie au început a debarcă la Salonic: 
iar ilebarcarea acestor forțe ce ai fi'ttrebuit să ia'parte la 
campanie, trebui€ să dureze cel mai puţin două luni, fără DI | a -socoli aprovizionamentele, transpotiiurile spre N., con- 
centrările etc. etc., timp în care Sârbii cau lăsaţi singuri 
la propriile lor forţe. e > 

Oricum ar îi, Sârbii 
perii ofensivei Germanilo 
bătaie şi gruparea forţ 

au fost nevoiţi, din: cauza ince- 
Tr, să-şi schimbe: și ordinea de 

elor. Unităţi din- massa: de: pe îron- 
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tul bulgăresc, au. fost luate şi îndreptate în grabă spre 

Nord. În această perioadă de marşuri şi contra-marşuri 

d» schimbări de planuri şi de ordine şi contra-ordine, se 

angajează lupta lu început în contra Germano-Austro-Un- 

garilor şi apoi în contra Bulgarilor. Na 

41. 'Germano-Austro-Ungarii-Bulgarii. Mareşalul Mac- 

kensen, comandantul superior al. tuturor forțelor îndrep- 

tale în contra Sârbilor, a adoptăt planul următor: ai 

- Atacul'se va începe pe frontul de Nord; când luptele 

vor fi serios angajate în această parte, vor intră în ac- 

jiune şi forţele Bulgărești, atacând! dela Est, şi îndreptân- 

du-și atenţia în special spre dreapta sârbă, pentru a 0 

rupe de eventuale legături cu aliaţii dela Salonic. In acest 

mod se speră a se lăiă linia de retragere naturală a aar- 

matei sârbe, spre Sud, şi a o îngrămădi în munţii Albanici, 

unde, din lipsă de drumuri, să fie forțată a capitulă. . 

Planul, în trăsături generale a fost îndeplinit, numai 

capilularea armatei nu Sa putut obţine. | - 
In vederea âcestei ofensive, trupele germano-austro- 

ungare se concenlrează: : 
Armalu Koeves. | o 

„.„ Delaşamentul Soreik. cu. însărcinarea de a amenință 

extrema Iancului stâng al Sârbilor, peste Drina. _ 

“GO “brigadă mixtă pe Sava, în colţul Jarak sup-est de 

Milroviţa. E | 

Câtevă detaşamente. de câte un regiment pe Drina 

spre gura ci şi a Bijelinei. | IE 

" Corpul 19 armată austro-ungar pe slânga Savci, în 

drept de Obrenovatz. | A a 
Corpul 22 ide rezervă german, în apropiere. de văr-. 

sarea Savei îni Dunăre, în faţa ostrovului Ada şi locatilă- 

țile TȚiganlia-Semlin. a ME 
Corpul 7 .austro-ungar pe stânga Dunării cu faţa 

spre Belgrad. | 
dArmala Galwil. i, | , ' 
Corpul 3 armală german, pe slânga Dunării în faţa 

Scmen'drici; a 

Corpul 4 armată german, pe stânga Dunării în sec- 

iorul dintre râul Mora și Sighet; E a 

Corpul 10 german în faţa sectorului Mlava-ham. 

“Detașamenlul de Orșova. E . 

Un corp combinat ide Austro-Germani, lare de 10 

batalioane şi şase baterii, în regiunea Orşova. 

Dim distribuirea acestor forțe se vede că armata 

Koeves, interioară în număr (80.000 oameni), ocupi ul 

front întins; iar armata Galwilz superioară (120—130.000 

oameni) ocupă un front mult mai redus. Prima armată. 

este aşă distribuită în cantonamente încât observaţiile si 

recunoaşterile inamice să poată să o vadă; secunda, Gal-
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wilz, ascunsă cât mai mult de vederi și menţinulă mult 
mai spre nord de Dunăre, spre Temişoara: Această din 
urmă armată, eră, ileci, destinală a pronunță decisiva pe 
Irontul.de Nord, în timp ce -arimala Koeves. aveă sarcina 
de a alrage spre ca cât 'mai: multe forţe inaniice. 

Bulgarii: La: începulul operaţiunilor în conlra Sâr- 
bilor, armala bulgară se găscă asltel concentrată: 

dArmaia I,-general Bojadje[f, compusă din diviziile 
1, 6, 8, jumătate 'din divizia 9 şi jumătate din divizia 5. 
(un regiment: ile cavalerie, unul de artilerie de cetale şi 
unul ide obuziere), pe frontul Kula-Bielogradgic-Bercoviţa, 
cu cartierul general la Brusarli. Efeclivul acestei armate se 
zidica la aproximativ - 150.000, 'din cari 120.000 luptători 
cu 350 tunuri. | a 

“Armala II, general Teodoroff, compusă din diviziile 
7,'3, il macedoneană, divizia de cavalerie, pe îrontul 'Ța- - 
vibrod-Tru, .Kiustendil-Djumaia-Doiran. 

Efectivul acestei armate eră aproximaliv de 120.060 
oameni. e i Diviziile 2-a şi 10 apărau sectorul Nevrocop-Mcelnic- 
Xanti-Giumuldjina-Dedeagaci. 

» Divizia 11, jumătate din divizia 9-a şi jumătate din 
divizia 5-a, crau lăsate în observaţie spre irontiera ro- 
mână. ae o cr 

Din distribuţia generală a acestor forţe şi din compa- vația lor. se poate vedeă că Sârbii nu aveau nicăeri forțe „suficiente pentru a face faţă numeroşilor inimici te se pregătiau să-i atace. 
Așă,: pe froulul de Nord, la începerea ofensivei ger- “mane, forjele faţă în faţă erau următoarele: . „„Armala' Koevess până .la "Belgrad inclusiv, .cuprin- dcă 66 balal., 428 t. . „Armata sârbă, opusă, pe acelaș front, cuprindea 52 b., 124 t 

860 prmata Galwilz, pe frontul Semendria-Ram, 120 b. 

Armata sârbă, opusă, pe acelaș front, 40 b., 1081. Total Germano-Austro-Ungari 186 b., 1088 t. Total Sârbii, pe frontul ide Nord 92 p, 2321 „_„ Adică infanteria în proporţie de 2:1; iar artileria 5:l, fără a se mai ţine seami de superiorilatea calibrelor şi de muniţiuni. | | | 
Pe irontul ide Est, faţă de Bulgari forţele sunt: __ Forțele bulgare, pe toi frontul de Est, la 10 Oclomvrie 250 bat.,-700 1. . 
“Forţele sârbe, pe tot frontul maximum. 150 b., 350 ti Deci proporţia :de.- aproap2 2:1- pentru infenteric, şi pentru arlileric. | | | 
Aliaţii Sârbilor, Franco-Englezii, aproape nu comp- 

a
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1ează în această. perioadă alăâla de dureroasă-peiitru Sârbi. 
Ei, abiă au putut trimite 50.000 de oameni spre Strumiţa,, 
“fără a Ti putut să păstreze deschisă poarta prin care lre- 
buiă să se retragă Sârbii. - a 

. Inceperea primelor operaţiuni. 

1) Operzţiunile Germano-Austro-Ungarilor până la legătura. 
o cu Bulgarii | 

Coniorm planului, Germano-Austro-Ungarii încep de: 
la 15 Septemvrie a iace o serie de demonstrații pe tot 
frontul de Nord, pentru a atrage cât mai multe forțe sâr- 
bești în aceă parte, ținând cât mai ascuns posibil planul: 
forțării Dunărei. Bombardări zilnice, atât ziua cât și noap-— 
lea, au loc. În special ia 22 Septemvrie au avut. loc de-: 
monstraţii mai puternice pe Sava, la Sabalz şi Obreno- 
valz; iar Belgradul începe a fi bombardat cu putere de ar- 
tileria aşezală “în insula :Temeș Siget, şi pe malul stâng. 
al Dunării. - 

Primele încercări de (recerea obstacolului au loc după: 
prânzul zilei de 23 Septemvrie. Corpul al 10-lea german,. 
incepe acţiunea. Mai multe detașamente din acest corp, 
sub protecţia artileriei: şi inonitoarelor de pe Dunăre, de-. 
barcă în spre Ram, atacând această porţiune din front şi. 
reuşeşte a se stabili solid în această localitate. - 

In acelaș timp armata Koeves atacă Belgradul şi din- 
spre Sava şi dinspre Dunăre. Atacul asupra Belgradului. 
durează: trei zile — 23,:24, 25 Sept. — şi abiă la 26 
Septemvri: dimineaţa, prin ocuparea înălțimii Topeider,. 
de către corpul 22 german, au.pulut să forțeze pe Sârbi: 
să părăsească orașul, după ce: mai întâi aceştia au dat. 
lupte sângeroase chiar pe străzile -capitalei. 

La 24 Septemvrie, armata Galwitz începe trecerea. 
atacând în direcția Semendria și numai graţie superiorității. 
zarobiloare a arlileriei, care a redus la tăcere artileria. 
sârbă, au pulut să pună piciorul pe malul drept al Savei 
şi al Dunărei şi să se menţină. -: ă a 

Trecerea peste Drina, Sava şi Dunăre a continuat: 
in zilele de 21—28 Septemvrie în condițiuni bune, întâm-. 
pinând. însă rezistență în unele puncte în timpul trecerii, 
iar în altele după trecere. La Sud-Vest de Belgrad Austro-. 
Germanii au făcut prizonieri 4 ofițeri şi 296 de oameni 
cu două mitraliere, iar în faţă de Ram au cucerit trei tu-. 
nuri. - | a 

După ce trupele coloanei dinspre Est din armata de 
Vest austro-ungară, von Koevess, au pus mâna pe insula. 
Țiganilor, şi pe: înălțimile idela Sud-Vest de Belgrad, tru-
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pele austro-germâne au izbutit să ia în posesiune citadela. 
şi partea We nord n Belgradului, iar trupele germane noul 
conac, înaintând în partea de Sul a oraşului asilel că 
până la 28 Seplemvrie oraşul eră în posesia Austro-ler- 
-manilor. Cu acest prilej au luat 9 lunuri de artilerie ma- 
rină, 26 guri de foc de câmp, un procctor, arme, muniții 
şi au făcut prizonieri 10 ofiţeri şi 600- soldați. La 29—3i 
Sepiemvrie luptele au continuat .pentru stăpânirea înălţi- 
vhilor dela Sud, S.-E, şi S.:V.. de Belgrad pe cari Sârbii 
le-au apărat cu îndârjire, mai ales muntele Verde Xeleki 
Vracia şi muntele Lupar. Satul Zeznik şi înălțimile de 
ambele părți als localităţei Topsider au fost luate cu asalt,. 
ci pierderi serioase... i Sa 
__ Armala generâlului Von Gallvitz a liccut Dunărea 

prin 'mai multe puiicte ps linia din jos de Semendria şi îm- 
pinge peste lol pe inamic spre Sud.. La 1 Oclomvric ora- 
şul și fortificația 'dela Semândria 'au fost ocupale. | | 

“In acest timp luptele se desfășoară pe Drina, iar pe 
-Trontui dintre Sabalz şi Gradişte, trecerea posie Dunăre e 
terminală. Spre Sud de Belgrad înălțimile dintre. Ziu- 
kova şi Airieva sunt cucerite. Poziţia Analema la colțul 
Dunării dela Ram ă fost luati cu asalt; mai departe spre 
Est până la Orşova se fdau luple de arlilerie în diferite 
punele, "de pe un mal pe altul., o a 

| Până la 114 Octomvrie sau mai pelrăcut următoarele. 
operaţiuni: - 

Armala generalului Rosvess, dupii ocuparea Belgra: 
gradului, si-a continuat înaintarea spre Sud, respingânul 
detașamentele sârbeşti dela Avala, Kainen, Lepovica, Ri- 
polec şi'Ripani, care au încercat să-i întârzie înaintarea. 
„Aripa dreaplă a armatei, după ocuparea Obrenova- 

izului a înaintat pe valea Nolubarei, ajungând în regiunea 
surei Turci, în timp cc aripa stângă a ajuns pe Ralia. 

Armata gencialului Galwitz, şi-a continuat asemenea 
înoiniarea“spre. Sud pe valea Moravei, respingând «lola- 
şamenlele sârbe ce ocupase Lipa şi Pojarevaizul. - 

- In rezumat, arinalele ausiro-germane, au pălruns în 
Serbia în dieplul Belgradului, 35 km; în dreptul Poja- 
revalzului “(valea Moravzi) 30 km.; în dreptul Ramului 
10 kmi. Frontul lor ide înaintare este 110 ki, iar legătura 
între cele două armate este stabilită. DT 
„In ziua de 10 Oct, austro-germanii au' început te: 

cerea Dunărci şi la extrema lor slângă în Serbia, în zoria 
Moldova—Tekia. Sârbii nu au opus 'nici un: fel de re- 
zistență, relrăgându-se în interior." Trecerea în dreptul 
insulei Moldova, austro-germanii au executat-o de dimi- 
neaţă, aste că la 7;30 a. îm., dojă trecuseră o parle din 
"> Trecerea în “dreptul “Tekiei, sa făcut: după o 'puler- 

“nică canonulă; la care Sârbii nu au -ăspuns, cu a- 

pn
a  
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şegradul .şi a “trecut Drina (9 Septemvrie) ajungând în 
ziua «le 11 Oclomvrie la Dobruny (în Bobr 10 kilometri 
la Est de Vişegrad şi 5 kilometri la Vest de fronliera aus- 
tro-sârbă). i 

După 9 Octomvrie operaţiunile s'au desfăşurat astiel: 
Deiaşamentul din câmpia Macri înaintează spre Sud- 

Est. 
Armala generalului Koovess şi-a continuat înainta- 

rea spre Sud: Coloana din dreapta, a ajuns până la Ub 
(nod de comunicaţie la Vest de Nolubara). Coloana din 
valea kKolubarei, care în ziua de 9 Octomvrie ajunsese 
în regiunea gurei Turici, a atacat în ziua de ll Octom- 
vrie înălțimile dela Vest şi Sud-Vest de Lazarewac, ocu- 
pând în ziua de 12 orașul Lazarevac. Coloana din spre 
Belgrad ce înaintează dealungul căci ferate Belgrad-Ar- 
changhelovac prin Ralia, după cucerirea poziţiunei dela 
forțe, cu ajutorul a unor vaporaşe și bărci-automobile. 
Kosmai a înaintat spre Sud şi după o luptă îndâriită la 
Nord de Archamghelovac, au ocupat Arhanghelovac şi 

_“Fopala. 
Armala generalului Gallvitz şi-a. continuat de ase- 

menea înaintarea spre Sud. Coloana sa din dreapta după 
ce a ocupat Palanka a luat cu asalt poziţiile succesive a- 
părate de Sârbi, depe ambele maluri ale râurilor Jase- 
nica și Raca.. o A: 

Eoloana din valea Moravei, după. ce. a ocupat Ale- 
xandrovac și a luat, prin lupte, satele Livadica şi Zabar 
(ambele în șesul Moravei) şi înălţiriea Presenda, a alins 
în ziua de 12 Octomvrie oraşul Svilayae (malul drept 
al Moravei); Coloana din valea Mlavei, în ziua de 11 
Oclomwrie, a ocupat Petrovac, respingând în urmă tru- 
pele ce ocupau înălțimile ldela Sud-Est de Petrovac-AMlel- 
nica. Coloana dela Gradiște a înaintat pe: valea râului 
Pek, şi a ocupat Ricevo şi Nerascina,. - 

Lăsăm pentru un moment descrierea acestor opera- 
țiuni şi ne întoarcem (să vedem ce sa făcut în acest limp 
de către Bulgari şi ide către aliaţi. 

2. Operațiunile armatei bulgare dela mobilizare până 
la întrunirea cu austro-germaniie 

„__ Guvernul bulgar, prin ucazul No. 7 dela 5 Septem- 
vrie a ordonat mobilizarea claselor 1886—1915 socotind 
primă zi. de. mobilizare dela 10 Septemwrie ora. 1 p. m. 

„Deşi, în mod olicial, Bulgarii nu au declarat răsboiu 
Serbiei decât în ziua de 1 Octombrie, totuș, ei încă din 
ziua de 24 Seplemvrie au neliniștit detaşamentele sârbe 
de pe frontieră. și au. atacat chiar în unele. părţi. Cum: o
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parte din pulerile mulltiplei; în special Franţa şi Rusia, 
înelinau a crede că Bulgarii nu vor trece ide partea Austro- 
Germanilor şi cum declaraţiunile olicioase și chiar ofi- 
ciale. ale guvernului bulgar lăsau a sc întrevede aseme- 
nea posibilitate, u fost natural să se creadă la: început că 
erau nişte simple incidente între trupele dela frontiera 
celor două: țări, şi că ele se vor mărgini aci. Insă un 

_comunicat oficial sârb a lămurit situaţiunea, arătând că 
și “de data aceasta fa şi în Iunie 1913, Bulgaria a atacat 
pe Sârbi. lată acel comunicat: | | 

„La 24 Septemvrie dimineaţa, în zori, Bulgarii ne-au 
atacat prin surprindere la Goriţa Glava. Alacul a fost 
respins. In aceiaş: zi Bulgarii au ocupat poziţiunea Kitka! 
şi au fnaintat 1 kilometru pe teritoriul nostru. La 24 
Septemvrie Bulgarii au atacat poziţiile noastre dela Jva-. 
Jnova, Livada, dar au fost respinşi. In aceeaş zi au ata- 
at poziţiunile noastre dela Pisana Buvkasi, cum şi de 
asemenea fără rezultat, poziţiile noastre: dela Rasovali 
Ramen, Basova şi Goles. . | | 

La 1 Octomvrie, Bulgarii au atacat linia noastră 
Traveni-Pisana-Buvkaseli şi Nova Ciuka, fiind! respinşi; 
la 2 Octomvrie, Bulgarii au atacat prin surprindere De- 
ceani-Kladenatz-Tarmi, ocupând. aceste puncte. 

Au continuat atacurile lor spre Djurzeva Glava-Pla- 
şinţa şi Kovacev Rici, lângă Pirot. Lângă Kriva Palanca, 
Bulgarii au atacat la 2 Octombrie frontul Rawna şi pozi- 
țiunile Dever Bair, Cojivardiţa şi Rovan. Lângă Radvoin 
Radoviște în aceiaş zi şi la aceiaş oră, (Bulgarii au alal- 
cat în direcţia Radicevo, Ogragdena şi Paravalle-Stru- 
mitza. - , 
„Deci Bulgaria. a început răsboiul cu noi ca şi în 

1913 prin trădare, prin: surprindere, fără declarațiune 
de răsboiu”. | o o 

Cu toate aceste probe cvidente că Bulgaria a mo- 
bilizat şi concentrat în scopul de a atacă Serbia, probe 
ce vor €eşi încă și mai bine la iveală când se vor publică 
acte oficiale de către ioate statele, toluş prin comunica- 
tul ide mai jos.caulă i aruncă vina pe Sârbi. In adevir 
în ziua 'de 13 Octomvrie prin reprezentanţii săi pe lângă 

guvernele ţărilor neutre, guvernul bulgar a adus la cunoș- 
lința acestora că, Bulgaria a declărat. răsboiu Serbiei: 
iar în Yiua de 2 Octomwrie sa dat următorul comunicat 
oficial bulgar: | 

„Preşedintele consiliului a adresat legaţiunilor. sta- 

telor neutre și însărcinatului de afaceri al Olandei, care 
reprezintă “interesele sârbeşti în Bulgaria, o notă. unde 
relevând agresiunile Sârbilor declară: In aceste condițiuni, 

considerând xiolarea sus zisă şi atacul îndreptat din sc- 

nin contra regatului, am onoare a aduce la cunoştinţa 

17
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D-Voaăstră, conform. art. 2.klin convenţia relativă la des- 

chiderea ostilităţilor adoptată la a doua, conferință din 

Haga, că cu începere kle astăzi, orele 8 dimineaţa, Bul- 

saria se află în siare do răsboi cu Serbia. . AR 

In cursul ostilităților cari au început, Bulgâria va 

observă cu scrupulozitate, sub condiţiunea reciprocilății 

bine-înţeles, convenţia Crucii Roşii din Geneva, precum 
şi “convenţia privitoare la legile și obiceiurile răsboiulu 

pe uscat, adoptate la conferințele din Haga la 1899 şi 

1907. i 
Cercurile compelinte observă cu acest prilej că Ser- 

bia gsle aceea care primu a rupt relațiunile cu Bulgaria, 

iar aceasta a lrebuit să ridice mănuşa”. 
In acest limp Țarul Ferlinanit I a dat către poporul 

bulgar următorul manifest: . | 

„Sunteţi cu toţii martori ai sforțiăriloi: ne mai auzite 

ce sau făcut un an întreg dela începerea răsboiului cu- 

ropean peiilru păstrarea păcii în Balcani şi. liniștea țării. 

Eu şi guvernul Meu, inc-am' silit, prin neutralitatea 

observată până aci, să trealizăm. idealurile naţiunei bul- 

gare. Cele două grupări ale marilor. puteri beligerante 

recunoscând marea nedreptate ce' ni sa făcut prin îm- 

părtirea Macedoniei, sunt de acord că ea trebue, în cea 
mai mare parte să aparţie Bulgariei. Singură periida noas- 

ră vecină, Serbia, a rămas intlexibilă în faţa sfaturilor 

amicilor şi aliaţilor ci. Deparle de a ascultă sfaturile lor, 
în animozitatea şi cupiditatea ci, a atacat, propriul nostru 
teritoriu şi bravele noastre trupe au.trebuit: să sc lupte 
penlru a apără propriul nostru sol. a 

Bulgari! Idealurile naţionale care ne sunt. scumpe, 
nvau obligat în 1912 să chem viteaza noastră armală la 
luplă în care ca 'a desfăşurat steagurile libertăţii şi a 
rupt lanturile robici. Aliaţii moștri Sârbi au fost atunci 
cauza principală care ne-a făcul să pierdemi Macedonia. 
Slciţi şi obosiţi, dar nu învinși, am trebuit să ne slrângem 
steagurile pentru zile mai bune. 

Zile mai bune iau sosit mai repede decât ne puteam 
aşteptă. Riisboiul european merge spre sfărșit. 1) Vic- 
torioasele armale alc imperiilor centrului. sunt în Serbia 
şi înainlează repede. | Pa 

Chem națiunea bulgară la apărarea solului nalal 
pângărit de un vecin trădălor, cum: şi la liberarea fra- 
ților noştrii aserviţi sub jugul sârbesc. ă 

„Cauza noastră este dreaptă şi sfântă. Ordon deci vi- 
tezei noaslrea rmaie să alunge po .inimic din Molarele 
regatului, să zdrobească pe vecinul trădător-şi să scape 

„de suferințe pe fraţii noştrii asupriţi sub jugul sârbesc. 

  

1) Această afirmaţie era o minciună p nt:u a înşela poporul bulgar
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| Von combate pe Sârbi în acelaș. timp cu bravele: 
armate ale imperiilor. centrâle. Soldatul bulgar să zboare 
din victori ie în victorie. | 
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Ca completare; generalismul bulgar a dat armatei 

următorul ordin ide zi: i 

„Sarcina mare pe care trupele bulgare lre- 

bue s'o îndeplinească pentru liberarea fraţilor oprimali 

de 'sub jugul sârbesc şi pentru realizarea unităţei patri- 

moniului maţional răpit în (mod trădător de sârbi cari, 

atunci când' armata bulgară luptă eroic pentru apărarea. 

lor și liberarea membrilor” neliberaţi ai familiei naţio-: 

nale, au violat jurământul ldat şi în disprețul cinstei: 

ne-au jetuit ide fructul victoriilor noastre glorioase. Mai 

mare în nenorocire decât în glorie, poporul bulgar şi-a. 

reţinut lacrimile amare cari umpleau, ochii săi pentru” 
pierderea Terusalimului său dar nu lau mitat şi nu humai 

că nu sa dedat disperărei, precum sperau dușmanii ci, 

dar s'a recules şi făcându-se bloc, într”o unanimitate de- 
săvârşită «el se ridică astăzi conlra celui care a lural pa-. 
trimoniul său. 
, Providența, care nu lasă crimele nepedepsile, ne tri-. 

mete .acun un prilej lericit de revanşă. Indărătul flăcă-- 
rilor incendiului care puslieşte Europa întreagă lucesc: 
primele lumini ale aurorei bulgare mai strălucite şi mai 
radianlă. Tari pe credinţa noastră, sdruncinaţi în legib- 

„milatea. operei noastre tari pe sprijinul noilor noşiri a- 
liaţi, animați de amintirile glorizi noastre militare ire- 

: culc, suntem 'conduşi de ferma hotărâre de a sacrilică 
ceeace avem mai scump în lume şi nu vom: depune ar- 

- mele înainte de a [i văzul Bulgaria unită — mărilă —: 
fericită şi. glorioasă. 
; *-Sorţul-este aruncat. Acum sau niciodată e clipa de a 

» realiză: dorinţele strămoșilor. Nu von pune lanţuri pe. 
- gâtlejul altuia, ci vom rupe lanţurile fraţilor. Lupta noas-: 
ră nu ce o luptă lde cucerire dar de liberare. Trăiască re-: 
gele, şelul nostru suprem! Trăiască. Bulgaria unită şi 'miă-: 

-Tilă”, (Agenţia Bulgară). 
Dăm aci prima concentrare a armatei bulgare după 

sursele germane publicale şi în buletinul oficial al M. 
SM, însă, dim mola de mai jos asupra acestei prime 
concentrări luată din revista „Le Pays de France” care 
se deosibeşte întru câtvă 1). 

ay i-a Arrhată.— Ofensiva— Generalul Bojadgiet. F Ni la Uskiib. Formată din div. 1, 7.-11. ee rontul dela Ni 
„2-a Armată — Defensiva— Generalul Tenieii. Frontul de si Grecia. Formată din div. 2, 8, 10. „Smete irentu de sud către 
i 3-a. Armată, — In observaţie. și. rezervă — Generalul Teodorofi — 
Frontul Timocului, Formată din diviziile 6 active și I-a de rezervă 

Afară de acestea: o Pa N 
“Divizia l-a era cu faţa spre Dobrogea, 
Divizia 9-a era cu faţa spre Rusciuk.



261 . 

A. Prima concentrarii 
]. Spre Serbia sau format două armate de opera- 

țiuni și anume: 
-a) Armata | (Generalul Locoteneni Bojadgicti Cie- 

ment) compusă ilin: 
Divizia 6-a (împreun:t cu reg. 2, cav. şi reg. art.-cet. 

Vidin) în regiunea Pregovo- Kula; îi 
Divizia 8-a la Belogragic;- 
Divizia 9-a la Ciuprene: 

„Divizia 1-a la 'Laribrod-Irn; 
“Cartierul general al armatei la Brusarizi. In total 

4 divizii sau 150, 000 oameni din care 115,000 comba- 
tanţi. La acestea irebuesc adăogate serviciile! dinapoi ale 
armatei. () 

-D) Armata Il-a (Generalul Locotenent. Tcodorolt) 
compusă din: 

Divizia 3-a pe frontul Bosilegrad- Kiustendil. 
Divizia 7-a'pe frontul: Guimaia- -Strumiţa. | 
Cartierul general al armatei la Kiustendil: în total 

2 divizii sau 75,000 oameni din care 56, 000 combatanți, 
la care se mai adaogă serviciile armatei. 

Cc) Divizia de cavalerie (probabil reg. 1, 3, d, 7 şi 
6 şi reg. cav. gardă, 2 bat. căl. General- Maior Taner Alex). 
S'a concentrat la Era şi împrejurimi, pentru a face legă- 
tura între cele două armate, 

d) In rezervă şi în formaţiune la Sofia, divizia l-a 
macedoneană (aproximativ 30—35,000 oameni. Comandant 
Colonel Protogherof). 

-€) Marele Cartier General al armatei la Solia. 
II. Spre Grecia şi 'Marea -Igee. 
O divizie (37,500) “spre 'Melnik-Pelrici. 
O divizie (37,500) la Dedeagaci-Ghiumurgina-Aanthi. 
In total 75,000 de oameni din cari 56, 000 comba- 

tanți, la ucestea se adaogă încă serviciile. dinapoi ale ar- 
matei. 

III. Spre România şi Marea Neagră, "se găseă ar 
malta III (General Locotenent Toşct), compusă din: 

1. Div. 5 împărțită în 2 grupe şi anume: reg. 2, 5 
49 jnf., 1 art. în. rep. şi 9 car. spre Rusciuk și reg. . 118; 
20, 50 inf-şi 1 art. ur. ace. la Șiștov. Cuart. (div. 5-a. la 
Dve Moghili. | 

2. Divizia 4-a între Sumla şi Varna. 

  

Divizia: 4-a era la Varna. 
Divizia 3-a era în rezerva generală, 
In total un efectiv de 370.000 oameni. 

-1) Observaţiune : La' operaţiunile diviziei a 6-a către Negotin, 
pare a îi luat parte și.2 -batalioane din regimentul 6 miliții, la acelea 
ale diviziei 1-a Pirot, regimentul 1 miliții.
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3. Trupe de miliții la Burgas. 
4. Cartierul general al armatei la Gorna-Orehoviţa. 

“In total cam: 90,000 (de oameni, din cari 70,000 com- 
batanţi,.la cari se mai adaogă serviciile armiatei. 

__ Această repartizare de forţe a suferit schimbări 'în 
„cursul operaţiunilor începute contra .Șerbici, cun vom 
arătă mai jos. | 

Des/ăşurarea operațiunilor bulgare pânii la 13 Oclomvrie 

După revistele franceze, scopul operaţiunilor bul- 
gare par a se caracteriză astiel: | a 

a): Să facă presiune de front spre a uşură înain- 
__D) Să înainteze repede pe valea Moravei, tăind. ca- 

“tavea aramielor. austro-germane. . 
lea ferală, singura comunicaţie a Serbici cu Sudul. 

d) Să izoleze grupa sârbă dela Sud de armalele 
dela Nord. .. - : 

d) 'Să înainleze în sus pe valea Vardarului ca odată 
cu această acțiune să încercuiască toate diviziile sârbe ză- 
'dărnicind orice rezistență. 

Negreşit că acest împălrit scop precum și terenul 
trebuia să impună împărţirea armatelor bulgare în mulle 
coloane cum: von vedea mai jos. 

Operațiunile cu începere dela 2 Octombrie sau des- 
fășurat astiel: 

„A. Armata I-a din Serbia veche (G-l Lt. Pojad- 
mreîî) a înaintat pe 6 :coloane în modul următor: ” 

- Coloana :No. 1, compusă idintr'o brigadă din div. 
6-a împreună cu reg. 2 lcav, şi 2 bat. miliții idin reg. 
6 miliții, au înaintat dela Bregovo la Negolin, pe care lau 
cucerii. După aceasta numai un singur batalion cu reg. 
2 cav. a înaintat pe malul Dunărei, pentru a efectua 

" legătura fcu' armatele austro-germane lângă Brza Palanka. 
Restul de 7 batalioane dintro brigadă a div. 6-a sa 

îndreplat spre Zaiciar, iar cele 2 batalioane de miliții au 
- rămas înapoi. | 

Coloana No. 2, compusă la început din 2 brigade 
din div. G-a împreună cu reg. art. cet. Vidin, a înaintat 

- dela Kula spre Zaiciar, pe care La cucerit cu ajutorul 
„celor 7 Datalioane ale sale, care după căderea Negotinului 
„sau îndreptat spre Sud către Zaiciar și a unci brigade 
din Divizia 2-a, ce'sa îndreptat dinspre Sud spre Zai- 
ciar. 

„După ocuparea punctelor întărite din valea 'Timo- 
cului: Zaiciar, Kneajevatz, coloanele armatei Bojadsieii 
au continuat. înaintarea spre Vest. 

„_„ Coloana dela Zaiciar, “după! o luptă la Vest, de, Pla- 
“niniţa pe înălțimea dela Pucovo, a ajuns la Boliewaâlz şi
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înaintează spre Paracin (valea Moravci), spre a face jonc- 
țiunea cu aripa stângă a armatei Gallwiiz. . 

Coloana No. 3, compusă la început din div. 8-a 
a înaintat dela Belogragic spre Kueajovatz. După Lrece- 
rea frontierei o brigadă a fost detașată spre: Nord, pentru 
a concură cu div. 6-a îa cucerirea 'Zaiciarului iar celelalte 
2 brigade au luat Kneajevatzul. | 

După ocuparea Kneajevatzului o parte din trupele 
div.. S-a îndreplutc.spre Alexinatz (Valea Moravci) au ajuns 
la: înălţimea Bezdan, în timp: ce majoritatea trupelor s'au . 
îndreptat spre S.-V. După respingerea trupelor sârbeşti 
care ocupase tresibaba şi valea Svreljski Timoc, a ajuns 
pe linia. înălțimilor Calatat şi Vişegradl (aci se zice că ar 
ti azislat şi regele Petru), la 10—15 km. spre-Nord-Est 
de Niș, înlesnind înaintarea coloanei, care dela Pirot îna- 
intează prin valea Nişavei direct asupra Nişului și care: 
după ocuparea Bieli-Palanca, a înaintat până la Vrandol. 

Coloana No. 1, a înaintat dela Ciuprene spre Bala 
Perilovica şi 'de aci spre frontul de Nord al: Pirotului 
concurând cu div. 1 la cucerirea acestui punct după care 
a fost îndreptată spre Niş pe la Nord de Valea Nișavei şi 
a luat parte la cucerirea Nişului prin atcurile sale îndrep- 
late spre ironlul ide- N.-E. După aceasta div. 9-a a fost în- 
dreptată în urmărirea armatei sârbești prin -Prokuplic 
spre Kurşumlie. 

Coloana No. 5, pe valea Nişavei, formală la început 
din div. 1 împreună cu Reg. 1 obuz şi meg. Art? Cet. Sofia 
a înaintat dela Țaribrod la: Gradişte şi apoi pe valea Nişă- 
vei a ataca! şi cucerit, Pirotul, cu ajutorul div. 9-a dinspre 
Nord şi al unui detașament format din brig. 3-a a diviziei 
I-a ide înaintase dela Trn spre Pirot, atacându-l dinspre 
Sud..1) e i 
„După căderea Pirotului, coloana No. 5; a fost slă- 

bilă, compunându-se numai dintr'o brigadă din div: l-a 
şi a înaintat prin Valea Nişavei spre Niș; concurând la că- 
derea lui prin ătacuri dinspre Est. - 

+ 

“Coloana “No. 6, formală la început, “cum spuneam 
mai sus, din brig. 3-a a Diviziei l-a; a înaintat dela 
Trn spre Sud de Pirot, iar după căderea acestuia, întărită. 
cu încă o a kloua brigadă din divizia 1-a, a fostindrep-: 
tată prin Vlasotinelz spre Lescovelz, pe care Va cuceril îm- 
preună cu un detaşament din div. 3-a (a armatei Theodo- 
roif). Se pare că aceaslă coloană n'a mai putut luă parle 
la asallurile asupra Nișului, fiind reţinută mult de rezis- 
lența sârbă la Lescovatz. După căderea Nişului şi Lesco- 

ÎI II 

1) Unele comunicate arată că coloana din Valea Nișavei ar fi fost 
formată din trupele armatei Theodorofi. -
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vațului, întreagă div. l-a a fost îndreplată spre Lebanc.si 
Pristina. E - 

B. Armata 77-a (din Macedonia, General Theodoroli), 
a înainlat pe + coloane în modul următor: -- 

Coloana No. 1, compusă din divizia de cavalerie, a: 
înaintat: dela Trn -spre Vrania, pe care Pa ocupat în ziua: 
de i Octomovrie. e e 

După aceasta pare a îi operat puţin spre Nord spre 
Lescovalz, împreună cu delaşamentul format din coloana 
No. 3; iar apoi a lost îndreplală spre :Sud-Vesi în Ma- 
cedonia, spre Kumanovo, şi apoi între Uskub și Veles, 
pentru a face legălură între div. 3-a şi grosul armatei - 
a Il-a ce luplă spre Sud. In urmă grosul diviziei de :ca-. 
valerie a losL aluşat “liviziei a 3-a pentru a: concură la -0- 
peraţiunile asupra Priştinci. 

Comunicatele din. acele zile spuneau: _ 
In zilele următoare şi-a continuat înaintarea spre Sud 

prin “Boianovaţ -și delilcul. Konciul. 
Sârbii cari se retrăseseră, au contra-alacat în direcjia 

satului Kerbovăţ respingând trupele dela N. de Vrania, pe: 
malul stâng ul Moravei. 

Mai la Nord Bulgarii au fost respinşi până dincolo. 
de Surdulița, pe care au reocupat-o după o luptă vio- 
lentă în ziua de 16 Octomvrie. 

In regiunea Cacianak nici o acţiune importantă. 
Coloana No. 2, pe valea KRrivei, compusă din gro-: 

sul div. 3-ă, a înaintat dela Kiustendil prin Egri-Palanka 
şi a ocupal Kumanovo-şi Uskub la 21 Octomwrie. Se zice: 
ă la luptele de aci a azistat şi Ţarul Ferdinand. După a- 
cest succes coloana .s“a împărţit în două către Gilian și, 
Kacianik, pe care le-a cucerit, apoi a fost îndrepiate spre 
Priştina, care fiind atacală slin '3 părți a căzut în mâi- 
nile Bulgarilor. PE | 

Aceaslă coloană pare că a fost întărilă ulterior cu. 
o brigadă din. divizia 5-a. E 

Din această coloană sa detaşat, încă dela început, 
dela Basilegrad spre Vrania, un detaşament compus a- 
proximaliv cam 2 regimente care după ocuparea Vraniei; 
a fost îndrepiat spre Lescovalz unde a concurat la căderea 
localilății împreună cu trupele col. 1. 
„După spusele unui român macedonean din Kiusten-- 

dil acest delașament s'a înapoiat apoi la Vrani şi 'de ăci 
a fost îndreptat la Priștina, pentru a se legă cu divizia sa. 

Coloana No. 3, dinspre Djumaja, lormată din 1/3: 
divivia 7-a a înaintat dela Gorna-Djumbja, prin Roceână 
Stip la Kiupriuli (Veles) unindu-se aci cu coloana No. 4 
(lot din divizia 7-a) şi operând apoi spre Prilep, pe care 
Va cucerit. . .. . 

Coloana No. d, dinspre Sirumitza formală la în-
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cepul din 3 mici coloane (în total 1/ divizia 7-a) au înain- 
tat 'din sectorul Bresnica-Microvo-Strumitza, au cucerit 
Pehcevo Berovo-Radovişte, şi sau întrunit apoi cu co- 
loana No.:3, întregind divizia 7-a spre .Stip-Veles. : 
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3. Intervenirea Franco-Englezilor în ajutorul Sârbilor. 

Cu prilejul declarărei de răsboiu a Bulgarilor contra 
Sârbilor, «d. Viviani, preşedinlele consiliului de miniștri 
Jrancez, a făcut în Cameră următoarea declaraţiune asu- 
pra siluațiunii diplomatice. A reamintit că dela începutul 
.răsboiului chestiunea balcanică se impuncă atenţiunii lu- 
mii. Tralatul din București lăsă regelui și poporului bulgar 

--0 amărăciune adâncă. Guvernele aliate au .căulat mijlocul 
„«de a pară această situațiune.cu spirit de. dreptate şi ge-. 

nerozilate, tinzând!să refacă uniunea balcanică, dar cu toate 
slorţările stăruiloare ale aliaţilor la cari. România, Gre- 
cia şi Scibia âu dal concursul lor, a fost cu pulință să 
„se obţină o colaborare sinceră -a guvernului bulgar care: 
ridică revendicări în dauna vecinilor săi. Din partea Ro- 
„mâniei storțările noastre mau rămas lări succes. România 
liind! favorabilă unci înţelegeri balcanice; semi-mobilizarea 
trupelor Sale îi permile a voi să respingă orice agresiune 
«eventuală. e 

Peniru a satisface poporul bulgar, Quadrupla Inţe- 
legere m'a ezitat să ceară Serbiei viteze, grele concesii. Cu 
loală cruzimea 'sacrificiului cerut, poporul -sârbesc sa re- | 
«semnat, gândind la compensaţiile pe cari victoria înţele-: 
legerei i le-ar garantă. Atitudinea echivocă a guvernului 
bulgar, a condus guvernul grecesc să menţină o politică de 
“espectalivă. Guvernul bulgar a răspuns tardiv şi în mod 
-delatoriu propunerilor noastre, negociind! în acelaş timp 

» Şi cu inimicii noştri, făcând 'un acord cu 'Purcia și. luând 
angajamente faţă ile Germania. Mobilizarea Bulgariei ă 
ost răspunsul la întrebarea.noasiră amicală despre: inten- 
țiile. guvernului bulgar, în vreme ke Austria şi Germanii 
-concenlrau trupe la graniţa Serbiei. In faţa acestei. atilu- 
-dini am retras propunerile noastre şi. nc-ani reluat liber- 
tatea de acţiune cu celelalte siale balcanice. De pfarica cei, 
“Serbia eroică, al cărui curij hu a fost şlirbit de cele trei 
xăsboaie 'succesive glorioase ce a dus, se pregătea să răs- 
pundă pe două fronluri la atacurile hotărite între Berlin, 
Viena şi Sofia. Atât din punctul de: vedere moral, cât si 
din punctul de vedere al consecințelor militare, nu putem 
primi izolarea Serbiei nici ruperea comunciaţici cu aliaţii 
noştri. Pentru a ajulă pe Sârbi a trebuit să trecem: Prin 
“Salonic. Incă. dela mobilizarâă bulgară am! început ngo- 
cicri cu. președintele consiliului Greciei, cari erau cu'atât 
mai firești cu cât un lratat între Serbia şi Grecia se ocupă 
'de o ăgresiune a Bulgarici. Da 

S'a îndrăznit să se compare acţiunea noastră, cu a- 
ceea a Germaniei, violând neutralitatea Belgici. Condiţiu- 
mile în care am ilebarcat la Salonic, ajung Spre a demon- 

)
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slră zădărnicia acuzări:or aduse acțiunei întreprinse de: 
Anglia şi Franţa. 

Principala noastră preocupare este apărarea fronlu- 
lui nostru, avem datoria ide a îndeplini datoria ce ne im- 
pune interesul şi onoarea noastră. In deplin acord deci cu. 
Generalul şet al armatelor franceze şi în urma acordului 
între guvernele britanic şi francez, Franţa și Anglia, de: 
acord cu aliaţii lor, 'sunt pe deplin înţelese pentru a veni 
în ajutorul Serbiei, care le-a cerut sprijinul şi voinţa sigură. 
în profilul Serbici, Grecici și României pentru respecta-. 
rea tratatului din Bucureşti, ai cărui garanţi suntem. Gu- 
vernele britanic şi francez sunt de acord asupra impor-: 
tanței efectivelor de trimis. Rusia se uneşte aliaților ci 
pentru a ajulă pe Serbia. Mâine trupele sale vor luplă. 
alături de noi acolo. 

__ Am făcut cu aliaţii moştri datoria noastră. Niciodată. 
acordul ma tost (miai strâns între alia'i, niciodată n'am: avut. 
mai mare încredere în victoria comună”. 

“O “telegramă din Atena anunţă că în ziua de 5 Oc-. 
„lomvrie ministrul Franței a trimis preşedintelui consiliu: 
lui de miniștri grec, următoarea nolă:. 

„Din ordinul guvernului meu, am onoare a înștiință 
Excelenţa Voastră, despre sosirea la Salonic a unui prim: 
detașament de trupe franceze şi -de a declară în acelaş. 
timp că Franţa și "Anglia, aliatele Serbici, trimit trupele- 
lor spre a o ajută, precum spre a menţine comunicaţiunile-. 
lor cu idânsa. Aceste 'două puteri sunt încredințate că Gre- 
cia, care le-a dal până acum atâlea probe de amiciţie, nu 
se va opune la miște măsuri luate în interesul Serbiei, a. 
cărei alială este și ca”, Sa 

(ss) GUILLEAMIN. 

La această scrisoare, președintele consiliului de mi-- 
islri rece “ani x ş Și niştri grec, d. Venizelos, a răspuns în modul următor: 

„Răspunzând scrisoarei D-Voastră, am' onoare de a: 
declară Excelenței Voastre că guvernul regal fiind neutral 
cu atât mai caracterizat, cu cât purcede dela două puteri 
în actualul răsboiu european, 'nu poate autoriză asttel de - 
măsură. de oarece alinge neutralitatea Greciei într'un mod 
cu atât mai caracterisitic cu cât purcede dela. două puteri 
beligerante, , | 

_Prin urmare, guvernul regal are ldatoria de a pro-- 
lestă în contra trecerei trupelor străine prin teritoriul elen. 

Imprejurarea că aceste trupe sunt idestinate numai: 
a veni în ajutor Serbiei, aliata Greciei, nu modifică nici.
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«le cun condiția juridică a guvernului regal, de oarece, 
chiar din punctul de vedere balcanic, neutralitatea Greciei 
nu-ar putea, înainte de realizarea cazului foederis, să lie 
afectată prin pericolul, care ameninţă actualmente Ser- 
Dia, provocând trimiterea in ajulorul ci de irupe interna- 
ționale”. | 

(ss) VENIZELOS. 

| : După îndeplinirea acelor forme, la 22 Seplemvrie 
„limincaţa, 1) cinci mari transporiuri apărură în raza Salo- 
nicului aducând primii soldaţi Francezi penlru siguranţa 
Serbiei. | 

La tîora 1l a. m., debarcările serau terminate în 
toarle mare ordine, -trupele trecând prin oraş călre locul 
«e Divuac ales la 3 klm., în apropiere «de cazărmile gre- 
-ceşti “dela Zeitenlik: In zilele următoare au continuat a 
sosi transporturi de .trupe anglo-franceze, de muniţiuni şi 
de aprovizionamente.. . 

“In acest limp, Grecii, deşi au arătat o deosebită a- 
tenţie şi entuziasm pe trupele debareale, toluș, concenlrau 
la.Salonic 3 corpuri de arinată. La 29 Septomvrie a sosit 
la Salonic Generalul Sarrail cu statul său major. (2). 

Misiunea trupelor franceze, care trebuiau să fie la 
începul lari de 2 divizii sub generalul Bailloud și Leblois, 
ră să păzească împreună cu trupele engleze, drumul dela 
Guevgheli-Uskub pe măsură ce vor sosi trupele. 

La 2 Oclomvrie, adică a doua zi după invadarea 
frontierei sârbe, de către Bulgari, porncă din Salonic către 
Ironliera bulgară primul tren cu trupe franceze către fron- 
licra sârbă, apoi zilnic au conlinual acele transporturi, 
însă, cu efeclive mici din cauză că se dispuncă de o sin- 
sură linie şi de puţin imaterial rulani. Toluş, dacă trupele 
anglo-iranceze ar fi fost: numeroase şi suticieni aprovizio- 
nale, ar îi pulut corectă defectul liniei şi al lipsei de ma- 

1) După une 
Septembre, - - , - Me 

2) Generalul Sarrail, comandantul şef at corpului expediționar 
francez în Balcani, este în vârstă de 58 ani. 

| El.a făcut campania din Algeria; a luat parte la campania din 
Tunisia și a fost succesiv infanterist, legionar. ' El a comandat un bata- 
ion în Alpi; a condus timp de trei ani școala militară de infanterie; a 
servit în statele-majoare de divizie şi corp de armată; pe urmă a înde- 
plinit funcțiunea de ofiţer de ordonanţă a generalului Andre, fost mi- 

-nistru de răsboi, o. Do . 
Isbucnind răsboiul generalul Sarrail a lu 6 ae cuegine căspoiul uat comandamentul corp. 

La 17 August, a luat comanda. corp. Ili de armată. Până la la- 
nuarie 1915 gen. Sarrail a fost la Verdun; unde a lărgit zona de ac- 
țiune a acestei pieţe, iar până la lulie a operat în Argonne. 

La 23 Septe nbre a Inat comanda armatei din Orient, 

le telegrame primele debarcări s'ar ti făcut la 20
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terial prin transporturi pe jos. Au pornil trupe franceze și 
-pe linia Vodena-Monaslir iaz [le iaci pe jos icătre Veles. 

Dela Salonic la frontiera sârbă sunt aproape 80 klm. 
Mayadala este ultima staţie de cale ierată la trontieră 
greacă. Apoi de aci. Vardarul pe a cărui vale înaintează 
calea ferată -spre Uskub, trece prin ilefileuri cu îlancuri 
dominale spre Vest de vârturi de 2000 nr, iar spre [st 
de păduri dese cari acoperă toate pantele versantului din- 
tre Vardar şi Strumiţa. Pe unele părţi, din aceste deti- 
leuri, abiă trece calea ferată și drumul paralel cu ca. In 
unele părți valea este. laşă We strâmlă că se aude vocea 
dela un Iane la celălalt alei. i 

“Podurile dela Valandovo, dela Pardovitza slela Nord 
Gradac, dela trecătoarea “Sf. Nicolae şi Demircapu sunt 
imediat sub focul de pe flancurile defileurilor. Defileul 
dela Rrivolak este cel mai important fiindcă: pe lângă di- 
ficultăţile topogralice, pleacă din el 2 drumuri: unul spre 
Uskub şi altul spre Prilep. Sa 

La 3 Octomvrie Francezii primesc ştirea că linia fe- 
-ală Salonic-Niş a fost întreruptă prin aruncarea unui pod 

în aer la Nord de Uskiib, că linia a fost'ocupată de o di- 
vizie bulgară la Sud de Uskiib şi că trupele bulgare înain- 
lcază spre Uskiib.) o 

Totuş în ziua de 5 a circulat un tren, probabil, a lost 
linia restabilită ori sa tăcut transbordare. La G'a lost ul- 
timul tren ce a mai circulat. 

La 3 Octomvrie a sosit primul detaşament îvancez 
la Ghevgheli unde gara eră pavoazată cu inscripţiile „Bra- 
velor trupe apărătoare ale dreptului şi justiţiei”, „Marilor 

„nosiri aliați”. elc. Negreşit că sosirea acestor trupe a pului 
aveă un efect de electrizare a poporului şi a armatelor 
sârbo-muntenegrene, însă, cum vom vedea, cle sosind prea 
târziu şi în număr insuficient inu au putut avea nici un 

„efect militar. Din contră, crăd că, primii prizonieri Iran- 
cezi și englezi. a produs asupra Bulgarilor un etect de în: 
credere oarbă în puterea lor şi a fascinat poporul bulgar 
legându-l oarecum de guvernanţi. Nu se. poate concepe 
o situațiune înai grea decât a prizonierilor anglo-lrancezi 
în Bulgaria!? | | 

___ La 3 Octomvrie un alt delașanient francez cuprin- 
„zând şi un regiment “de cavalerie a-pornit către Serbia. - 

L La 5 generalul Bailloud a sosit şi el cu alte noui 
rupe. e 

    

SR 1) Corespondentul ziarului „Pillustration“ zice: toată noaptea, cu 

picioarele în ploaie pe o ploaie deasă, o parte din populaţia din Uskiib 
aştepta înaintea gării deschiderea şi în toată lungimea “străzilor și dru- 

murilor, erau lungi convoiuri de femei, de copii și de bătrâni îugind de 
groaza sosirii bulgarilor, ,
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Lu 6 şi 7 forțele franceze s'au îndreptat călre Kri- 
volak după ce au ocupat o poziţiune la Demir-Kapu.: Pri- 
me:e lrupe înuintate spre Krivolak Sau. izbit de o compa- 
nie bulgară ce fusese trimeasă în recunoaştere dela Iştip. 

La 9 Octomvrie trupe!e anglo-franceze au fost ala- 
cale cu înverşunare de trupete bulgare în regiunea staţiei 
Strumiţa pe leritoriul sârh pe un front de. 21 kin, între 
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Gradek: şi 'Falurli. In noaplea de .9—10 atacul bulgar a 
slăbit astfel că Anglo-Francuzii sau putut. menţine pe tot 
frontul. o 

La. 10. Anglo-Francezii la rândul lor au alacat la 
Gradek; iar a doua zi Bulgarii sunt respinşi şi Anglo- 
Franceizi încep a kleveni stăpâni pe un front 'de aproxi- 
mativ_60 kim, între Krivolak şi V. de lacul Doirani 

| La 12 Bulgarii bomabrdează poziţiunile dintre Stru- 
miţa şi Rebrovo. | 

„4. Operațiunile până la complecta: invadare a Serbiei. Re- „tragerea Anglo-Francezilor pe teritoriul grec. 

Comandamentul superior sârb, pierz 
nui ajutor eficace şi la timp din partea Franco-Englezi- lor, şi văzând realitatea atât de dureroasă, hotărăşte a retrage trupele, treptat-ireptat, înapoia celor "două Morave şi a aşteptă aci ajutorul promis, sau a operă după împre- jurări. 

ând speranţa u-
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„_ Problema retragerii forţelor angajate în luptă, pe un 
iront ide 6—700 klm., de pe o frontieră în unghiu drept, 
ba chiar cevă mai ascuţit decât drept şi cu vâriul în- 
ttr'un intrând foarte pronunţat, „în: cotul: Dunării spre 
Orsova, nu cră tocmai uşor de rezolvat. Relragerea irc- 
buiă aşă fel făcută, ca să nu fie pierdută, nici o. unitate, să 
nu aibă mici'o trupă linia ide retragere tăiaţi. - 

Pentru aceasta, trebuiau retrase mai întâi armatele 
dinspre Nord; apoi treptat-treptat acelea dinspre Est, în- 
cepând cu flancul stâng al armatei de Timoc şi în special 
cu unităţile din faţa Orşovei. Unităţile trebuiau -a luptă 
în retragere şi a mu se retrage decât faţă de forţe superi- 
oare, şi în tot cazul să se păstreze legătura cu unităţile 
vecine. Spre lauda statului major sârb, problema sa re- 
zolvat bine. ” 

Faţă de Bulgari, armatele sârbe au rezistat cu suc- 
ces şi nu sau retras decât atunci când detașamente ger- 
mane le amenințau flancul. 

Aşă de ex., pe frontul Pirot-Kneajevatz-Zaicear-Pra- 
hovo, Sârbii au respins toate: atacurile Bulgarilor; când, 
însă, sau apropiat Germanii, pe la.13 Octomvrie, Sârbii 
au iost nevoiţi să părăsească poziţiile și să! se retragă în 
direcţia Parocin şi Alexinaţ. . . 

In timpul acestor. retrageri Sau dat lupte înverşunale, 
în special la Ji neajevatz și la Pirot-Vlassina unde sa făcut 
mare vărsare de sânge. 

Bulgarii vcupară Negotinul la 11 Octomvrie; Zai- 
cearul şi Kneajevatzul la 14 Octomvrie, iar Pirotul la 15 
Octomvrie. La această dată tot frontul de Nord este în 
mâna Germanilor şi Sa făcut legătura între stânga ger- 
mană şi dreapla bulgară. E 

Dunărea este liberă şi primele vase, cu lranspor-. 
“turi pentru 'Lurcia şi pentru Bulgari încep a circulă. 

In acest limp stânga armatei -Teodoroft, bate sla- 
bele unităţi sârbești ale generalului Popovici Damian și 
pătrund în Macedonia. 

La 4 Octomvrie » brigadă bulgară, din: armata Teo- 
dorofi ocupă Vrania şi tae calea ferată a Salonicului; iar 
diviziile 3 şi 7 înaintează spre Veles-Uskub, unde intră, în. 
acest din urmă oraş, la 9 Octomvrie. 

Pierzând Uskub şi 'Tetovo '(Kalkandelen) armatele 
sârbe sunt complect izolate, tăiate; de Salonic şi nu măi 
pot intră în legături 'cu aliaţii, ca linie de retragere ȘI 
comunicaţie idecât prin relele şi rarele poteci din Albania. 

Toate încercările făcute aci pentru recăpălarea li- 
nici de comunicaţie au rămas fără rezultat favorabil. 

In timpul retragerii, conform -holărîrei: luate, îinapoiu 
celor două 'Morave, armata sârbi a fost nevoită să-şi 
distrugă singură toate depozitele 'ce se găseau pe calea fc- 

1G
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rată Stalaci-Ujiţa şi Stalaci-Niş, pentru -a nu cădeă în mâi- 
nile duşmanilor. Materiale, imuniţii şi aprovizionamente 
de tot soiul au fost date pradă focului. aa 
"> Hrana începi ase împuţină şi se micșorară porțiile; 
iar în loc de pâine sa dat soldaților mămăligă uscată. -: 

După ce armatele s'au retras înapoia celor două Mo: 
rave, marele comandament îndreaptă majoritalea: forțelor 
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înspre câmpia Cossova, de unde plănueşte să atace cu 
disperare îorjele bulgare din această parte şi să-şi. resta- 
Strumiţa, deschizându-şi astiel calea spre Salonic. 

In timpul retragerii înapoia Moravelor, un moment. 
retragerea armatei Il-a Voivod Şlefanovici, spre Priştina, 
este periclitată prin ocuparea Leskovaţului de către divizia: 
1-a bulgară, însă Ştefanovici atacă şi în disperatele lupte 
din zilele 29—30. Octomvrie şi 1 Noemvrie zdrobeşte re- 
zistenţa bulgară din această parte, aruncă divizia 1-a bul. | 
gară, în dezordine dincolo ide Morava şi își recapătă linia 

„de retragere spre Priștina. zi 
NS Aci, în regiunea Cossovei, se strâng resturile armatei 

sârbe cari luptaseră: pe frontul de Est la aripa dreaptă.



4 

275 

Cu aceste forţe se încercă în zilăle 1, 5, 6, “7 Noemvrie, în 
lupte disperate a: se spărge frontul bulgar, şi a deschide 
comunicaţia cu Salonicul. 'Toale storțările au fost zadar” 
nico. | Z. : > RR : _ . ÎN - 

"Forţele cari sau lupiat aci au fost:- a 
“Sârbii. Divizia: de Morava 2-lea ban; divizia de: Vâr. - 

dar; diviziă de Morava l-iul ban; divizia. de Bregalniţial; 
divizia combinată şi alte câtevă imici detașamente. 

Bulgarii. Armata 1-a cu idiviziile 6, '9, 1 şi 3; iar di- 
vizia 2-a înainta, în legătură cu coloana din stânga ger- - 
mană spre drumul Kursumlie-Priștina. Ii o 

Frontul ide atacăt eră Lescovatz-Vrania, Gilan:Ferize: .. 
„vici, În acest timp arinatele l-a și 3-a sârbă! se retrag [up-.:: 
tând în faţa forţelor germano-austro-ungare. 

„Ullimele „lupte şi retragerile continuă, dislrugerea E 
malcrialului şi tăierea legăturii 'cu Salonicul, ca şi. nereu- . 
şita încercărilor de 'a:rupe frontul bulgar spre Sud, au 
adus demoralizarea completă în armata sârbă. Totuş nu..; 
se gândeşte nimeni la capitulare. o SE 

Retragerea este îndreptată spre potecile Albaniei, dis- 
trugând . însă, prealabil, artileria, automobilele şi toate 
materialele ce nu se pot luă și mu se pot transporiă prin: 
munţi. Aprovizionamentele în hrană şi muniţiuni se îm- - 
part asupra oamenilor, socotind că traversarea ' munţilor - 
va ţine 6—8 zile. „ 

Direcţia generală ide relragere este spre Prizrend- 
Djacova-lpek; o parte din armata Yoivodului Misici este 
trimisă să întărească dreapta muntenegreană spre Ro- 
jane-Berane. "Restul armatei sârbe, formează mâi multe 
coloane, cari. se retrag: 'una prin, Muntenegru spre Pod- 
gorița-Scultari; alta prin Albania de Nord prin Puka la 
Sculari; a treia coloană urmând potecile Prizrend-Lium'- 
cule la Alesio. " ze 

In acest limp:aripa stângă, (arinala miuntenegeană ) 
rezistă în regiunea muntoasă ide pe frontiera Nord-Est a - 
Muntenegrului, până la 26 Notmwric, iar. după această 
dală, atacală de torţe superioare se retrage pe malul stâng 
al râului Cehotina. . 74 i 

Centrul, format 'din forjele sârbești care disputase 
cu înverșunare debușeurile în câmpia Rosovei, și-a conti- 
nuat retragerea spre vest, grosul acestor foirțe gravitânăd 
către câmpiile Ipekului, Djakovei, legate cu marca prin 
cele două comunicaţiuni Ipek-Anlivari şi Djakova-Alessio, 
pe unde Sârbii sperau să le sosească dela aliaţi ajutor în 
mijloace ide luptă şi hrană, de care au mare noroc. | 

„Aripa Wreaplă a forțelor sârbești, care apără _Priz- 
rendul amenințată a Ti tăiată de ccrilru, a fost retrasă cea 
dintâi în munţii dela vestul Prizrerdului şi de unde asi- 
gură comunicația Djakova-Alessio. -
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După respingerea armatelor sârbe din regiunea ipe- 
kului, Djakovei şi Prizrendului, având. în spatele lor ma- 

*sivul muntos lipsit ide comunicaţii al munţilor Alpii alba- 
nezi de Nord, s'au retras cu o parte pe la nordul acestui 
masiv în Muntenegru spre Berana şi Andrjeviţa, ocupând 
regiunea izvoarelor Limului, pentru bararea comunicaţiei 
spre Podgoriţa-Antivari, iar cu o altă parte pe la sudul 
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acestui masiv, pe valeia Drinei, pentru bararea comunica- .. 
ției Scutari-Alessio. Restul armatelor sârbești, care lup; 
tase la Sud de Vardar, spre Kicevo, Kruşevo şi Bitolia. 

„s'au retras pe teritoriul albanez şi barează comunicațiile: 
Dibra-Tirano-Durazzo, Strunga-Elbasan şi Koriţa-Elbasan, - 
precuni şi Koriţa-Valona. . ” 

_ Urmărirea armalelor sârbo- sr : x 
tat asliel de armatele austro. geaman EEE re: i 0-g 2 şi bulgare: 
„____ Detaşamentul austriac dinspre Foca a avut o luplă 
destul de puternică cu Mantenegrenii lângă Celibic. pe clei 
“i-au respins spre frontieră. | o > De Sa 

Detașamentul austriac care a înaintat dinspre Go-
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razda, după ce a respins detașamentul muntenegrean care 
apără muntele Goleş şi trecătoarea Kozara, a ocupat Kiaj- 
nice în ziua-de 25 Noemvrie şi Metalca în ziua do 497 
Noemvrie, -şi a înaintat spre Sud-Est, spre oraşul Plevlje 
(în valea râului Cehotina) afluent al Drinci) pe unica şo- 
seca bună din Nord-Estul Muntenegrului. După o luptă vio- 
lentă a ocupat Plevlje, iar. trupele muntenegrene de aci 
amenințate şi dinspre Est 'de coloanele ausiriace dinspre 
Bieboj şi Priepolje sau retras pe poziţiurii defensive de 
pe malul 'stâng al râului Cehotina. a 

Detaşamentul “austriac care ocupase Priboj, înain- 
tează spre Sud-Vest de. aceasctă localitate. 

___ Detaşamentul austriac dinspre Novibazar după ce 
ocupase Sienica ajulat de populația mahomiedană înar- : * 
mată, înaintând spre Sud-Vest, a respins trupele mun: 
tenegrene care apărau panta Nord-Estică a muntelui Go- 
ljevo .planina: și înaintează pentru a debuşă în valea 
râului Limul Superior, în “drumul ce pe această vale, leagă 
orașul Pricpolie cu 6raşul Berana. | 

Coloanu austro-ungară, din armata generalului Koe-. 
vess, care ocupase Milroviţa, înaintând: spre Sud-Vest pe .: 
“drumul ce duce către Ipek, după trecerea muntelui Cica-.* 
vica plannia, a ocupat după o luptă localitatea Rudnic a- _ 
flată la izvoarele râului 'Drenisca, şi înaintează luptând * 
pe muntele Djevic planina pentru a debuşă în câmpia 
Ipekului. La 7 Decemvrie după lupte serioase în zilele de 
5'şi '6 în Valea Drinei, a ocupat Ipek. : 
„Coloana germană, din armata generalului Galwitz, 
„Care cooperase cu Bulgarii la luarea Priştinci, a! trecut 
muntele Ribaroco planina şi înaintează pe panta sudică a 
muntelui Djevic Planina, pe drumul ce duce la Djakova, 
drum! disputat de ariergarda sârbească, n 
' Coloana bulgară, din armata: generalului Bojadjieit, 
dela_Priştina;. după ce â ocupat întintele toles 'Brodo la. 
13 Noemvric, ajuiată ide coloana bulgară ce dela Kaceanic 
înaintând pe valea Lepeniţei, spre Prizrend, a reuşit a 
respinge ariergarda . sârbească ce ocupase. muntele * Crn- 
lieva Planina, şi a ocupat Prizrendul la '29 „Noemvrie: 
luând, după ştirile din sursă bulgară, -prizonicri din: di-: 
viziile de Dunăre, Drina şi Simadia. a 

După ocuparea . acestui oraș cu -grosul. coloanei ur-. 
mărind pe Sârbi, dealungul Drinci albe, a:respins'la 29 e. : 
trupele sârbești cari ocupase poziţie pe versantul.: vestic : 
al munților Sar Planina (sud-vest de Prizrend),- între. râul 
Lima și coniluența celor 2 Drinc, pentru a asigură scur-; : 
gerea coloaânci sârbe care se retriăgeă dinspre Djakova spre: 
Scutari. Un detaşament din această coloană, compus în-. ; 
mate parie din. cavalerie “înaintând dela: Prizrend spre. Nord-Vest, a 6cupat Diacova. -
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, Prin respingerea grosului armatei sârbeşti dincolo de 

câmpul” Kosovei, flancul -drept al armatei a 2-a bulgară 
- n generalului 'Teodoroi şi o:parte din trupele lui Bojad- 
jieit ne mai fiind amenințate au mărit intensitatea ofensi- 

vei începute in direcția Monastirului şi a Vardarului, des- 
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făşurându-se operațiunile astfel: O parte a urmărit în di-. 
recția Dibra, alta în direcţia Ohrida, alta în direcţia Mo- 
nastir şi alta în direcţia Vardar. : . e 

Coloana bulgară care inainlase la Sud de Kalcandele 
până' la Gostivar, a ocupat Kicevo. La 5 Decemvrie a'ocu- 
pat Dibra. A doua coloană după ce a luat poziţiunea 
tortiticată dela Smedovo, a ocupat! Ohrida în ziua de 
6 Decemvwrie. ” | 

Coloana care luptă în regiunea Prilepului, a ocupat 
„la 28 "Noemvrie orașul Kruşevo, în timp„,ce grosul aces- 
„ tor trupe, după ce, prin atacuri repetate, a pus stăpânire 

| pe tot malul stâng al Cernei, ide pe care aliaţii amenințau 
aintarea Bulgarilor spre Monastir (Bitolia), a trecut râul.
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Cerna în. cursul său superior, şi a-început lupta pentru 
cucerirea Monastirului (Bitoliei). | a 

Detaşamentul trimis de această coloană, prin Smilevo 
spre Rezana, pentru a tăiă retragerea. spre Albania a tru- 

lor sârbești, ce apărau Bitolia, sau lovit la muntele 
iela, de flancgarda sârbească însărcinatăi cu asigurarea 

retragerei și pe care după ce a respins-o, a ocupat Resnal 
„ Trupele bulgare. de pe Cerna și Vardar au reuşit a 

trece pe malul drept al Vardarului între confluenţa lui cu 
Cernu şi Krivolak. Scopul urmărit de Bulgari pare a fi 
de a forţă pe lrancezi să se retragă pe linia Kavadar-Ne- 
gotin, Demir Kapu-Petrova. Un atac bulgar în regiunea 
Krivolakului, executat în acelaș timp cu înaintarea spre 
Monastir (Bitolia) în scopul probabil de a fixă trupele a- 
Late din această regiune a fost respins de aliaţi, iar Krivo- 
lakul ocupat de ei. 'Totuş eşindul francez format de 
Cerna şi Vardar spre confluenţa lor fiind greu de apărat 
în urma căderei Biloliei, Francezii au corectat frontul în | 
această. parte, retrăgându-l puţin înapoi. 

In sectorul Kosturino-Doiran, ocupat de Englezi, nu 
a fost nici o acţiune importantă în acest timp. 

In rezumat între 15 Noemvrie şi 1. Deceimnvrie, s'au 
petrecut următoarele: E | 

a) Armata muntenegreană se retrage încet rezistând 
inimicului în condițiuni favorabile aplicărei calităţilor sale 
delensive în ţară proprie. | Si 

b) Armatele sârbe, învinse de inamic cu un efectiv. 
mai mult ca dublu, după ce au pierdut mai mult ca ju- 
mătate din electivul lor şi mare parie din materialul de 
răsboiu, au fost silite să se retragă pe teritoriu străin, în: 
Muntenegru şi Albania, în (o-regiune săracă în mijloace :de 
trai, lăsând din cauza impraclicabilităței terenului regiu- 
nei, mare parle din mijloacele lor de tracţiune în mâinele 
inimicului. o 

€) Armala franco-engleză atacată de forțele superi-: 
oare şi-a coreclat ironlul retrăgâud eşindul de Nord. 

d) Armatele austro-germane şi bulgare în înaintarea 
lor victorioasă, au pus stăpânire pe loătă Serbia şi pe 
aproape toată Macedonia şi au lrecut cu capetele coloa- 
neolr spre Vest în Muntenegru şi Albania, iar spre Sud pe 
malul ilrept al Vardarului. Aceste armale, lără a reuşi în 
manevra lor ide a împresură armatele sârbe, pare a îi a- 
tins maximum ide capacitate ofensivă, iar posibilitatea 
înaintării lor până la Adriatica 'pare exclusă, dată fiind 
natura, praclicabilitatea şi viabilitatea regiunei Muntene- 
grului şi Albaniei, starea armatelor muntenegrene şi sârbe, 
precum și ajutorul în oameni, mijloace de lraiu şi mate- 
riale de răshoiu ce aliaţii au. început să debarce în iAlbania.
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e) In Serbia se numeşte guvernator Contele Jean ide 
Salis-Scewis. 

„. Retragerea Anglo-Francezilor 

Poziţiuinea Franco-Englezilor în flancul liniei die o- 
peraţiuni a armatei bulgar>, klevenind din ce în ce mai 
periculoasă, “cu cât electivul lor creştea şi cu cât linia 
de operaţiune a armatei bulgare se lungeă prin înaintarea 
ei spre Vest, a obligai pe Bulgari a concentră în regiunea 
Vardarului iorjc superioare şi a luă ofensivă slăbind pen- 
tru un momânt urmărirea spre Vest contra Sârbilor. 

Șease divizii din armata Galwitz au fosil retrase de 
pe fronlul contra Sâriblor fi aduse în regiunea Vardaru- 
lui;-o a şeaptea [divizie se zice că a fost:lrimisăipe fron- 
tiera dobrogeană. 

Armala aliată nereuşind a face joncțiunea cu arma- 
tele sârbe, şi atacată de forțe superioare: bulgare, a fost 

- forţată să schimbe atitudinea sa, adoptând mansvră de 
retragere şi având ca axă de mişcare valea Vardarului. 
Bulgarii au încercat în plensiva lor o învăluire începând 
cu operaţiunile pentru ocuparea Bitolici. 

„Scopul Bulsarilor eră ide n. învălui flancurile fran- 
ceze după lee ar Îi avut forţe îndestulătoare. Ocuparea pan- 
telor orientale hNodoba-Planina i-a apropiat de scopul. ur- 
mărit, de oarece Francezii se aflau astfel întorși spre nord- 
est, nord-Vest şi sud-vest. 

“După aceasta trupele bulgare irecură la ofensivă pe 
tot frontul și ocupară spre miazăzi linia Krivolak-Nego- 
tin-Kavadarizi; franco-englezii se retraseră în grabă. . , 

| Atacul principal bulgar a fost îndreplat :în ziua de 
€ 'Decemvric, spre aripa dreaptă a aliaţilor contra Engle- 
zilor, în scopul ide a cădeă pe linia lor de:retragere. Coimu- 
nicaiele bulgare spun că au fost luaţi în această zi 1934 
prizonieri, printre cari 18 ofiţeri. . 

La 6 Decemvrie trupele bulgare urmăresc pe au-. 
glo-irancezi pe ambele maluri ale Vardarului. Intre. 4—6 
Decemvrie anglo-francezii au rezistat la Demir-Kapu şi 
la Gradelz. a , | E | 

La 8, 9 şi 10 Decemvrie trupele anglo-franceze, sus- 
ținute 'de o artilerie pulernică şi de numeroase mitraliere, 
opun cu succes. o rezistență înverşunală la Graădetz. la 
înălțimea localităţii Mirovtei pe malul stâng. al râului 
Rozludere . şi, Ja înălțimea localităţii Milecovo. 'muniela 
isaba şi localilatea Dedeli. Sa a 

___ Cu privire la aceste luple cari au ţinul 12 zile, comu- 
nicatele bulgare spun: a Ş Aa 

Coloanele noastre cari urmăresc pe dușman pe am- 
bele maluri ale Vardarului au ajuns la eşirea meridională 
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a itrecătoarei Demir-kapu. şi au trecut 'dincolo de gara. 
din Miratce. Pe malul drept al fluviului, am capturat nişte. 
prizonieri Francezi aparţinând regimentelor 421, 148, 48 
si 84. . 

Inaintând la Sud de Kostorino, am .ajuns la râul 
Kozlu ere, . cucerind satele Cealilli, Tatarli, Rabrovo.. 

Sehila. J] 

PE apa a Na pa Echelle: 
10 20 30 . 65% Po AN IN <A Ea 

          
  

Vulundovo şi de . asemenea „Udovo, unde se giscă mai ina- 
inte statul major al generalului Sarrrail. 

Francezii au idal foc gărilor din Udovo şi Mirofee. 
găsit în Udovo, 5.000 lăzi “de cartuşe, o mate canti- 

litate” de proviziuni, merinde, material Sanitar şi alle A 
cruri cari au nu au fost până-acum inventariale. In g 
din Mirofee am găsit 30.000 kgr. de orz 
de untdelemn, vin şi ldiicrite imaleriale. 
Englezi “cinci mitraliere şi anulte puşti. . 

In ziua de "11 Decemvric. aliaţii au. rezistat la. ini 

Am £ 

“ee 

, numeroase CU 
Am capturat dela: : :
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țimea localităţii Smokavitze — lacul. Doiran — şi locali- 

- tatea: Ghevghel Doiran. Lupte mai înverşunate date de - 
ariergardele anglo-franceze au fost lângă: satele Milekovo: : 
Smokavitze, lângă cota 726 la Sud-Vest de Kovast, au fost. 
luate cu asalt-unde a luptat trupe din divizia 122-a, îran- 
ceză- compusă din regimentele 45, 84, 148 şi 284. De a- 
semenea mai fusese în ajun şi în zori lupte la "muntele 
Baba, cota 510, satul Dedeli cola 670 şi cota 610. 

Cavaleria care acoperă îlancul armatei bulgare ă 
atacat la ora 2 ilupă amiazi lângă satul Negorizi un ba- 
talion francez pe care Pa împrăştiat făcând prizonier pe: 
comandantul batalionului şi omorind iun locotenerit. 

Englezii au continuat retragerea spre Sud-est în di-, 
recția satului Karaoglular, iar francezii spre Sud-Vest 

„în direcţia oraşului Bogdantzi. Poziţiunea anglo-franceză 
de 'lâugă salul” Furka a fost luată printrun asalt cu ba- 

“ ioneta. Diviziunea macedoneană a luat Bogdantzi, tăind 
astfel detașamentele franceze cari operau între apele Kozlu 
Dere şi Vardar de Englezi cari se retrag spre Furka și 
lacul Doiran.. i _? . ' 

In ziua de 12 Decemvrie Bulgarii au luat ultimele îrei 
oraşe ocupate de aliați: Doiran, Ghevgheli şi Struga. 

“După -retragerea centrului lor împrejur de Furka, 
Anglo-Francezii s'au retras pe teritoriul ncutru, urmăriţi 
de coloana bulgară până la graniţă. Comunicatele bulgare 

"spun că prizonierii luaţi cum şi morţii şi răniţi erau din 
diviziile 10 şi 25 engleze (brigăzile 29, 30, 65, 66 şi 67 

„de infanterie). | 
O altă coloană a urmărit pe Francezi. pe ţărmul 

drept .al Vardarului respingându-i pe teritoriul grec şi. 
„ocupând oraşul Ghevgheli. In retragerea lor Francezii au 
incendiat gara, cazărmile şi două spitale goale. Podul de 
cale ferală peste Vardar a fost distrus. 

Rămășițele armatei sârbe cari se retrăgeau din Bi- 
tolia prin Ohrida şi Struga spre Albania, după înfrân- 
gerea de lângă Ohrida se retrăseseră pe țărmul stâng al 
Drinului negru distrugând toate podurile de pe îluviu. In. 
zorii zilei detașamentele bulgare au trecut Drinul lângă 
Struga şi “la. Nord de acest oraș: și au atacat pe “Sârbi 
făcând 100 de prizonieri, luându-le 3 tunuri și continuând 
urmărirea în direcția Elbasan. | 

Comunicâtele bulgare spun următoarele: 
In cursul acestor operaţiuni, care în “istorie vor ii 

cunoscute ca operațiunile dela Vardar şi: Cerna, am avut 
de luptat în contra armatei întregi a generalului Sarraik 
cuprinzând '97.000 -Francezi și 73.000 “Englezi, adică în 
total 170.000 oameni, cu 600 tunuri de câmp; 130 tunuri 
de munte, 80 de obuziere și artilerie grea. ! 

„După retragerea Anglo-Francezilor pe teritoriul: grec.
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se citeau următoarele în toate comunicatele şi ziarele bul-- 
gare și germane: e 

"- „Cu chipulacesta, mobilizarea armatei bulgare a fost 
decretată la 23 Sept.; şase zile în urmă s'a. procedat: 
la concentrarea trupelor. Ostilitățile contra Serbie iîncep- 
la 13 'Octomvwrie. La 23 Noemvric, adică 40 de zile după 
declararea răsboiului, armata sârbă este definiliv înfrântă 
lângă 'Priştina şi Ferisovici şi respinsă-pe teritoriul al- 
banez. La :29 Noemvrie rămășițele acestei” armate sunt 
făcute prizoniere lângă Prizrend şi Kulalum. Operațiunile: 
în contra Anglo-Francezilor încep pe Vardar şi Cerna la 
1 Decemvrie. In zece zile tot corpul expediționar al ge- 
neralului Sarrail este bătut şi respins pe teritoriul neutru. 
La 12 Decemvrie Macedonia întreagă este debarasată de 
cel din urmă soldat inamic. Această dată va însemnă îmo- 
meritul liberării ci. Urniărirea inamicului a încetat provi- 
zoriu”. , 

5. Operațiunile după retragerea Anglo-Francezilor până la 
“ i 1: Martie 1916, 

„După retragerea Franco-Englezilor pe teritoriul grec, 
la adăpostul neutralității Greciei, austro-bulgaro-germanii: 
şi-au oprit înaintarea la frontieră, iar guvernul bulgar a 
stabilit,: în acord. cu cel grec, o zonă incutră de ambele: 
părți ale frontierei peste care trupele bulgare să nu 
treacă. E 

Pare că ambii adevrsari cred a lrage profit din a- 
ceastă stare de acalmie: puterile centrale urmăresc a a-... 
trage de parte-le sau cel puţin a menţine neutralitatea. 
Greciei; iar pe de altă parte aliaţii câştigă timp pentru . 
ă îse întări și ia debarcă moui trupe. Poate mai gândesc că. 
dacă iar atacă Austro-Bulgarii pe leritoriul grec, sar vedeă 
obligați Grecii a-și apără teritoriul luptând contra lor... 

La această dată situațiunea generală a Austro-Ger- 
mano-Bulgarilor este: o 

După ocuparea Monastirului (Bitolia) situaţiunea 'ar- 
matelor austro-germano-bulgare eră: 
„1. Armata generalului Koevess, compusă din 2—3. 

divizii, se găseşte cu :capetele coloanelor. pe frontiera cea 
„veche a Muntenegrului, pe țărmul drept al râurilor Tara. 
şi Lim. 

2. O divizie bulgară spre Drinul alb. 
„43: Armatele I-a și a II-a bulgară, compuse proba- 

bil din diviziile 1, 2, 5; 6, 7, 9, 11 şi divizia de cavalerie; 
având. între ele armata Galwiiz, compusă din 4--5 divizii, 
se găsesc concentrate: pe frontul Ohrida-Doiran, cu deta--
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şamente spre Dibra şi Elbasan pe care lau ocupat. și se 
pregătesc pentru a luă ofensiva spre Sud.. - . 

 : 4, Armata muntenegreană rezistă pe frontiera mun- 
tenegreană. e , : 

Cum resturile armatei sârbe, aproximativ 40—50.000 
oameni, dimpreună cu Munlenegrenii, se retrăseseră în. 
Muntenegru şi în Nordul Alabniei, formând un pericol 
permanent în flancul “Austro-Germanilor şi cum forţele 
acestui grup, puleau fi mările prin debarcările Italienilor 
la “Durazzo şi Valona, Austro-Germanii sau văzut ne- 
voiţi a întreprinde înainte operaţiuni de urmărire, : con-: 
tra. grupului din Muntenegru, iar Bulgarii, pentru a de- 
părlă pericolul care sar mări prin unirea grupului italian 
«cu. Sârbo-Muntenegrenii, înaintează 'spre Elbasan. . 

- Aliaţii profitând de taceastă acalmie aduc efective 
noui şi se întăresc în împrejurimile Salonicului. 

Englezii au adus chiar idin Peninsula Galipoli, tru- 
pele pe cari le aveau la capul Suvla. | 

Evenimentele militare petrecute între 12—20 Decem- 
vrie :sunt urmăloarele: O i oa 

Armata muntenegreană idin Herţegovina a respins un 
atac austriac și îşi menţine poziţiunile sale 'dela râui Salica. 

„ Armata muntenegreană : din Sandjac,. dispulâud cu 
îndârjire 'terenul-'Sandjacului, s'a retras în ziua de 15: 
Decemvrie pe vechea îrontieră la Muntenegrului, în regiu- 
mea: malul stâng al râului Tara (sud-Vest 'de Pleovje), 
Pavinopole. . NE 

Forţele sârbești, retrase în Muntenegru, în regiunea. 
Beranec-Andrjeegiţa,. rezislă tot pe vechea frontieră mun- 

„“tenegreană. Armatele :sârbe din Albania sunt în curs de 
reorganizare. ee i e 

- : Italienii: continuă. debarcările. la Durazzo: şi Valona. 
La; Valona. întăresc -poziţiunile de pe râul Vojusa. 

+. “Aliaţii. continuă 'debarcările la Salonic şi lucrează cu 
:asiduilale :la organizarea defensivă a'regiunei dela Estul 
Vardarului până spre Kukus şi Langaza.!. 

Armala Ioevess, după c6 a pus stăpânire aproape. 
e tot Muntenegrul nou (Vechiul Sandjac), pare a:şi scuză 

“încelineala înaintării, prin următorul':comunicat: OO 3 
„Lrupele noastre au -să lupte cu teribila: rezistenţă a 

elementelor naturei, pe lângă atitudinea extrem de ostilă 
a populaţiei din Muntenegru. Fiecare pas de înaintare în munţii ile zăpadă se poale consideră ca un fapt victorios. 
Dificultăţile ofensivei armatei noastre dispar cu desăvâr- 
şire, pe lângă greutăţile ce ge: întâmpină în interiorul 
Muntenegrului. In „nutul vestic al cursului: râului! 
Lim' şi pe drumurile din munţii Negri nord-eslici, nici în 
timpuri favorabile nu se poâte' parcurge decât cu mari 
„greutăţi. Cărările de munte, precipitate, sunt acuma în- 

Y
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zăpezite, şi înămolite cu (desăvârşire. Cu toate acestea, lru: 
„pele noastre înaintează pas fcu pas, bine înţeles cu mare 
încetineală”. m 

Atacul nostru idela Sud ide Plevlje, cu toate viscolele 
din munţii sălbateci, a înaintat. Am' ocupat poziţiunile 
rincipale muntenegrene, situate pe: şirul munţilor dintre 
levlje şi Bjelopolje şi Klela: râul Tara, între. înălțimile 

Glibaţi şi. Grab din valea Limului. Pe această linie art 
„mata noastră a luptat pe înălțimi de 1400 metri. Și se: 
poate imagină. câte 'dificultăţi au cauzat „transportul mu- 
niţiei şi -al alimentaţiei. “Toate piedicile supraomeneşti au 
fost învinse de rezistența de fier şi spiritul de ofensivă al 
trupeior noastre. In toate strâmtorile şi spărturile de: 
munte înzăpezite, urmărim dușmanul”... - 

„Pe întreg sectorul de Nord şi Nord-Vest de Beranea 
și până la Ipek, cete armate de mahomedani şi albanezi 
(mirdiţi) luptă alături de soldaţii noştri. Toată populaţia. 
mahomedană şi albaneză a luat armele. pentru ca să-şi 
răzbune ura împotriva muntenegrenilor. Ținuta locuito- 
rilor care nu sunt sârbi sau muntenegreni, întrece aştep= 
tările cele mai îndrăzneţe. Zi cu zi, cete armate care cu- 
nosc greutăţile teritoriului, se. aliază la armata noastră. 

şi ne sprijinese cu însufleţire. Astfel înaintările din Mun- 
tenegru, pot îi puse alături de învingerile glorioase de: 
pe hotarele greceşti şi albaneze”. e ME 
„Din armata Bojadjieii, îlanc-garda stângă dirijată 

spre Elbasan, s'a ciocnit la localitatea Pogradeţ (pe ma- 
lul apusean al lacului Ohrida) cu trupele greceşti. Asupra: 
acestui incident, Bulgarii dau următorul comunicat: : 

_ „„Semnalându-se. bande în regiunea orășelului: Po- 
gadretz, unde se retrăsese o parte din trupele sârbești; 
bătute la Struga, un detaşament bulgăresc a fost silit; 
spre a asigură flancul stâng al trupelor cari ' urmăreau. 
pe Sârbi în spre: Elbasan; să meargă asupra acestui 
oraş, care este situat pe teritoriul albanez, la Sud de la- 
cul Ohrida. Apropiindu-se însă de Pogradetz, detaşamen-. 
lul bulgăresc a tost înlâmpinat cu focuri de puşcă, dat 
fiind că se 'credea de greci că icrau soldaţi sârbi. Bulgarii: 
au ripostat. Băgându-se de 'scamă că erau soldaţi greci, 
regulaţi, acei ce trăgeau asupra bulgarilor, lupta a încetat. 
Din nenorocire au fost câteva perdeiri de plâns, și a- 
nume: 1 ofiţer, 2 soldaţi răniți de partea Bulgarilor şi: 
1 soldat ucis și un ofițer rănit de partea Grecilor. In afară 
de aceasla, 33 soldaţi greci au lost prinși împreună cu 
căpitanul lor. | 
„Ea 19 Decemvrie, toţi aceşti oameni cu ofițerul şi 

armele lor au fost eliberaţi autorităţiloi greceşti. -- 
| Acest incident regretabil, care a fost repede aplanat,. 

după explicaţiunile reciproce, a dat loc la dilerite comen-
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4arii, dar - schimbul „de note dintre guvernele din Sofia 
şi Alena, au tăiat scurt aceste comentarii, afacerea fiind 
socotită ca lichidală”. | e 

6. OPERAŢIILE IN CONTRA MUNTENEGRULUI. 
Cucerirea. Lovtchen-lui şi a Cetinge-lui. 

Cucerirea Serbiei fiind terminată şi: armala sârbă 
xisipită sau împinsă în Albania şi o parte-în Muntenegru, 
comandamentul forțelor germano-austro-ungare ordonă a 
sc începe operaţii mai aclive în contra Muntenegrului. - » 

Cucerirea acestei țări şi distrugerea ultimilor apără- 
tori. gră necesară din îndoitul: punct, de vedere: politic 
internaţional, pentru influențarea nculrilor vecini, şi mi- 
litar pentru a asigură flancul trupelor germâno-ausiro-bul- 
gare cari operau: în Albania şi spre Salonic. | : 

“Toate încercările făcute iimp de 18 luni, în contra 
puternicilor poziţii ce apără Cetinge pela 'Vest, şi în spe- 
cial în contra înălțimilor dela Lovtchen, au rămas zadar- 
mice. Poziţiile erau prea. tari,. prin situaţia lor,: şi prea 
bine” apărate 'de Muntenegreni. 

Prin. ocuparea acestor înălţimi se trăgea nădejde 
a sc întoarce toatii apărarea de Nord şi de Est a (Mun- 
tenegrului, apărare tăcută pe vechea frontieră a acestei 
ţări, iar prin ocuparea -Cetingelui se obținea un efect 
moral asupra -înlregei populaţii localnice.: Ma 

Operaţiile începură în preajma sărbătorilor Crăciu- 
nului. Trupele chemate a operă, în' această parle ' erau 
sub comanda feldmareşalului locotenent (general de di- 
vizie) Weber von -Webenau, cu cartierul general la Cas- 
telnuovo și se compunea din: 

15 batalioane de bosniaci; 4 batalioane de români: 4 
batalioane de unguri; 3 batalioane din reg. 22 al corpului 
16 armată; 3 batalioane vânători imperiali; un batalion 
vânători de frontieră şi 5000 bosniaci catolici din Dalma- 

ţia şi Boka; inf. aveau şi 300 îmitraliere;'— Se .mai igă- 
seau şi 3000 marinari din cari 1000 cu încălțăminte spe- 
cială, pentru urcare pe munţi; iar ca artilerie oră: _„Re- 
gimenlul 5 artilerie ide cetate; regimentul 2 artilerie de 
munte; 2 divizioane obuziere cu tragere repede; două 
divizioane arlilerie de câmp cu tragere repede; şase ba- 
terii obuziere de 305; 4 baterii mortiere de asediu de 
305; opt baterii obuziere de asediu de 150 cu lragere 
repede; opl baterii obuziere de câmp de 120 cu tragere 
repede; 12 baterii de obuziere de câmp de 105 cu tra- 
gerc repede; artileria forturilor Tarabosch, Praterziern, 

,
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Steinbruch, Lovka, Markoo-do, Signarevo,. Gorazda, Gra: 
bovatz, -Radovitsch şi Radovanitsch. . te 

Totalitalea acestor forțe se ridică: la, 50.000 şi. 480 
tunuri, şi „erau îngrămădite, în special, în fața poziţiu- 
nilor dela Lovtchen. Infanteria mai dispuneă -de -aproape 
300 mitraliere; . . . : . ae 

Trupele muntenegrene chemate -a apără  acest..sec- 
tor, atâta de important, se.compunea din: .  . .. e 

3 batalioane la Vest ide Krimail; un batalion dela .Vil- 
nia “la “cota 409; am batalion la înălțimea Poberdic; un 
batalion dela .cota .234 la Itreconilza; un batalion de vo- 
luntari idela Poberdi€ la drumul de căruțe; un batalion de . 
aci la Berino-Brdo; -un batalion la biserica! Sf. Dimitrie; 
un batalion la Krimail; 'un batalion de voluntari la Tro- 
liez; un batalion la Solar; una companie.-colonială: franceză 
la Krstatz; un batalion în rezervă la Kuk; iar ca artilerie: 
4 tunuri de :87 Krup.la Golich; 2 ;tunuri de munte de 
75 u.lragere repede la Chichitch; 2 tunuri Krup-de 75 
la Ponikve; un obuzier la Berino-Brdo ; doulă tunuri -de 
75 cu tragere repede şi unul cu tragere accelerată:la Ko- 
lojunji; 2 tunuri franceze (de 155; 4 tunuri de 120;.un tun 
de 87 Krup la Rudirulze; 2 obuziere de 210, iitalieneşti;. 
2 înortiere 'de :210 idenr;.2 mortiere de 150 idem; 2 tunuri 
de 155 franceze, pe poziţia dela:Kuk, considerate ca. cea 
mai importantă; 2 tunuri de munte Krup la Kolovir. | 

„ „Batalioanele nu aveau, nici tunul, mai mult de 500 
luptători; iar tunurile mu dispuneau de mai mult decât 
400—500, lovituri de fiecare piesă; erau unele cari nu 
aveau decât 150 lovituri. Femeile, soțiile şi mamele ser- 
veau pentru transporturi ide aprovizionare. 
„_ Bomabrdarea-făcută cu cel puţin 480 tunuri, începi 
în ziua ide Crăciun (25 Decemvrie st. v.) şi ţină fără 'în- s 
trerupere patru zile şi patru nopți, bătându-se în special 
poziția Troliez şi dela Kuk. In ziua de 29 Decemvrie di- 
mineaţa atacurile infanteriei austriace reuşiră, la ora 11 
a «ocupat 'poziţia dela Troliez. O. întoarcere ofensivă fă- 
cută ide un batalion de voluntari îi aruncau afară din po- 
ziție, dar faţă de violenţa bombardării au fost nevoiţi 
să se retragă singuri. In toate părţile luptele fură mai 
mult decât sângeroase şi după patru zile de luptă în- 
verşunată de ocupări şi pierderi de poziţii, Muntenegre- 

"nii fură mevoiţi să se retragă, înspre Vietreni Mlin de 
unde incercară o întoarcere ofensivă fără; rezultale: po- 

ive. 
„An special poziţia dela Kuk a fost bombardată! trei 
zile fără întrerupere, îiar. tirul îndreptat cu ajutorul a 
opt aeroplane. Intreg pământul eră .răscolit şi toate lu- 
crările dărâmate și șanțurile astupate. | 

Poziţia dela . Vietreai Mlin a îost ţinută numai o zi
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şi odată cu retragerea” de aci ta: apărătorilor fă evacuat și 
Cetinge care pentru primă dală în istoria ţării” trebuie să 
fie ocupate de inimic. | 

„Prin ocuparea acestei poziţii şi a Cetingelui, întreg 
trontul ile Nord şi de Est eră întors iar trupele ce luptau 
în această parte irebuiră a sc retrage cât mai repede pen- 
tru a nu fi tăiate de linia de relragere. Pentru a se câștigă 
puţin timp se trimise parlamentari și se ceri un armis- 
liţiu. ! | 

La cucerirea Lovtchen-lui, Austriacii, au capturat 26 
tunuri din care 2 de 12 cm., 2 mortiere da 15 cm, şi 2 
mortiere de 24 cm. " ” | 

După ştirile din Viena, regele Muntenegrului şi gu- 
vernui muntenegrean au cerut în ziua de 1 Ianuarie, în- 
cetarea ostilităților şi începerea tratativelor de pace, ce- 
rere admisă de puterile centrale. Pe de altă parte, însă, 
ştirile din izvor francez, italian şi englez, arată că, de- 
parte ide a se îi predat, armata muntenegreană rezistă în 
munţi, iar Guvernul și Casa Regală părăsind țara s'au 
retras în Franţa la Lyon. 

In timpul acestor operaţiuni, o coloană înaintă în 
colțul Nord-Est al Muntenegrului, dela Nord spre Sud, 
prin Plevlje. In această! idirecțiune Austriacii trecând râul 
Faraau pus stăpânire pe malul stâng al acestui râu; 

_O coloană a înaintat în ţinutul Beranci. Această co- 
loană a reuşit a ocupă Berana şi a stăpâni înălțimile dela 
Sud-Vest de 'această localitate. a 

“Obiectivul coloanei care înaintă pe malul Adriati- 
cei şi care a ocupat Cetinge, eră oraşul Podgoriţa. Acest 
oraş este nodul de comunicaţie cel mai important din 
Muntenegru -şi către el converg toate comunicațiile bune 
“existente în “Muntenegru. 

Prin comunicaţia Podgoriţa-Scutari se: reaprovizio- 
nează, armata muntenegreană şi parte din armata sârbă 
aflată în Muntenegru şi în situațiunea actuală a acestor 
armate această comunicaţiune conslilue unica linie de re- 
tragere, căci masivul muntos al Alpilor albanezi de Nord, 
care se găsește la Est 'de acest drum' şi la Sud de Andric- 
jevița şi Berana, fiind cu desăvârşire lipsit de orice fel 
de comunicaţiuni. Da ” 

In acest, timp regele, cu familia şi cu statul major 
plecară spre Podgoriţa pentru a se refugia în Italia sau 
lranţa. | 

Tralivele cu Austriacii nu reuşiră, fiindcă ci cerură - 
capitularea necondiționată, predarea tuiuror armelor, lua- 
rea de prizonieri a luturor bărbaţilor între 16—55 ani: 
iar prinţul Petre 'să fie ostatic. Tratativele mai durară încă 
op zile şi la urmă [ură rupte, iar Austriacii începurăl 
marșul ofensiv, în special călre Scutari, pentru a tăiă
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retragerea definitivă şi ultimă. Totuş, în: timpul. brala- 
tivelor, majoritatea forțelor muntenegrene au. putut fi re- 
trase şi în unire cu trupele Sârbe din această parte, să 
sc retragă spre litoral: a DI 

Regele sa retras în Franţa la Lyon, împreună cu 
guvernul său, iar Muntenegru, în întregime, ceste. ocupat 
de inimic. i 

Observaţii şi învăţăminte 

1) La început Sârbii, dându-şi seama de siluaţiunea 
strategică în care se găsiau sau retras spre Sud-Vest dis- 
putând terenul pas cu pas în. scopul de a epuiză pe ad- 
versar şi a da timp aliaţilor să. le vină în ajutor. Când au 
văzut Sârbii că nu pot complă pe ajutorul aliaţilor, eră 
prea târziu şi conducerea operaţiunilor nu sa mai putul 
tace. | 

“Pare că Sârbii au comptat pe ajutorul aliaţilor până 
la 16—23 Noemvrie, ide oarece: numai așă se: explică cun 
în valea Cosovei şi a Moravei, Sârbii au contra-atacat în- 
tre 16—19 Noemvrie în speranța obținerii legăturii. - 

2) După unirea Austro-Germanilor cu Bulgarii spre 
Krivrin pe drumul Paracin-Zaiciar, către sfârşitul lui Oc: 

"tombrie, stăpânind văile Moravelor, ei au atins primul 0- 
biectiv, adică legătura cu Turcia (Viena-Constantinopole) 
însă din cauza diferitelor distrugeri pe calea ferată și căile. 
de comunicaţie din Serbia, iaceastă legătură cumptează deo- 
camdată numai pe Dunăre şi apoi prin Bulgaria. Legă- 
tura pe uscat prin Serbia nu s'a putuțt 'stâbili decât mai. 
târziu. " - 

3) La câtevă zile după joncțiunea Bulgarilor cu Aus- 
tro:Germanii, punându-se solida stăpânire pe'regiunea Ka- 
cianik-Telova, Sârbii au fost tăiaţi. de aliaţii lor cari în- 
naintau pe valea Vardairului. e 

(4) Se poate susține căiparliciparea Germanilor şi a Bul 
garilor la 'răsboiul Balcanic a fost o surprindere pentru 
multipla înţelegere. Germânii păreau că nu vor trage idin 
tefectivele lor pentru a le aduce aci; iar Bulgarii prin dese 
comunicate şi intervievuri precum şi prin multe legături 
oficiale şi particulare ce aveau în Franţa şi în Anglia lăsau 
a se înțelege că în orice caz dacă nu vor intră alături de 
multipla, vor rămâne -în neutralitate. - . 
„__5) Motivele pentru care'au pomit Austro-Germanii 

răsboiul contra Serbiei 'par a îi următoarele: - | 
a) Răsboiul prelungindu-se în iarnă aveă nevoe de 

resurse. de tot felul şi sperau să găsească o bună parte 
'din ele aci. : o a , 

b) Turcii aveau lipsuri de materiale pe cari Ausiro- 
19



290 

Germanii nu le puteau trimite decât deschizându-şi drumul 
prin Serbia. NEI E 

c) Atitudinea Greciei şi a României oscilând între pu- 
lerile centrale şi între multipla înţelegere, trebuiau intimi 
date sau puse într'o situațiune de fapt care să asigure 
măcar neutralitatea lor, dacă nu chiar alipirea la puterile 
centrale. DI NE : 

d) Puterile multiplei înțelegeri începuseră a observă 
greşala tăcută că nu au rezervat trupe pentru o ofensiviă 
în Balcani, şi făceau pregătire ile îndreptarea acestei gre- 
şeli, ceeace ar fi slăbit intluenţa Austro-Germanilor asupra 
Bulgarilor. o A 

e) Desigur sperau că Serbia văzându-se izolată şi 
ne ajutată (de aliaţii ei să ceară o pace separată. :precum! 
Sa încercat cu Muntenegru. | a 

f) A slăbi frontul: aliaţilor la Vest sau la Est pentru. 
„ca apoi să ia ofensiva contra uneia din-ele. , | 

6) Modul de atac în cordon al:Bulgarilorpeun îront 
de peste 350. kilometri pare a îi pornit dela următoarele - 
trei scopuri: să contribuie la învăluirea armatei bulgare:. 
să “intre în stăpânirea Macedoniei; să facă faţă eventua- 
lelor atacuri îaile aliaţilor din spre Salonic. E 

Ă 7) Cugprivirela atitudinea ltalici faţă de operaţiile din 
peninsula balcanică şi cu privire la greșala făcută de aliaţi 
lăsând pe Serbia singură, reproducem cele spuse de d. 
general Crăiniceanu în :ziarul „Universul din ziua de 
1 Martie a. c.: i IE , 

„După intrarea Italei în răsboiu şi ajungerea ci pe 
Isonzo, cu am. scris, că w'aş puteă înţelege un răsboiu o- 
tensiv al Italiei în valea Dunării de mijloc, spre Budapesta 
şi Viena, fără o bază de operaţiune mai desvoltată decât 
aceca de pe Isonzo. a | 

„Cu sfială, mărturisesc, am presupus, că Italia ar 
plănui cevă spre Sud, pe coasta Adriaticei, unde o mare 
operaţiune puteă fi executată şi acoperită cu o flotă pu- 
ternică. Am. reamintit chiar răsboaiele Romanilor şi am 
pomenit numele cetăţii lor, Dyrrachium, (Durazzo), fără 
însă, a desvoltă ceva, de teama de a nu descoperi poata 
un secret al Italiei (ce presumţiune!) 
„Văzând, însă, că Italia stă pe loc, am! cugetat, că 
ideea mea eră o nălucă, ori că Italia voia să facă răsboiul 
ci irridente, adică să-și cucerească numai ţările sale ita- 
liene. Acuzarea mea a fost nedreaptă, căci planul ce eu 
i-am bănuit a fost o realitate. 

In adevăr, toată lumea ştie, azi, ceeace „Le Gaulois” 
rezumează astiel: „Este o oarecare ironie în a mărturisi, 
„că Italia cea dintâia a plănuit o operațiune generală în. . 
„Balcani. Eaa înţeles, că Muntenegru şi Serbia puteau formă
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„„punctele de sprijin al unei ofensive „importante şi că: nu 
„trebuiau părăsite; -: ; 2 ae . si 

„Ceilalţi aliaţi: nu “au: iitrat- -în “acest plan; a-cărui, în+ 
„elepciune . Ic-a: scăpat. Cele două miici popoare au “fost 
„lăsate în-izolare: -: . “i ' iii 

„Noi am" conis, „acum - 8: luni; una “din: icele mai mari 
greşeli ale .răsboiului: Fiecare din” Aliați s'a . închis: în 

„rolul ofensivelor loi -particulare, mărginite, omorâtoare 
„şi fără rezultate, Unitatea -de' vederi -şi: de: 'girecțieiime-a 
„lipsit în “acest .moinent, spre,.â.- înfelegă; :Că trobuia ssă 
„luăm în “Serbia inițiativa: ici ofensive? care. ari filtost 
„roditoare: î în rezultale şi: care ar îi atrăs,"1la Sigur, Grecia 
„şi România. În acelaş timp-pe Sâva şi-pe. Dunărei'pie- 
„mind din peninsula balcanică Şi dit. România prin “lran- 
„Silvania: noi am fi dus răsboiul în. Ungaria, răsturnând 
tot eşicliierul strategic al: Germanilor ȘI omorând. în 6u 
„loate poitele orientale âle “Germaniei: Nu -erau drumuri 
„în Albaia; dar erau-'60 de mii de lucrători albanezi: Și 
„italieni, e cari puleă-să-le facă”. . - i 

In iaceste rânduri, precum se vede, s6 descoperit. şi 
se confirmă atât planul ce eu atribuiani Italiei în Balcani, 
ât şi planul ce necontenit, cu am lăsat să se întrevadăj 
pentru România: Aliaţii sau cel puţin. Sârbii, la aripa 
stângă a noastră. Italia a cerut înţelegerii, cecace cu ce 
ream Italiei. 

Fac aceste constatări, nu fiindcă ele: 'sunt favorabile 
mic, dar fiindcă. ele dovedesc că, pentru înfrângerea su- 
ferită de Aliați în Balcani nu sunt vinovaţi decât înșiși 
Alieaţii, şi aceasta trebuie să fie bine constatată”. 

De altfel schimbările ce au urmat imediat în gu- 
vernul francez şi discuţiile din parlamentul francez, en- 
glez şi italian, au dovedit că s'a. dus o politică greşită faţă 
de Bulgari a şi că sa întârziat cu formarea unei armate 
aliate în peninsula balcanică. 

8) Imediat după primele succese ale Austro-Germano- 
Bulgarilor în Serbia, şi, în special, după retragerea Fran- 
co-Englezilor din Dardânele, presa puterilor. “centrale a- 
nunță “următorul plan uriaş: Continuarea ofensivei de -că 
tre Turci ajutaţi de Austro-Germ mani pentru cucerirea E. 
giptului şi atacarea Indiilor. 

Un asemenea proiect se poale. socoti o utopic faţă 
de situaţiunea armateloa în Europa, faţă de electivele re- 
duse ale Tureilor și faţă de lungirea liniilor de comuni- . 
caţie, 

Austro-Germanii au trebuit să ia unităţi de pe îron- 
vurile de Vest şi de Esi ca să poală înjghebă : armata din: 
Serbia. Această armată ar fi fost strivilă de Sârbi dacă 
nu ar Îi cooperat cu ca şi armata bulgară. După termi- 

area operaţiunilor efectivele auslro- germano- bulgare se 
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reduseseră mult din cauza pierderilor aşă! că abia. se câmp- 
ta pe numărul necesar pentru a face faţă massei aliaţilor 
care se miărea zilnic la Salonic precum şi eventualelor e- 
venimente ce! sar fi putut naşte prin atitudinea Greciei 
şi a României. De.unde dar sar ii putut aduce 'eleclive 
noui pentru realizarea uriașului proiect în Egipt şi Indii? 

__ “Turcii, în urma luptelor din Caucaz. şi . Dardanele. 
precum şi din cauza pierderilor de boale şi a lipsurilor 
de diferite feluri nu.aveau posibilitatea să imărească cu 
mult efectivele existente. Rezerva de 100—150.000 ce ar 
putea formă întrun timp destul de. lung abia poate să 
ajungă pentru nevoile situaţiei în .care se găseşte. 

Afară de aceasta:: .. | Ia 
„.. Dela Constantinopol până la frontiera Egiptului sunt, 

“în lungul coastei miărei, circa 11500 kim. şi Turcii mau. 
decât o.singură linie ferată, care în unele puncte e întrkx- 
ruptă, iar în altele se desfăşoară la o distanţă ce nu trece 
de 8—10 kilometri de coastă, aşă că e expusă tunurilor 
flotei aliaţilor. . | 
„O “demonstraţie contra Egiptului ar fi posibilă, iar 
o ocupare a acestei ţări, este cu ncpulinţă,. din cauza 
forțelor numeroase ce necesită și cu deosebire a îragili- 
tății linici de comunicaţie cu Constantinopol şi prin ur- 
mare cu Germania, care are nevoe să alimenteze arma- 
tele de. ocupaţiune şi operaţiune, cu” toate cele necesare. 

__ Expediția Turco-Germană, chiar dacă ar..reuși să 
pătrundă în Egipt, e expusă la toate neajunsurile şi la 
soarta ce-a layvul armata de ocupaţie a lui Năpoleon. | 

O expediţie contra Indiei, trebuie considerată ca o 
imposibilitate, când se ştie că: dela Constantinopol până 
la frontiera Indici sunt mai bine de 4000 km., printre cari 
mai mult de jumătate constitue o regiune nu numai lipsită 
de linii ferate, dar având şi drumuri de uscat foarte puţine 
şi în proastă stare. Sa 

Luptele din Mesopotamia şi revoltele locale din Per- 
sia nu pol compta, ele nu au nici valoarea unor demons- 
traţii, căci să fac cu triburi pe jumătate sălbatice, ar- 
mate şi comandate la întâmplare. 

Admiţând chiar ipoteza că trupele germane ar a- 
junge la golful persic, silințele și sacriticiile lor nu le-ar 
servi la nimica, căci dela gura Eutratului până la frontiera 
Indiei, au de străbătut, fie pe uscat, fie pe mare, mai bine 
de 1000 km. a | 

9) Sau aruncat, de mulți strategi, de ocazie, acuzaţiuni 
"generalului Sarrail, că din tolalitatea forţelor ce aveă la 
Salonic — cam 90.000—100.000 oameni, nu a trimis spre 
Demir-Kapu şi Srumitza, decât cel mult jumătate, păs- 
rând restul în Salonic. 

„Cu 100.000 armată frumoasă franco-engleză, sar
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fi putui obţine succese mari asupra aripei stângi bulgare 
şi Sar fi reuşit a se deschide linia de retragere -a- Vărdal- 
rului, Sârbilor”. * a : n. ie 

Se uită, însă, când' se fac astiel -de atirmaţiuni, că în 
acel timp, Grecia aveă în regiunea Salonicului, mobilizat 
şi concentrat trei corpuri de armată. Aceste lorțe, sub - 
indenmul puternic şi sugestiv al Germânilor, ar îi putut 
atacă pe la 'spate armata franco-engleză ce ar fi mers spre 
Nord în âjutorul Bulgarilor. aa e 

In acest caz sar îi sfârșit cu expediţia aliaţilor în 
peninsula balcanică, mai ales că în acest moi şi Grecia; 
sub conducerea regelui Constantin, sar îi pronunţat pe 
față şi în mod efectiv de partea puterilor centrale. Da 

Oricâte represalii ar îi urmat din partea îlotelor a- 
liate asupra coastelor 'şi porturilor Greciei, nu ar Îi şlers 
marea înfrângere a capturării întregului corp de debar- 
care. | . - - : : 

„Cei şaizeci de mii de. aliaţi, păstraţi la Salonic, ţi- 
neau în respect forțele greceşti şi serveau're ucoperirea 
spatelui, celor patruzeci de mii angajaţi spre, Nord. 

Demobilizarea tuluror forțelor grecești -şi excluderea - 
din câmpul întărit al Salonicului, a oricărui delaşament 
grec, dă libertate de acţiune, întregului corp de expediţie 
anglo-franco-sârb, în vederea operațiunilor „ulterioare. 

“10, Politica quadruplei în Balcani a fost bazată pe două 
elemente: întâi pe tratatele ide alianță dintre Serbia, Gre- 
cia şi România; fralale ce aveau la bază multe: interese 
greco-romiăâne în vicioria și existența unei Serbii puternice; 
şi în al doilea rând. pe credinţa, astăzi atâl de amar înşe- 
lată, că Bulgarii nu vor ridică armele contra creatoarei 
ei Rusia, și că nu vor intră orbeşte întro politică de ade- 
vărală “sinucidere nu numai morală, dar şi de sinucidere 
de Stat... : a aa | : a 

- Când se vor cunoaşte toale actele diplomatice dintre 
aceşle state: se va şti desigur motivele puternice cari au 
făcut Grecia: şi România să nu poată execută în acel: mo- 

“-menl (ratalul lor faţă de “Serbia. Credem “că: este aci tot 
vre-o greșcală a" vre-unora dintre puterile multiplei înţe- - 
legcri, decât rca voință sau: nepăsare din partea Grecici - 
și ă României. 

„Cu toată înfrângerea! ci momentană, Serbia nu este 
pierdută. Serbiă își va recăpătă independenţa şi strălucirea 
ei. Ea va deveni de trei ori mai mare şi mai puterni)ă. 
Un popor care ştie să facă. âtâtea sacrificii, care luplă cu 
atâta eroism, nu piere!'El'-va fi în' viilor stăpân în Bal- 
cani. El va fi cel mai mare moştenitor, la succesiunea: 
deja deschisă a imperiului habsburgic; el .va pune siugur 
genunchiul pe grumazul poporului “bulgar: N a 

Loate acestea cu ajutorul quadruplei care; fie „Că -va
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vărsă sângele fiilor ci pe câmpiile Rusiei, pe acelea ale 
Franţei. sau sacele ale Bulgariei va eşi toluș. victorioasă, 
şi pedepsind pe asasinii și pe laşi va răsplăti pe acei cari 
în lupta pentru drepiate, civilizație şi naționalitate, nau 
cruțat nici viaţă 'şi nici avere. 

Și Serbia se ailă în fruntea acestora! (1) 
11) „De două pri isa ridicat poporul bulgar pe culmea 

mărirei, pentru ca să cadă apoi în mizerie şi. aservire. 
Bulgarii mau păstrat din treculul lor decât elastici- 

“tatea ipoitei (de mărire şi au uitat toate celelalte învăţăminte 
istorice. Psihologia lor nu cunoaşte măsura și cumpătarea 

-pe care le dă aiurea culiura adânc înrădăcinată. 
Astfel pregătit. istoriceşte şi sufleteşie, poporul bulgar 

trebuiă să meargă cu Germanii. Aceștia, ca buni cunos- 
cători ai sufletului semi-barbar, au pus înaintea guver- 
nului Radoslavot perspectiva mărirei nebuneşii, — o Bul- 
garie care să se întindă peste toată Macedonia și Albania, 
la Apus, Klela Salonic până la Constantinopol, la Miazăzi; 
dela Constantinopol până la gurile Dunării, la Răsărit; și 
xlela Gurile Dunării până la Porţile de Fer, la Miazănoapte, 
— iar guvernul Râdoslavol înaintea unei asemenea. pers- 
pective ma pulut rezistă!. - 

Cu intrarea Bulgariei în acţiune, alături de Germania. 
se produce și pentru altitudinea României un.fapt nou, şi 
cel mai însemnat pentru ca, dela începutul răsboiului cu- 
ropean. Acum România se găseşte înaintea unui nou im- 
perialism bulgar; cel de-al treilea în decurs de zece se- 
cole. Chiar în epocile anterioare ale imperialismului bul- 
gar, România, ca tecină, a fost direct interesată. Țarii din 
dinastia Asanilor purtau titulatura de „Imperator Bulga- 
rorum et Vlacorum”, şi de această litulatură Bulgarii ne-au 
adus adeseori aminte, cu vădita intenţiune de a nc ofensă. 
Aşă, nu mai departe decât în- anul 1913, în timpul nego- 
cierilor pentru noua frunlarie: a : Dobrogei, jurnalele din 
Soifa aveau amabilitatea .să ne asigure că Bulgariă nurși 
va întinde pretenţiunile dincoace, între Dunăre şi Carpaţi. 
deși istoriceşte ea ar îi. îndreptăţită! Cu izbânda noului 
imperialism/ jurnalele din Sofia nu s'ar mulțumi cu simple 
ironii; ele fax împinge la rotunjirea; hotarelor din spte Nord 
— şi poporul bulgar aşă de elastic când este vorba de a-și 
satisface lăcomia, nu. va aşteptă să fie îndemnat de multe 
OT. - Pi 

Prin urmare, intrarea Bulgariei în răsboiu, în condi- 
țiunile în care se face, adică cu promisiunile date de Ger- 
mania, este o provocare directă la adresa României. Să 
sperăm că cel puțin de astă dată guvernul român va în- 
țelege gravitatea momentului”. (C. R. M.) 

  

1) Mihai Valerian.
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12) Ofensiva austro-germano-bulgarădin Serbia se poa 
le socoti ca o demonstraţie strategică pentru a obţine două 
rezultate dintr'odată: slăbirea frontului de Vest şi Est spre 
a se da o lovitură decisivă pe unul din ele (de astă dată 
la Verdun) şi atragerea Greciei și a României de partea 
Puterilor centrale. 

13) Bulgarii par a nu aveă simţul proporţiilor. Din a- 
“ceastă cauză ci nu-şi dau seama mici de partea ce au putut 
luă la civilizaţia omenirei, nici de drepturile ce au; nici 
de putinţa realizării lor. ” 

14) Fără îndoială căinteresele materiale ale Bulgariei 
şi veleităţile ei absurde de cuceriri, sunt mai legate de alc 
Puterilor Centrale, însă, acesta nu eră de ajuns pentru 
a o face să intre în răsboiu alături de. aceste puteri, ile 
oarece erau destule consideraţiuni de ordin istoric şi imoral 
cari o legau de cealaltă parte şi destule avantaje ar.-îi 
putut ieşi de aci chiar numai printr”o neutralitate. 
15) Relativlapolitica dusă demultipla alianţă şi înţele- 
legere, în peninsula balcanică, precum și de ajuilorul dat 
Serbiei, dăm aci, în traducere un articol publicat în „Le 
Journal” și trecut fără cenzură. Este foarte interesant 
pentru toţi, şi de aceia îl dăm în extenso: ! 

„Istoria este mereu la începutul ei. Este bine de a se 
privi în spre trecut, atunci când. prezentul este întunecos. 

" Dacă guvernanţii de altă dată puteau cu neruşinare să co- 
mită greşeli pe cari popoarele le reparau prin siorță- 
rea lor, acei de astăzi au nevoie de un sprijin mai enerr 
gic, căci greşelile lor nu se mai înumără. 

___După retragerea armatelor ruseşti cari, iără obuze si 
fără cartuşe, fuseseră expuse loviturilor unui inimic leri- 
bil, a urmat falimentul quadruplei înţelegeri în Balcani: 
Aceasta se încăpățânase de a câștigă pe Bulgari de parlea 
sa, când regele acestui popor eră dejă legat de Germania. 
Ea-ma voit să dea crezământ avertismentelor Sârbilor. 
Ea le interzisese de a împrăștiă prin o «ofensivă bruscă, 
uraganul care se îngrămădeă pe aripa lor dreaplă; a- 
ceasta însemnă că le garantă ajulor și protecţie căci ca le 
impuncă voinţa sa. Insă, când lovitura de trăsnet sa dat, 
incapacitatea militară a înțelegerei a egalat incuria sa 
diplomatică şi am asistat. alunci, ruşinci eternă! la stă- 
râmarea unui popor şi a unei armate a cărei cauză eră a- 
ceia a două treimi din Europa şi a jumătate din fomie- 
nire. La ce bun să promiţi acestor oameni măreţe repa- 
raţiuni în viitor când, în prezent, ţara lor nu este decât: 

-un cimitir, iar: mizeria şi foametea sunt pe drum de a 
termină ceeace armele începuse? a 

N'ar fn fost mai bine oare să-i predea Austriei la în- 
ceputul lui Iulie 1914 de oarece erau şi atunci în apabili 
de a-i apără? .
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De. atunci, lol ce se întâmplă esle straniu. Ni se vor- 
" beşte de o armată:rusească gala pregătită pe care vederea 

tatălui său țarul, a umplut-o fără îndoială de un curaj in- 
vincibil. Insă nimeni nu știe în ce consistă această armată, 
nimeni nu poale să spună pe unde va: trece. 

Italia este în răsboiu icu Turcia de câtevă luni, cu. Bul- 
garia de câtevă săptămâni; ca are drept însărcinare spe- 
cială de a protejă ţărmul de răsărit al Adriatciei în con- 
tra întreprinderilor germanismului și a aliaţilor. săi. Dară 
ca nu a [lrimis mici un soldat Sârbilor; ca ma organizal nici 
măcar o coloană Kle aprovizionament.: ste aceasta cu vo- 
ință, sau este o neputinţă regretabilă ? Ea 

Trupe debharcă în Salonic în 'proporţie de câtevâ.mii 
de oameni pe zi. Armata :de Maceslonia creşte. Dar::a- 
ceastă armată, ale 'cărei mişcări se pare a nu îi fost or- 
donate. cu artă consemnată, ma răspuns chemărilor.îngri- - . 
jorate ale Sârbilor, şi când ia rândul său va fi (atacată, 
ceeace nu poate. să întârzie, Sârbii nu-i vor mai fi de nici 
un ajutor. ' 

Cu toale acestea. la Paris şi la Londra sunt stralegi 
cari cunosc lucrurile mult mai bine ca noi. E 

Ei anunţă surprize viitoare, ci spun:că afacerile sunt 
pe cale bună iar noi facem apel la tot ce mai rămâne în 
noi, ca crâdiuță, pelitru a-i crede pe cuvânt. Dar nu-mai 
înţelegem. - a . 

“In schimb,. ceeace înțelegem net, pentrucă o vedem 
cu ochii, este că soldaţi eroici, cu sute cdeuumnii și milioane; 
se înspăimântă de: apropierea iernei în lranşeele. lor în- 
gheţate,: hotărîţi a-şi face datoria până la capăl; înțele- 
gem că voința popoarelor crește în loc să' slăbească; că 
puternica Anglie ua cărei flotă imensă suge: resurse” din 
lumea întreagă, se aruncă în :finle în răsboiu cu loată ar- 
doarea sa, cu loală pasiunea: sa. Și cum, în împrejurări 
încă mai grele pentru libertatea.popoarelor, a dus la: bun 
stârşit însărcinarea ci prin energie Și încăpățânare, de idata. 
aceasta, oudală mai muit, ea va ţine până la vielorie. - 

Ce curioase rezultale sunl-acelea ale meloadei ger- 
mane! Părtaşi ale preceptelor din Kriegsbrauch im Land- 
kriege care declară ca.legal: „Orice mijloc de răsboiu fără 
de care scopul răsboiului n'ar puteă fi atins”, şefii militari 
au făcut să planeze leroarea când au crezul-o' necesară 
auzei lor. Impăratul: însuși, i-a plăcut rolul.de judecător 
temut, în acelaș mod ca acel: bătrân rege Etzel pe care 
inir'o zi îl dădea ca exemplu soldaţilor săi: „Nenorocire 
aceluia ce se-va împotrivi planurilor mele”, frază pe care 
o scrise tremurând cumnatului său din Atena. o 
„ Teama. a paralizat - vigoarea popoarelor şi a guver- 
nelor cari -ar Îi. voit să- lucreze; din 'cauza ei şi alle 'po- poare sau atașat la carul germanismului. De alimintereă 

,
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ea e foarte întrebuințată astăzi; e invocată, fără pudoare 
pentru a justifică o mulțime de lucruri; descendenţii lui 
Aristide şița! lui Leonidas fac din ea chiar abuz de între- 
buinţare. Dar ameninţarea şi violenţa nu au aceleaşi. e- .. 
fecte asupra fiecăruia. [Francezii cari, de. îndată ce hotă- 
rîrea lor-a fost luată, au îniruutat fără crâcnire lupta cea ..: 
mare, nu au simţit decât mânie în fața incendiului satelor 
lor.sau a ruinelor caiedralelor lor. In Rusia, voinţa. naţio- 
nală s'a afirmat mai clar ca niciodată “în momentul cel 
mai (ragic al năvălirii. Italienii sau cabrat sub insultă-'când 
au văzut că braţul puternic al împăratului german se în- . 
tindc către ţara lor pentru a conduce paşii oamenilor lor . - 
de Stat. Şi națiunea engleză n'a icrezut în .răsboiu decâij 
atunci când a simţit pericolul venind”. 

„. 16). Dăm aci parte din aprecierile Sârbilor asupra - 
armatei, austro-ungare -pe timpul celor două ofensive din 
Serbia: . e o 

. Serviciul sanitar destul de.bine organizat; aveau câte 
un medic. «e fiecare batalion, cu o. trăsură de ambulanţă. 
şi cu personalul şi materialul sanitar suficient. Nu a func- 
ționat însă bine din două. cauze: | . 

„Mare. parle din medici și sanitari crau izraeliți,. se 
dezinteresau de răniţi, nu se expuneau pericolului. şi: în 
genere formațiunile sanitare .sc ţineau. prea . deparie de 
eșaloanele de luptă. | a 

Trăsurile de ambulanţă prea grele; nu puteau urma 
peste tot batalioanele respective. a: 

Se pare că serviciul de aprovizionure a funcţionat 
ău, căci, în mod constant dela începutul răsboiului, pri- 
zonierii austro-ungari în Serbia sau plâns de insuficienţa. 
şi chiar de lipsa hranei. : 

Mijloacele de reaprovizionare au, fost însă complete. | 
Trăsurile coloanelor de subzistență divizionare, până 

la trăsurile de.hrană ale companiilor, erau:prea grele. : 
Armata austro-ungară de Sud a suferit mai ales sie 

lipsa de.pâine; Sârbii afirmă că -dotaţiunea. armatei aus- 
triace de Balcani. cu brutării. de campunie eră. relativ re- 
dusă. şi că cle erau prea grelc. = | 

Din tabloul. prăzilor de. răsboiu făcute de Sârbi, se - 
vede de.pilliel că aceștia au capturat puţine brutării. ile. 
campanie, faţă: de numărul cel mare al.prizonicrilor. 

„ Se .pare că. în timpul ofensivei ultime în Serbia, co- 
mandamenlul amalei austriace de Balcani. a contat, pen- 
iru aprovizionări şi hrană, şi pe resursele regiunilor în-. 
vadale, unde însă nu au găsit nimic. -. SD 
| „Infanteria austro-ungară nu întrebuinţează focul de 
salvă, ci numai focul-individual şi tragerile. colective (de.. 
Yoic şi repezi). ” | : 

»
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Distanţa maximă de tragere a infanteriei a lost 1-150 
„metri. - 

Regularea tragerei, conducerea şi «lisciplina focului la 
inceputul angajărei luplei erau foarte bune, de îndată 
însă ce trăgătorii austro-ungari inlrau în -zona eficace a 
focurilor infanteriei sârbe, efectele focului infanterici aus- 
tro-ungare scădeau foarie mult. . 

Coeficientul moral scade în-proporțiuni mai mari la 
infanteristul austro-ungar, decât la cel sârb — sub pre- 
siunea pericolului malerial — și de aceia efectele focului 
nu sunt la înălțimea instrucției. și dresajului din timp de 
pace. a , aa . 

In ceeace privește milralierele, Austriacii dispun de 
câle.o serie a două milralicre de jiecare batalion; în 
timpul din urmă trebuind a se dolă și.nouile formaţiuni 
de Landsturm, Ersalzreserve, elc., cu milraliere, proporţia 
a mai scăzut, | ” 

In genere infanteria austro-ungară utilizează prea 
bine iocul mitralierelor, în toideauna în linia l-a ascunse 
pe cât posibil și de preferinţă la distanţele mijlocii şi mici. 

De asemenea în general infanteria austro-ungară uli- 
lizează bine terenul de luptă, având îndemânare de mane- 
vră, cu tendința de a învălui linia de foc adversă. Ea păs- 
trează până în ultimul moment rezerve proaspete, pe 
cari le aruncă pe flancul linici de luptă adverse. 

- Pentru lupta la baionetă, infanteria austro-ungară su 
găsit în totdeauna în inferiorilate față de Sârbi, cari au 
mai mult elan şi sunt prevăzuţi cu bombe de mână. 

Infanteria austro-ungară întrebuințează pe o scară 
foarte întinsă forlificaţiunile, atât în defensivă, cât şi în 

„ofensivă. | 
| Ia companii ofițerii și şefii de secţii se ţin de obicei 
înapoia liniei de trăgători şi pe loc şi în timpul înaintâ- 
rei; adesea, în împrejurări critice, rămân departe, de u- 
nităţile lor. a 

Când se prevedeau lupte crâncene şi în special în 
timpul atacului, comandamentul austro-ungar obişnuiă -a 
da băuturi alcoolice oamenilor; în ultimul timp văzându-se 
abuzul şi inconvenieniele procedeului, se pare că s'a re- 
nunţat la asemenea mijloace de” substituire a- moralului. 

“In genere capacitatea de a mărșălui a infanteriei aus- 
iro-ungare este destul de bună; se întrebuințează foarte 
adesea lransportul unităţilor de infanterie în trăsuri (re- 
chiziţionate), când nu sunt căi ferate la dispoziţie şi când 
nu au nevoe de marșuri repezi. 
| Toate coloanele se acoperă în. timpul marşului cu a- 
vangarde și numeroase patrule de infanterie foarte bine 
instruite. | 

Ca semne și semnale în special, se întrebuinţează
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semnele cu drapele, pentru a marcă artileriei linia de 
luptă proprie; din această cauză pare justă afirmaţiunea. 
prizonierilor că mai niciodată nu sa întâmplat ca artile- 
ria austro-ungară să tragă în trupele proprii; din contră. 
se citează câtevă asemenea cazuri la Sârbi. Aceasta pro- 
vencă din cauza asemănărei uniformei şi greutăţei distin- 
gcrii lor de departe. De aceea este necesar a se diferen- 
fiă cel puţin capela (coilura), sau să se. pună semne 

„ori semnale de recunoaștere, alăl peniru a se evilă ca lru- 
pele amice să se bată între ele cum și ca “artileria să 
nu tragă în propria-i infanterie. (Un moliv mai mult 
ca artileria să nu rămână la distanță prea mare, înapoia 
liniei de luptă a iulanteriei). 

Din cauza nevoiei în care sau găsit Austriacii, de a 
trimite mai toată cavaleria lor înspre Ruşi, armata de 
Balcani a fost dolală cu prea puţină” cavalerie (două regi- 
mente afară de cavaleria divizionară). Niciodată in cursul. 
actualei campanii, nu s'a avut ocaziunea să se şarjeze; pa- 
trulele de cavalerie nu crau nici numeroase, nici aclive 
ori îndrăznețe. 

Peniru recunoașteri, în cursul răsboiului actual ser- 
viciile aduse de cavalerie au fost destul de restrânse, iz- 
bindu-se mai peste tot de unităţi de infanterie adverse, 
peste cari nu mai puleau trece. 
I Austro-Ungarii au întrebuințat de asemenea pentrir 
recunoașteri: : 

a) Automobile-mitraliere, aespre cari Sârbii spun că 
produc un efect moral destul de mare; | 

b) 'Acroplanele le-au făcut servicii foarte mari în 
recnuoaşteri. 

Asupra acțiunei artileriei sa putut află următoarele: 
„_ Se întrebuinţează regulat tragerea indirectă şi se aleg. 

poziţiile sale, în raport cu terenul și cu obiectivele. 
„Se întrebuinţează fortificația de câmp pentru lunurt 

şi mai ales pentru servanţi. - | 
Se ocupă poziţiuni la distanţe variabile (3000—5000: 

metri ). 
Nu se schimbă des pe-poziţie, decât atunci când este 

forţată de focul artilcrici adverse. - Sa 
| Tragerea se regulează destul de repede şi -bin6; nw 
poate schimbă însă ușor de obiccltiv. | , 

In cursul luptei infanteriei, artileria în genere nu ras- 
punde artileriei 'adverse, ci trage de preierință contra 
infanteriei. .Din contră, Sârbii lasă adescă infanteria la 
propriile ci mijloace — la început — şi trage contra ar- 
tileriei austro-ungare pentru a o nculraliză. complet, după 
obținerea acestui rezultat în total sau în parte, alacă co- 
loanele saw linia de trăgători adversă după cazuri şi Sus- 

| N
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ține invariabil acţiunea infanteriei, când aceasta intră în 

zona eficace a focului infanteriei inamice. - i 

„Niciodată nu au.lipsit 'muniţiunile, deşi reîmprospăta- 

rea lor ma funcţionat tocmai binc. Ta 

„Nu,se întrebuinţează nici salve, nici 'ralal6, ci mai 

obişnuit lovitură cu lovitură. a ai 

Ofițerii sârbi. de infanterie şi cavalerie, recunosc că 

artileria lor..esie mai bună decât cea austro-ungară. ” 

„Ca .conchiziuni generâie, armata austro-ungară este 

disciplinată. şi bine instruită;- dispozițiunile în vederea 

luptei şi până îîn zona eficace a focurilor adverse, se exe- 

cută cu multă metodă şi în ordine, admiraiă adesea de 

Sârbi; de îndată ce pericolul material devine din ce în ce . 

mai marc, dezordinca şi dezorientarea, contuziuni şi “Îlo: 
tări. sc observă în „ordinea de luptă austro-ungară, într”o 

măsură mai mare ca. în. armata sârbă. iai 
„Sârbii explică aceasta, prin lipsa de avânt. şi spirit 

de sacrificiu datorit. iubirei de patrie,. prin moralul lor 
(Austro-Ungarii ), scăzut şi mai ales prin lipsa de cohesiune 

morală şi solidaritate între luptătorii de diferite naţiona: 
lităţi (slavi, italieni, unguri, austriaci, români), şi între 

luptătorii şi. şefii. lor imediali (ofiţerii fiind în marea lor 

majoritate Austriaci. sau Unguri). “Loate acestea precum 
şi lipsa de încredere şi incriminările, reciproce; lac că 

cforlul unităților austro-ungare. în luptă, să: fie mai mic 
decât al Sârbilor; şi lotuş armata austro-ungară opusă Ser- 
bici sa bălut bine şi erâ.pe punclul de a învinge. 

Aceasta se daloră:: a | 
A 1. Superiorităţii nuinerice şi 'mijloacelor de organizare 
mai complecte: efective mari, tunuri şi mitraliere și puşti 
mai numeroase, muniţiuni în abundență, etc. a 

2. Instinclului de consertare, care forțeiză pe. sol- 
dat, odată angajul în luplă. să atace sau să se apere cu 
îndârjire; efortul datorit instinctului «le conservare nu 
întrece însă anume limile, şi în anume împrejurări înleș- 
neşte predarea la..inamic ca prizonieri, precum sa con- 
statal adesea la Austro-Ungari. 

Mijloacele technice ale. răsboiului actual fac reduta: 
“bil, chiar pe un adversar mediocru ca moral. Pentru a-l 
zdrobi, trebuie atacată. partea lui slabă, moralul; o seiie 
de înfrângeri succesive descurajează repede armata. aus- 
tro-umgară .şi elementele disponibile ce o compun, nu în- 
târzie a se predă-în massă. OC i 

Din contră, succesul le întărește. partea slab, mora- . 
tul, şi atunci sunt, mult mai greu de învins. | : 

17) Se dă aci.modul cum' sa executat, trecerea Savei. 
Esle foarle interesant şi instructiv. 

„„Lrecerea Savei în zilele de 7 şi 8 Octomvrie . 1915: 

a durat aproape două zile si constitue un exemplu tactic 

-
.
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principal atât ca operaţiune de trecere, cât şi ca apărare: 
a trecerei. . a 

„Pregătirile pentru trecerea râului Sava erau făcute: 
din vreme în toate amănuntele şi studiate toate posibilită- 
țile. O brigadă austriacă trebuiă să forțeze trecerea în. 
sectorul Biserica -Bejania-Fabrica de zahăr şi cota 115 spre 
Sud de podul ide cale ferată dela Zemun. Un regiment a- 
veă însărcinarea să ocupe mai înainte cu o parte din trupe 
mica insulă a Țiganilor, la care se puteă ajunge printr'uu 
zăgaz, pe când cu alte trupe aveă să locupe insula cea 
mare. - 

__ Luarea insulei mari a Țiganilor eră o operaţiune grea 
ue oarece insula, eră puternic ocupată, tufişurile din faţă 

. ascundeau bine pe apărători, iar apele râului puteau să 
- conţină mine explosive. Ne : 

| In ziua de 6 Octomvrie, la miezul nopţii, regimentul 
sta gata îndărătul zăgazului Savei. Artileria austro-ger-- 
mană băteă fortiticaţiunile Belgradului, ţărmul drept al. 
Savei şii nsulele, cu un ioc din cela mai puternice. 
„_„ La ora 1 şi 15 minute exact îşi începură acțiunea, 
aruncătoarele de torpile aeriene de toate calibrele, asu- 
pra insulelor. In acest timp pionierii lucrând în tăcere, 
târiră bărcile peste zăgaz în apă, şi în aceeaș tăcere, oa- 
menii se îmbarcară. E 

„ La 2 şi 10 pontoanele începură să plece dela țărm. 
In acest timp, la inimic eră linişte; nu răspundea nici la 
focul «le arlilerie, nici al acela al torpilelor austro-germane. 

Când, însă, pontoanele se apropiară de insulă, un foc: 
puternic de infanterie le întâmpină „In acelaş limp, arti- 
leria sârbească începu să tragă cu violenţă. Multe pon- 
toane străpunse de gloanţe, se cufundară, altele se cioc- 
niră de mine, unele: fură luate de cursul iapei, iar cele 
ce se apropiară de țărm fură întâmpinate cu granate de 
mână și cu foc de mitraliere din cel mai îngrozitor, su- 
ferind grele pierderi. Totuș: o parte din pontoane ajun- 
seră la țărm și debarcară. a Să 

Pontoanele goale sc întoarseră, lăsând pe primii oa- 
meni debareati în soarta lor, — dar curânil sosiră iar în- 
cărcate. Astiel, cu jerife mari, pionierii transporlară pe 
rând şase companii şi 3 mitraliere. Alte trupe nu sau mai 
adus aci, îie că nu mai aveă cine să le transporte fiind, 
răniți aproape toţi pionierii fie că nu erau alte trupe: 
disponibile. 

Companiile cu toată violenta împotrivire a Sârbi- 
lor, dădură lupta piept la piept, printre tufişurile desc, 
ȘI Ocupară două poziţii importante ale inamicului, şi în- 
târindu-se aci prin lucrări de sapă. , 
„Sârbii au contra-atacat de 4—5 ori, ca să reiă în stă-. 

pănire insula cu alternative de succes şi înfrângere, însă...
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în cele din urmă Austro-Germanii rămaseră deliniliv pe 
poziţia cucerită dela început. : 

Cu toată împolrivirea eroică a Sârbilor, companiile 
austro-germane îşi contlinuară înaintarea şi ajunseseră a- 
proape până la marginea de sud a insulei, până. în. zorii 
zilei, unde Sârbii se mai ţineau pe țărm. In acest moment 
începură să lipsească muniţie soldaţilor austro-germani. 
Sârbii observând numai decât acest lucru, încercară 'să-şi 
împresoare adversarii, — dar n'au reuşit. a 

Situaţia totuş la un moment eră crilică, de oarece 
lipseau bărci şi plutaşi cu cari să se transporte trupe în 

„ajutor şi' muniții. | | 
Se zice că un ofiţer îndrăzneţ, însoţit de câţivă oa- 

meni, trecu atunci Sava înnot şi aducând ştiri despre sta- 
rea luptei, iar dela o divizie din susul râului, doi innotă- 
tori aduseră în acelaş timp un ponton, pe care se trans- 
portă numai-.decât nruniţie -îndestulătoare pentru luptă- 
torii dini nsulă. | 

" Regimentul, de pe malul cestălalt, nu aveă încă po- 
sibilitalea de a merge în ajutorul camarazilor. Tocmai spre 
seară se pulii transportă pe câlevă pontoane reparate, ba- 
talionul al treilea, apoi restul celorlalte batalioane. ” 

Când iot regimentul fu trecut, cu muniții din belșug, 
se întruni toaie aceste forţe şi scoase pe inimic din ultima 
poziţie întărită pe care o mai ţineă.: 

Dimineaţă la ora 6, partea dela răsărit a insulei Ţi- 
ganilor (insula mare) eră şi ca în stăpânirea asaltatorilor. 

„Spre mirarea Austriacilor, Sârbii lăsaseră neatins un 
pod de plute dela insulă la celălalt țărm. După ce artile- 
xia luă sub foc poziţiile sârbeşti de pe malul drept al 
Savei şi se pescui minele de sub pod, regimentul lrecă 
Și ocupă ţărmul drept al Savei.



Operâtiunile de pe frontul Italian % 
(Teatrul de operaţiuni Austro-ltalian) 

  

Operațiunile ce au avut loc pe acest teatru de opera- 
“ ţiuni, dela începutul ostilităţilor (26 Mai 1915) şi până la 
1 August 1915, descrise în volumul II, la paginile 209— 
219, se pot rezumă astiel: - . - : 

In Tirol și Cadoria, s'a” cucerit: malul drept al râu- 
lui Donc; valea Chiese până la Condino; valea Adigelui 
până la Ala; valea Vallarsa până la Valmorbia. 

Afară de aceasta sa ocupat:-Conca 'Tesinului în valea 
Sugana; câlevă ramificații ale muntelui Col di Lana din 
valea superioară Cordevole; şi Conca Cortina d'Ampezzo 
în valea Boite. . | Sa 

In Carinlia și Carnia, sa asigurat ocuparea pasuri- 
lor în contra atacurilor insistente ale inimicului, în scop 
de a pătrunde acel front foarte important. Din modul 
„conducerii operaţiunilor se poate deduce că Italienii au 
păstrai aci mai mult defensiva. N 

| Pe froniul. Isonzo, s'a cucerit tot teritoriul de pe 
malul drept al râului, afară de capetele de poduri dela 
Tolmino şi Gârz. Pe Isonzo superior, pe malul stâng, 
s'a ocupat în mod solid partea centrală a muntelui Nero, 
culmea cea mai înaltă şi cea mai aspră a acelui masiv. 

După o încetare a operaţiunilor, datorită ploilor to- 
rențiale şi inundaţiilor, Isonzo îu trecut şi în cursul lui 
mijlociu, la Plava, precum şi în c6l inferior, în dreptul 
masivului Carsului. 

La finele lunei Iunie 1915 (st. n.), sa început atacul 
capetelor de poduri de pe Isonzo. La 'Tolmino Italienii 
au cucerit o parte din crestele muntelui Nero, cari se în- 
tind înspre Tolmino. La Vest de Gârz (Goritza), sa ocu- 
pat unele din colinele de pe mălul drept al râului, deşi 

    

1) Este necesar ca pe lângă schiţele din acest text, să se con- 
sulte cele trei hărţi anexate la volumul II şi anume: 

Regiunea Alpilor dintre Italia și Austcia; 
Teatrul de operaţiuni Austro-ltalian ; 
Frontul de Est al Italiei: Carniola și Friul.
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erau acoperite de lranşee austriace și înarmate cu foarte 
multă artilerie. Italienii au mai obţinut succese şi în regiu- 
nea Carsului, unde, cu toată asprimea terenului și a formi- 
dabilei apărări austriace, au ocupat marginea platoului 
dintre Sagrado și Monfalcone. 

Dela 1 August 1915 până la 1 Maiu 1916, când pu- 
nem sub presă acest volum, nu s'au petrecut operaţiuni în 
stil mare pe acest teatru de operaţiuni, dar au fost ata- 

Schița A. 
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curi” puternice pe multe părți din acest front, cari. tre- 
buesc cunoscute. Vom descrie aceste operâţiuni împărțind! 
teatrul de operaţiuni tot, astiel cum; am: procetiat în vo- 
lumul II, adică: ” , 

a) În Tirol şi Cadoria; 
b) In Carintia și Carnia; 

' e) Pe Isonzo. | 
Situațiunea generală descrisă mai sus, a se vedeâ 

şi în schiţa A., de aci.
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a) Operaţiile în Tirol şi Cadoria. 
(Schița B) 

La 1 August, în regiunea Rovereto-l“olgaria, se con- 
tinuă luplele artileriei grele. Ea ” : 
Pe Brenla (Val Sugana), Italienii au înaintat la în- 

ceputul lui August până la Maso, cu stânga pe munţii 
Cima şi Cinon-ltava, menţinându-se aci deși au fost bom- 
bardaţi de artileria austriacă de pe muntele Panaritta: 
(Nord ide Levica). DE 

Comunicatele italiene spun că în primele zile August, 
trupele austriace sau arătat foarte atiive şi că au itacat 
cu forţe superioare între valea Cismone şi îienz. 

In valea Rienz, Italienii au făcut progrese simţitoare 
pe muntele Paterno şi Drei Zinen; iar în valea Bodenbach 
au ajuns pe povârnişul munţilor Hochriedel Krotten;: 

In valea Cordevole, atacurile austriace nu au reușit, . 
dar în zilele «de 6 şi 7 au bombardat Pieve di Livinalonga. 

“In ziua de 8 August „Italienii au cucerit o importantă 
redută austriacă pe muntele” Maggio. | 

La 10 August, trupele italiene au produs pierderi sim- 
țitoare Austriacilor la trecătoarea Cevedale (3.627 metri 
altitudine). . | 

La 13 August, Italienii ocupă, în vulea Sexten, vâr- 
ful Oberlachen. 

Până la. 17 'August, Italienii au înaintat la Cina-Cesta 
(Val Lugano) respingând pe 'Austriaci şi de pe muntele 
Salubis. . | 

Cete. de alpini italieni legaţi între ci cu ajutorul frân- 
ghiilor, pun stăpânire pe diferite înălțimi de 3.084, 3.432 
si 3.469 metri altitudine, în masivul Ortler, între valea 
Addei şi a Adigelui, gonindu-l pe inimic. - 

“In zona 'Tonale, Italienii ocupă foriul Pozzi-Alti. 
La 20 August, Italienii ocupă poziţiunile dela Tele- 

Vale Stimo şi resping atacurile înverşunate ale Austria 
cilor pentru alungarea lor 'de aci. | 

Către sfârşitul lunei August, trupele italiene care 6cu- 
pau linia Monte Civarone — râul Maso, au împins ocu- 
paţiunile lor către Vest, către Sud şi către Nord! de Brenta, 
până în linia Monte Armentera-Monie Salubio, iar lru-: 
pele austriace sau retras către muntele Panarotia (cam 
a 15 kilometri de cetatea Trentin), de pe vârtul căruia 
au bombardat limp de câtevă zile orăşelul “Borgo Valea 
Brentei). . a 

La 25 August pun stăpânire pe înălțimile muntelui 
„Adamello; iar la 27, ocupă fortul Belvedere, în apropiere 
de Rovereto. 

In primele zile Septemvrie, zăpada începe să cadă 
pe munţi, ceeace stânjenește elanul trupelor alpine. 

2.)
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In primele zile Septemvrie, cu loale greutăţile ivite 
(teren, anolimp, precum Și 0 înverșunată rezistență din 
partea Austriacilor), toluş ofensiva italiană înaintează fără 
intrerupere, deşi încel, desvoltânilu-se din ce în ce mai 
mult dealungul îronlierei Tirolului, Trentinului, ocupând 
unele părți din Monte Melino Iruntario, precunr și din 
Monte Dei Pini. Monte Melino se _sgăseă sub focul artileriei 
austriace dela fortul Landare. E 

Comunicatele italience spun că Austriacii au dat două 
atacuri împotriva liniilor italiene pe valea Rienz, fără re- 
zultate apreciabile. a i 

La 23 Septemvrie, în urma unei abile manevre de 
învăluire, Italienii pun stăpânire pe pulernica poziţiune 
Monte Cosion, pe platoul situat la Nord-lst de Arsiero. 

Ia 5 Oclomvrie, Italienii au repurtat un succes în 
apropiere de Roverelo; ocupând împrejurimile dela Cam- 
peri, Alba-Volta, şi forțând pe Austriaci să părăsească 
grabnic Piazza. . | ” a 

„In scara de 7 Oclomvrie, Austriacii, ajulaţi de artile- 
ric,' au încercat un contra-atac asupra poziţiunilor pier- 
dute în cursul ultimelor lupte, dar au lost respinși: 
„_ToLla aceă «dată, trupele italience dela Rienz înaintând 

prin muntele CGristallo până în vârtul muntelui Rauchko- 
fel și prin şes călre Soluderbach, au cucerit lucrările de 
întărire ale Austriacilor, fugărind pe Austriaci din Valea 
Tella şi Scisera. . Aa 

In Valea Giudicaria, Ilalicnii au cucerit până la 17 
Octomvrie, la intrarea văiei 'Daone, o puternică poziţiune 
de pe muntele Melino. o Sa 

Curând după aceasta, în urma unei violenteslupte, au: 
ocupat punclul Pregasina, -care esle o importanlă pozi- 
țiune înaintată a grupului fortificat dela Riva, Vest de la: 
cul Garda și s'au'stabilit în mod. solid: pe înălțimile cari co: 
mandă Valea Ledro. "Acest succes a fost completat prin 
luarea vâriului Palona, care domină îmbucălura - văiei 
Daona cu capătul văiei Ledro . 

La 15, după trei zile de luptă, Italienii ocupă Prega- 
sina şi înălțimile care dominează valea lui Ledro, făcând 
numeroşi prizonieri. | | 

La 19 Octomwrie, trupele italiene au numeroase suc- 
cese: ele cucerese muntele Sict pe 'Csl di Lana, înălți- 
mile Polonc, înălțimile Bresano, etc. 
A In a doua chenzină Octomvrie, Italienii cuceresc în 
întregime valea râului Ledro împreună cu conca Bezzecca; 
teritoriul dintre Garda şi Adige până la depresiunea Nago- 
Mari; valea Adigelui până la ultimele ramificații ale mun- 
telui Zugna Torta deasupra locâlităţii Rovereto; importan- 
tele poziţii de pe miwitele Sctole şi pasul San “Giovarii în 
scelorul Val Sugana. -
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In rezumat, până la finele lunei Octomwvrie trupele 

italiene au fost mai active ca de obiceiu pe tot teatrul 
operaţiunilor, probabil pentru a răspunde ofensivei Alia- 
ților în Serbia. - ia , ” 

In următoarele zile, se petrece ocuparea muntelui “Col 
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di Lana şi -amitficaţiile cari dela muntele Sasso di Mezzo | 

se scoboară spre Cordevole. o e 

; Trupele austriace au -trecul la rândul lor la atac în. 

regiunea Folzarego, dând lupte mai crâncene asupră punc- 

tului Piccolo-Lagazoni, dar au fost respinşi.
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„Pe înălțimile Podgorei, Austriacii dau dese contra-a- 
tacuri. a | si 
„La finele lui Octomvrie, trupele italiene au 'atacat 

între Garda şi Adige, sub focurile artileriei inimice dela 
Braeno şi liva, şi au ocupat poziţiunile dela Dossocasina 
şi 'Bossoremi. , 
„ba începutul lui 'Noemvrie, s'au dat lupte violente pe 

creasta Col di Lana, care a trecut din mână în mână, și. „pe-valea Cordevole, unde Austriacii au contra-atacat: con- 
tinuu. i e _ 

„Luptele de aci au durat cu. intermitență” şi în. De- 
cemvrie. , | | 
„După comunicatele italiene, artileria austriacă a. bom- 
bardat cu violenţă, în Ianuarie, poziţiile 'din. Cordevole 

„la “Col di.Lana, folosindu-se cu bombe de mână, cari au 
- Wrodus multe stricăciuni. Da 

" „La.8 Noemvrie, pe Cordevole lde sus, trupele italiene 
resping în mod strălucit un mare atac austriac, luând apoi 
cu asalt vârful muntelui Sief.: - 

La 11 .Noemyrie, Italienii pun. stăpânire. pe Col di „Lana, care cră una dintre cele mai formidabile lucrări 6 - apărare austriaze: cc, 
ji va inceputul lui Decemvrie, după o acțiune puternică +... de artilerie şi (de mitraliere, Austrialcii au tatacat poztțiur "mile italiene dela Muntele Piana, fără, a reuși. | i e Piesele grele italiene au bombardat cazărmile Şi gara din Levico, în valea Luganâ. " | 

La 17 Decemwvrie,. Italienii cucerese Cima Nore, în Trentin. - Mi a 
. 

In rezumat, iată ce se zice în raportul oficial al Co- „mandamentului superior italian despre. operaţiunile până până la finele anului. 1915'(7 luni); - RI „In Tirol. — Prin cucerirea văici Daone, văiei Le- dro, depresiunii. Lappio și a: văici Teragnolo, Italienii pun stăpânire pe o regiune. bogată şi populată, . lăind astfel extremilăţile meridionale ale Tirolului, care înaintau la: Vest și la Est de lacul de Garda, până la câtevă zecimi. de kilometri de şoseaua Brescia-Verona. - : | Pe latura orientală a intrândului fură închise (bari- cadale) numeroasele drumuri, care trec frontiera între A- dige şi Brenta şi cari conduc în: câmpia Padului între ora- şele Verona şi Vicenza. In această porțiune a frontului se găsesc concentrate cele mai mari lucrări de apărare austriacă şi deci fu considerată în totdeauna ca o zonă: periculoasă de invazie în câmpia venețiană. “Mai spre Nord-Est, Italienii ocupă valea Sugana până la Borgo şi toată vasta regiune care se întinde la poalele Alpilor di Fassa (Valea Calamento, şi Campello împreună:
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cu conca .Strigno, valea Grigno cu .conca 'Tesino, valea: 
Vanoi cu conca Canale, valda Cismon cu'conca Fi erra di 
Primiero).” - - A - - 

„În Cadoria, Italienii cuceresc: valea superioară Cor- 
devole până la Cherz şi gonca Cortina d'Ampezzo îm- 
preună cu masivurile 'Tofana şi Cristallo. a 

Se interceptează astfel drumul important al Dolonii- . 
ților, construit de către Austriaci, pentru a 'puteă deplasă 
trupe în lungul frontierei italiene și ca: săi scurteze COMuU 
nicaţia dintre Tolbach și Tiiento. Italienii ocupă de ase- 
menea văile superioare Rieux şi Sexten, la câțivă kilome- 
tri de marea comunicaţie austriacă din va'ea. Dravei”. 

E E, 

In primele zile: Ianuarie, Italienii au ocupal prin sur- 
prindere unele pozițiuni dela Sud de Giovanni, lângă mun- 
tele Sporoza. | i. | 

"Un fapt important Sa petrecut în a doua chenzinăi 
Ianuarie, când un detașament de sky, cu toată zăpada a- 
bundentă, Sa ridicat în defileul Storzellino, la Sud de ma- 
sivul Ortler, dominat de masivul Tresero' (3620). Trecă- 
toarea însăși sc găseşte la 300 metri .De aci, sky-eurii au 
coborit către Val de” Monte, distrugând prin mine, două 
blockhaus-uri. - CI aj 
, La 5 Fevruarie, Italienii au succese în regiunea Ce- 
vedale și în valea Lagarina. | i Sa 

In prima chenzină Fevruarie, Italienii au ocupal po- 
zițiile austriace din valea superioară a Brenitei (valea Şu- 
gan0), după o luptă de zece ăile, între: 9—19. Y'evruarie, 

Tot în prima chenzină Fevruarie, o' luptă serioasă; de . artilerie s'a angajat la Nord de Cortina WÂmpezzo, în va- | 
lea superioară a râului Boilc; la: picioarele muntelui To; 
fana (3241 m.). In acest timp, artileria italiană.a ținut sub 
focurile, ci pozițiunile austriace de lângă "Poinlaneda, ' în 
regiunea Lugana, iar infanteria a încercat, tără vreun re 
zultat mare, să aiace trecătoarea dela Nord de Borzo. 

La 18 Fevruarie, Italienii, în urma unei acțiuni ener- 
gice, pun stăpânire pe mai -multe. vârfuri din Tirol, în 
regiunea muntelui Collo. .. i | 

Către Landro, au fost răspândite de artileria ilaliană 
nişte -coloane austriace. A ERE Gara 'Tolbach,. a fost atinsă de obuzele italiene. A- 
cesta este iun punet important pe linia V iena-Vilach-Trento, * 

La 29 Tevruarie, cu loale nestârșitele greutăţi natu- 
„Tale, trupele italieneşti întind ocupaţia în regiunea mun- 

telui Marmolada. | EI 
Intre 3—6 Martie, dealungul frontierei Trenlinului,.at 

fost luple intermitente de artilerie şi oarecari atacuri. | 
„o: Pe, Alto-Adige, în ziua de 4 Martie, . a.lost. acţiuni
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intermitente de arlilerie. Artileria inamică a bombardat 

pozițiunile italiene de pe Monte Collo-Valsugana. - . 
In Valea Fella, sky-eurii italieni au efectuat îndrăz- 

neţe incursiuni dincolo de torentul Poritebana și Leopolds- 

kirchen. . Na 
In noaptea de 4—ă5 Marlic, un detașament de munle, 

cu sprijinul artileriei, a escaladat pozițiunea Gelbewand, 

la NE. de Jot di Montassio, Alta Dogna, atingând .ple 
adversar şi luându-i câţivă prizonieri. 

“La 16 Martie, tiupele italiene cuceresc „poziţiile dela 

Forcella și Fontana Negra, în Tirol, făcând și prizonieri. 
La 23 Martie, în valea Cordevole, la Nord de Trentin, 

Italienii cuceresc mai multe localităţi fortificate. 

b) Carintia şi 'Carnia. 

_ Până la 8 August 1915, Italienii întind continuu lu- 
crările de apropiere în jur de Plezzo (Flitsch) şi în în- 
trea sectorul până la: Tolmino, iar atacurile lor au fost 
violente pentru ocuparea capului de pod dela Plezzo. 

"Pe frontul Cariniiei,: Italienii stau, în general, în de- 
fensivă; ia» Austriacii au atacat în câtevă rânduri la Sei- 
kofel spre Nord de Zellenkofel și la Vest de Monte Croce, 
însă fără rezultat, i o e 

- Câtevă progrese în valea Sexten. E; de reţinut o opera- 
ție îndrăzneață a alpinilor; la 16 August, în timpul nopții, 
un detaşament împărţit în grupe, legat cu frânghii, a tre- 
cut Passo dei 'Camossi la 3084 'îmetri înălțime, surprin- 
zând grupe inamice; acest detaşament a ocupat apoi 'vâr- 
ufl numit Hintere-Madatasch-Spitz, care se află la o înăl- 
țime, pe ghețari, în mijlocul zăpezilor. In aceste condiţiurii 
au fost ocupate trecătorile Lagoscuro şi Corno-Bodola, de 
pe muntele Adamello. - ' E 

“In valea Sexten şi în valea râului Seebrach, o înver- 
şunată luptă de artilerie a arătat superioritatea bateriilor 
italiene. a] - 

Succese mai însemnale au câştigat Italienii în regiu- 
nea Flitsch şi Tarvis, unde iletaşamente italiene sau stre- 
curat până la Reibl, peste Predil, şi unde Austriacii. au 
depus o rezistenţă îndârjită. : 
Ă La 12. Noemvrie, în Carnia, la capătul râului Chiarzo, 
în urma unei lungi şi sângeroase lupte, măi multe coloane 
austriace sunt respinse cu foarte mari pierderi. 

Relativ la operaţiunile din Carintia, până la [inele a- 
nului 1915, iată ce zice raportul oficial al comaridamen- 
tului italian: | - 
o „Italienii menţin linia frontierei în contra tuturor 
atacurilor repetate austriace, făcute în scop'de a pătrunde
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şi ameninţă flancul forțelor italiene. Cu artileria şi cu a- 
lacuri neaşteptate de infanterie, ndliniştim' comultiicaţiile 
adversarului în lungul văilor Gail și ella. Am dărâmat 
de asemenea fortul Hensel, iar tortul Predil a suferit stri-' 
căciuni”, Ma a 

In primele zile Marlie, au iost bombardări puternice 
de artilerie în valea Logarina şi în văile Copena şi Rio- 
Bianco. o o | 

In noaptea de 18 Marlie, sa dat o luptă în regiunea 
Marborgheto, Italienii având oarecare succes. 

cc) Isonzo. | ' 
. Ă ; 

La 30 Iulie, Italienii au ocupat lorcella-Gianglo şi 
au respins un înverşunat alac inamic, în zona Monte-Sei- 
Busi. La 2 August, Austriacii au reînoit atacurile contra 
aceloraş poziţiuni, dar fură respinşi, cu mari pierderi, iar 
Italienii își accenluază progresele. , 

In prima chenzină. August 1915, Italienii dau luple 
îndârjite pe platoul Carso, în jurul punctelor dominante 
ocupale de Austriaci, Deşi Italienii au avut oarecari suc- 
cesc, lotuş nu au pulut ocupă decât câtevă puncte dela 
centru și din dreapla (liniei a iloua, care, fiind: solid întărită 
cereă mari sacrificii pentru cucerirea ci. 

Austriacii au atacat cu înverşunare, la 17 August, cen- 
trul italian, însă au fost respinşi, iar Italienii au ocupat 
o puternică poziţiune la Vest de Marcoltini. e 

'Austriacii execută desc contra-atacuri la aripa dreaptă 
italiană, spre muntele Sei Busi. In primele zile August; 
a fost bombardată o mahala din oraşul Gârz, iar diferitele 
atacuri auslriace au fost 'respinse. Aproape în tot cursul 
lunci August, Sau dat lupte “de artilerie aci. 

Ia 10 August, Austriacii au conira-alacat zadarnic pe 
Carso, unde Italienii progresează. 

La 13, artileria italiană dărâniă lucrările inamice din 
bazinul Plezzo și de pe Carso. - | 

La 16 August, se pronunţă o înaintare simţitoare a 
Italienilor în regiunea dela 'Tobhmino, luând $00 prizonieri 
4 mitraliere şi diferite materiale. a 

La 20 August, trupele italiene cuceresc redulele ini- 

mice. de lângă Morite Maggi6, ocupă drumul Dolomiţi și 

tranşeile dela 'Monte-Nero, iar la 20 accenluiază învestirea 
Tolmino-ului. o 

In regiunea Isonzo superior, până la 20 August, după 
căderea punctelor Sf. Lucia şi, St. Maria, Italienii au în- 
dreplat toate sforțările asupra capului de pod dela Tol- 
mino amenințându-l de aproape prin lucrări de apro- 
piere, cari au dat naștere la lupte şi pierderi SCrIoasc 
de ambele părţi, cu succese mici pentru Italieni. La 27 

—
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August, Italienii cuceresc vârtul Rombon (2.208 îm.), şi - 
obțin. noui progrese pe colinele Santa Maria 'şi Santa Lu: 
cia, în faţa localităţii Tolmino. Până la 29 August, înain-" 
tarea Italienilor în seclorul Tolmino, se face greu. 

Prin ocuparea dileritelor poziţiuni de pe Monte Nero - 
şi pe înălțimile Sanla Lucia și Santa Maria (dreapta Ison- 
zului), Tolmino este bătut de tunuril6 grele italienești ide - 
la Vest și dela 'Nocrid. | 

vomunicalele italiene spun ci Austriacii fac în sceloa-. 
rele de pe Isonzo noui întăriri și că au adus trupe noui. 
In primele zile Septemvrie, Italienii au reușit a ocupă pă- 
durea Ferro idi Cavallo, unde forțele austriace au depus 
o rezistență crâncenă. 

La 1 Octomvrie, Italienii pronunţă o viguroasă olen- 
sivă în regiunea dela Tolniino, însă contra-atacul inamic 
se sfârșește cu reocuparea în cca mai mare parte a tere- 
nului câștigat, | 

In primele zile Octomvwrie, Austriacii au încereât di- 
ferite atacuri, pe' Carso şi pe întregul front Isonzo, deşi 
vremea este rea, cu îrig, ninsoare şi ploaie. - ” 

La b'August, Italienii resping un atac puternic aus- 
tiriac, în apropiere de 'Tolmino. 

"- La 10 Septemvrie, Italienii resping all atac austriac, 
în bazinul Plezzo. | : 

; La 29, alpinii italieni îl atacă pe înimic în apropiere 
de 'Tolmino, silindu-l a se retrage și cauzându-i mari pier: 
deri. " Se . 

“Comunicatele ilaliene semnalează că şi Austriacii au 
alacat violent pe Ialieni în zona Monte Nero, pe pozi: 
țiunile dela Mrzli, precum și liniile italiene dela Azatol- 
mino la Mrzli, unde au avut oarecare succes la încenut, 
dar au fost respinși în urmă prin contra-atacuri. 

In dimineața de 5 Octonivrie, Italienii, după o intensă 
pregălire cu artilerie (dealungul Isonzo-ului: dela Capo- 
relto până la Mare), au alacal pozițiunile. austriace, cu- 
cerind, în regiunea Monte Nero, importanle lucrări şi un. 
uvraj pe muntele Mezli; în sectorul 'Tolmino, numeroase 
iranşee pe colina Santa Lucia (la Nord, de Gorizia) şi un 
uvraj bine întărit la poalele muntelui “Sabatino: iar De 
Catso, liniile austriace au fost străbătute în multe vuncte, 
făcându-se numeroși prizonieri. ai 

„ Comumnicatele austriace spun următoarele relativ la operaţiunile din ziua de 8 Oclomvrie: Da 
_“ Cu toate sforțările și pregătirile făcute de: Italieni, alacul general; pe tot frontul dela Plave până la Sud de Gradisca, la Monte idei Sei. Busi, wa-avul nici un. succes | din cauza “limpului extrem de nefavorabil. o 

La 11 Octomvrie, un atac austriac foarte larg, prece-': 
dal de o iolenlă pregălire prin artilerie, este respins, pe * „arso. m a Sia
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In a doua chenzină Octomirie, Italienii atacă spre 
Gârz cu mai rultă vigoare. | o 

In pariea mijlocie a râului Isonzo, ci măresc capul 
de pod.italian dela Plava, cucerind: localitățile: fortificate 
Globna şi Zagora. e N E 

La 21 Octomvrie, Italienii au succese pronunţale; iar 
pe Carso au făcut peste o mic de Austriaci prizonieri. 

La 22, se continuă norocoasa ofensivă din ajun. Ia- 
lienii capturează imunițiuni, inaterial, anitraliere şi: tac peste 
2000 de prizonieri, pe Carso. - 

Pe înălțimile dela Vest de Gâriz, Austriâcii concen- 
trascră un numeros material de apărare. Contrariaţi. de 
timpul rău care opri operațiunile de mai multe ori, Ita- 
lienii reuşiră cu mari. sacrificii să. cucerească versantul - 
occidental al înălțimilor, şi să ocupe o parte din creastă 
înaintând în unele puncte chiar în partea dinspre Isonzo. 

In zona Carsului, Italienii cuceresc muntele Peleano 
şi împing linia până la vârturile muntelui San Michele ş: 
până la primele case din San-Marlino. . 

In zona centrală, se pune stăpânire pe'un adevărat : 
labirint de puternice tranşee, iar la aripa dreaptă Tu mă- 
rilă ocuparea muntelui Sei Bussi. o a 

In noaplea de 26 Octomwrie, un contra-atac foarte pu- 
ternic austriac, ma avut all rezultat decât a aduce în stă- 
pânirea. Italienilor vâriul muntelui Siet, după un contra-: 
atac executat de aceştia. 

Până la 28, se mai conlinuă înainlarea italiană, însă 
mai încet, şi cu intermitențe de .succes şi insucees. . . . 

In prima chenzină Noemwrie Sa desiăşurat pe Isonzo 
e vie aclivilale de ambele părţi, care nu îşi dau o clipă 
de răgaz .Cu deosebire luptele sunt puternice la  Nord- 
Vest. de Goritza și în preajma satului Oslevija, pe înălți- 
mile dela N.-E. de acest sat. După atacuri îndărjite şi pier- 
deri însemnate, Italienii au ocupat ăici o porțiune însem-. 
mată. Poziţiunile celelalie atacate, trec de mai multe ori: 
dela o inână la alla. | 

La 2 Noemvrie, Italienii progresează pe înălțimile: 
«dela Vest de Gorizia. ” - 

în Carso, trupele italiene au realizat progrese spre 
muntele San Michele. Trupele austriace au dât aci ,puter- 
nice contra-atacuri pentru recucerirea “poziţiilor picrdule, 
dar fără rezultat. La Sud de Zapra, mici detașamente au 
reuşi! să treacă fluviul Isonzo, dar nu sau pulut men- 
țin» „Luptele sunt violente în “jurul înălțimei Podgora, care 
«lomină capul de pod al Gorizici. e 
„La 1& Noemvrie, la Nord-Vest de Gorizia, “trupele 
italiene ocupă importante înălțimi, 0 

: La 19 Noemvrie, pe miwite!e Sun-Michele, aproape de: 
(Gorizia, după ce au dat şapte admirabile atacuri cauzânil
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inamicului pierderi enorme, Ialienii ocupă poziţiuni toarte 
avanlagioase pentru ci. 

| In generâl, în a 'doua chenzină Noemvrie, alacurile 
combinate de artilerie cu infanterie au mai scăzut, dar ac- 
livitalea artileriei merge crescând. In special artileria ita- 
liană bombardează Goritza şi împrejurimile. Activitate de 
infanterie se observă în sectorul platoului Doberdo și mai 
cu seamă contra poziţiunilor austriace de pe lângă Pedi 
Publia, Palazzo și aproape de San-Marlino. Indârjite sunt 
de asemenea atacurile Italienilor dela Oslavia. 

La 25 Noemvrie ,iustriacii sunt scoși din pulerni- 
cile pozițiuni pe cari le ocupau pe muntele San:Marlino. 

*.. In ultimele zile ale lunei Noemvrie, după sforțarea 
olensivă făcută de Italieni asupra Goriziei şi pe Carso, 
la care Austriacii au rezistat puternic, a intervenit o acal- 
mie, întreruplă doar de violentele bombardări ale arti- 
leriei italiene. | o | 

In ultimile zile, cu toată vremea rea ce domncă 
în acele regiuni, Italienii au atacat necontenit unele sec- 
toare ale irontului austriac din regiunea Găriz, câștigând 
prea puţin teren laţă de storțările ce au făcul. De ase: 
menca, atacuri locale Sau dat şi lângă Oslavia, Monte 
San ilichele şi lângă San Martino. | | 
„La 2 Deecmyrie, Italienii ocupă diferite. înălţimi 

strategice în apropiere de 'Tolmino. 
La 3, trupe austriace alacă poziţiile italiene de pe 

Monte Nero, răzbesc până în tranșee, dar la stârşit sunt 
respinsc cu pierderi considerabile. 

| La 7, Italienii 'ocupă un puternic retranşament ina- 
mic, la Est de Petâano şi la Nord de muntele San :Mi- 
chele. 

La 10, alpinii italieni ocupă puternicele poziliuni 
“austriace de pe muntele Marcio. ” | 
| “La 11, Halienii inu banşee austriace pe Calvario, 

la Vest de Gorizia. | 
La 14, Gorizia e intens bombardată de călre arli- 

leria italiană. | 
La 16, un violent atac austriac este respins pe Carso. 
La 19, în bazinul Plezzo, infanteria italiană reiâ 

prinir'un atac de noapte o poziţiune pierdută. 
La 21, artileria italiană bombardează în mod: foarte 

eticace, 'Tolmino. 

„_„_ In rezumat, iată ce zice raportul Coniandameiitului italian, după șapte luni de răsboiu, relativ la operaţiunile de pe Isonzo: E 
„După o pauză generală, necesară pentru a se a- dună noui mijloace, la 18 Iulie, lupta reîncepe pe fron- tul Isonzo-ului. In valea superioară a râului, se cuce-.,
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reşte o mare parte a concei Plezzo; se cucereşte de as6- 
menea ramificaţiunile colinelor Santa Maria şi Santa Lucia 
în faţa localităţii Tolmino. Pe..înălțimile dela Vest de 
Gârtz, Italienii obţin cu mari greutăţi oarecari succese. 
Regiunea Carsului: In urma marilor sforțiri, se cuce- 
reşte o înălțime care „plecând dela poalele muntelui San 
Michele şi trecând prin marginea orientală a pădurii Ca- 
puccio, pe la Est 'de Castello Nuovo, ajunge la Est de 
muntele Sei Busi”. .. | 

„Imporlanţa acestor operaţiuni e cu atât mai evi- 
dentă, cu cât trebuie ţinut seamă că eră nevoie 'să fie 
respinse numeroase contra-atacuri, inamicul încercând să 
reiă fiecare din aceste poziţiuni pierdute. De aci până 
la finele anului, operâţiunile nu au nici o importanță. | 

„Mai în urmă se cucereşte conca Plezzo până la 
ramilicaţiile muntelui Rompon şi al muntelui lvarocek 
şi se ocupă o mare parte din masivul muntelui Nero, ocu- 
pându-se astfel în mod solid un punct pe malul stâng 
al râului. | . 
„De pe poziţiile dela Yodil şi Mrzii, precum și de 

pe colinele Santa Maria şi Santa Lucia, Italienii ţin sub 
tocul lor cetatea Tolmino. | Sa 

„In valea mijlocie a Isonzo-ului, Italienii organizează 
un cap de pod puternic la Est de Plava. 

„Prin ocuparea unui mare număr de înălțimi la Vest 
de Gortz, acel cap de pod tormidabil a pierdut mult din 
valoarea sa, iar oraşul e despopulat. Austriacii au fost 
respinşi de “pe toată populata câmpie de pe dreapla 
Isonzo-ului şi Italienii trecând Isonzo, au străpuns în 
unele puncte puternicile linii ale adversarului, construite 
dealungul poalelor Carsului. 
„Adversarul neputând negă. succesele italiene, afirmă 

că Jupta se desfăşoară pe poziţiile alese pentru :rezis- 
tență, arc grija de a nu indică însă care sunt acele „po- 
ziţii. Pe tot tirontul, Italicnii au impus iniţiativa opera- 
țiilor lor, forțând pe Austriaci: sărecurgă” la teren, ca la 
singurul mijloc de a rezislă. Su 

> sIn proclamația către trupe, dată de către Coman- 
damentul austriac, la începerea răsboiului cu Italia, se 
spuncă: 

„Trebuie să păstrăm un teritoriu care e lorliticat 
dela natură. Inaintea voastră se află un mare curs de 
apă, iar în spre partea noastră o inare:serie de înălțimi, 

de pe care se poate trage ca idintr'o casă cu zece “ctaje. 
Gândiţi-vă la acsi munţi cari reprezintă toată lorja noas- 
tră. Acestea erau spuse de-acel comandament, care în 
timpuri pecenle proicctă invaziuni şi marșuri militare până 
in centrul văiei Padului. 

„»ăustriacii au pierdut numeroase forţe; au pierdut
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mai mult de 30.000 prizonieri, 5 tunuri, 65 mitraliere, câ- 
teva mii de arme ide infanterie, aparate de lansat bombe, 
muniţiuni și diferite materiale fie răsboiu. | | 

„Din contra, armata italiană înfruntând marile greu- 
iăţi ale ofensivei, mările enorm în răsboiul actual, obligată 
să lupte în condițiuni de inferioritate pentru ocuparea 
poziţiilor şi pregătirea terenului, a menţinut, pe lot timpul 
celor șapte luni o conduită agresivă. - îi 

„Iuiptând cu avânt și tenacilate pe teatrul de răsboiu 
cel mai înalt şi cel mai aspru din Europa, suportând 
cu resemnare adversilățile intemperiilor şi oboselile, ar- 
mata italiană a câștigat respectul chiar și în ochii adversa- 
rului ci”. - 

La 14 Ianuarie, Austriacii au bombardat puternic 
pozițiunile Osvalia la Nord-Vest de oraş şi apoi sau a- 
runcat la alac în două rânduri.: Graţie efectivului mare, 
au pătruns în câteva tranșee italiene. Până la 17, Ialienii 
spun că au reluat poziţiunile. Austriacii, în comunicatul 
lor, spun că au atacat aci detașamente din regimentele 
52 şi 80 şi au caplurat 31 ofițeri, 933. soldaţi, 3 mitraliere 
şi 3 aruncătoare de bombe. 

Comunicaltele ausiriace mai spun .că sa ocupal de ci 
şi o lranşee inamică, în [aţa capului de pod dela 'Polmino. 

La.24 Ianuarie, Austriacii lau noui: şi: energice atacuri 
contra poziţiilor dela Osvalia,: aproape de Gorizia; Ita- 
lienii sfârșesc prin a rămâne în avanlagiu faţă de inamic. 

„La 25, ofensiva austriacă este definitiv oprită în loc, 
pe loi frontul. | | 

In a doua chenzină Ianuarie, timpul rău îngreuiază 
mult operaţiile, cure suni reduse numai la canonade. 

"La 27 Ianuarie, aproape de Javorzeck, pe cursul su- 
perior al lui Isonzo, Austriacii, după e bambardare vio- lentă, au atacat în lirei rânduri, însă au fost respinşi. 

Imprejur' de Gorilza “Goriz),. luptele Sau: continuat. La 24 Ianuarie în special, sau dal lupte la Nord-Vest aproape de Oslavia. Austriacii 'au. intrat în linia întâia a tranşeelor ilaliene, însă s'au izbit de a doua. cu toate atacurile dale noaptea. | 
„la dl Fevruurie, austriatii iau ofensiva. însă. sunt opriți de către trupele italiene, în regiunea 'dela “Folmino şi la Vest de Gorizia. . i - 
„La 10, operațiunile de: pe frontul Isonzo-ului sunt oprite din cauza cejei. e | 
La-12 IF evruaric, „ austriacii. reuşesc să pătrundă în- 

ir, un .relranșament italian din zona. vârfului. Rombon pe Isonza--de-sus. a a dă „„î.ha 22 Fevruarie, un violent atac austriac, pe mun-
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tele Nero, precedat de o intensă pregătire prin artilerie, 
este respins cu pierderi imlportante. 

In primele zile din a doua chenzină Fevruarie, Aus- 
triacii au mai atacat în dreptul capului de pod dela Go- 
ritza şi au reuşit a distruge şi ocupă o tranșee italiană. 
In acelaş timp la marginea platoului Doberdo, după o. 
pregătire puternică de artilerie, infanteria italiană atacă 
de ambele părţi ale muntelui San Michele, însă a fost 
respinsă. 

Pe platoul Doberdo, luptele sunt cu deosebire în- 
dârjite. | 

In „preajma muntelui San Michele, Italienii au făcut. 
progrese simţitoare, păstrate cu toate contra-atacurile aus- 
triace. În preajma San Martino, luptele continuă. 

Comunicatul italian dela 6 Marlie zice: „In zona Pla- 
vei, după o puternică pregălire de artilerie, cu toate difi- 
cultăţile de teren, ajuns impracticabil din cauza vremei 
rele, detaşamenie de infanterie au năvălit asupra pozi- 
țiunilor dușmane. Susţinute de mitraliere și de îndrăznețe 
plutoane de aruncători de bombe, au pricinuit stricăciuni 
lucrărilor de apărare vrăjmaşe. În biserica San Martino. 
(Carso), Sa observat o mare explozie, provocată de bom- 
bele noastre”. 

La 12 Martie, se pronunţă o viguroasă ofensivă a; 
Italienilor, cari pun stăpânire pe mai multe paoziţiuni 
destul de importante de pe Carso. 

La 15, Austriacii pronunţă două atacuri foarte ener- 
gice în regiunea lui San Martino, care sunt zădărnicite 
sub focurile italienilor. A 

La 18, pe înălțimile dela 'Tolmino, în regiunea Santa 
Maria, și cu preţul a pierderi grele, Austriacii reiau căteva 
elemente înaintate, ocupate mai înainte de italieni. 

La 19, Italienii îl gonesc pe vrăjmaş din tranşeele- 
„dela Santa Maria. o 

„La 20, Austriacii iau ofensiva generală, având puţine: 
succese, după cari sunt respinși pe întregul front. 

La 26 Martie, se pronunţă o luptă înverşunală la: 
Nord-Vest de Gâriz, unde, după 40 ore de luptă, Ita- 
lienii rămân stăpâni pe acel teren. a 

La 29 Martie, se produce o violentă ofensivă aus- 
triacă în faţa Goriziei. După mai multe ceasuri de luptă, 
şi cu toată intervenirea a unor noui contingente, vrăj- | 
mașul este silit să părăsească terenul. EI este de asemenea: 
bătut şi pe Carso. | 

Marea ofensivă austro-ungară în Trentin. 
Pe la sfârşitul lunei Aprilie svonuri aduseră știrea că 

Austriacii pregătesc o mare ofensivă în contra Italienilor. 

Nu. se ştia, însă, nimica precis şi în special, nu se ştia. 
regiunea unde se va desemna această ofensivă. *
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Mai târziu, peste câteva zile dela primele ştiri, Sa 
conslalat că Austriacii au îngrămădit forțe numeroase -în 
Trentin şi curând după aceasia ofensiva sc și pronunţă cu 
o vigoare neobicinuită pe acest front. - 

“Puterile centrale, după ce au respins: pe Ruşi până 
în poziţiile pe. cari i-a găsit iarna 1915—1916, şi după ce 
au terminal cu Sârbii, cucerindu-le între aga [ară cu aju- 
torul Bulgarilor, au organizal două mari loviluri: una: 
în conlra “rancezilor, spre Verdun și alla în coritra, Ila- 
lienilor în Trentin. 

Cu această din urmă misiune a fost însărcinată Aus- 
tro-Ungaria. Intărindu-se pe frontul Galiţian, prin nume- 
roase lucrări de pământ şi apărări de lot felul, a putut 
retrage forțe destul de numeroase peniru a Ic îndreptă 
în contra Italienilor. Din peninsula balcanică, de asemenea, 
după cucerirea Muntenegrului, şi respingerea ultimelor 
detașamente sârbe din această parte, a retras majoritatea 
artilerici. grele şi o bună parte din trupe; în speci ial, a 
celea cari au operat în: Muntenegru: 2, 

Toate aceste forțe au lost. îndreptate în cea mai 
mare laină Spre Trenitin. 

Totalitatea forţelor austriace. deslinale acestei ofen- 
sive coprindeă 38 de divizii, cu 500 batalioane, ajutate de 
o numeroasă şi puternică artilerie. 

Regiunea aleasă pentru oiensivă este coprinsă ! între 
Val Suzana la Est către. Borso, culuarul Adigelui şi Val 
Lagarina. 

Planul Austro -Ungarilor pare a îi fost: pătrunderea 
în Veneţia şi ocuparea regiunei coprinsă între Vcrona- 
Vicenia-Bassano. Dacă sar [i reușit executarea acestui 
plau, prin înlăturarea sau balere ca iorțelor italieneşti din 
această parte, şi sar li coborât, în regiunea ar ălată o 
massă de 1—500.000 de oameni, armată” victorioasă, sar 
fi putut zice că operaţiile în contra Italienilor erau a- 
proape definitiv terminale. 

In adevăr, toate foilele italieneşti din Carnia şi de 
pe Isonzo ar Îi fost complet înloarse, liniile lor de co- 
municaţie şi aprovizionarea, tăiate, şi nu le-ar fi rămas 
altceva de făcut decât să lupte cu ultima disperare pentru 
a-și deschide drumul retragerei, sau chiar a se predă. 

Acuma se vede şi mai bine, desavantajul cel mare 
al traseului frontierei italo-austro- -ungare. 

„ - Bătălia cea mare începe în valea Ledro pe la Vestul 
Lacului de Garda, în spre Riva, şi capătă o desvoltare 
Şi o violenţa extremă la Sud de” Rovereto între Adige și 
Vallarsa. Toate” înălțimile dintre cele două vii Zugna- 
Tosta au fost părăsite de Italieni în urma bombardărilor 
furioase ale artileriei de calibru mare austriace. 

: Valeu Lagarina nu ti prea mult ameninţată, ca fiind
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bine închisă prin întăririle dela Rivoli; de aceea Austro- 
Ungarii îndreptară alt atac spre EsL.spre a forţă trecerile. 
în “văile -Bacciplione şi Astico. O coloană mare austriacă 
ajunge la Posina un ailuent sal lui Astico. Italienii după 
o rezistență înverşunată se retrag în direcția Arsiero. 
“Lupta, însă, cea mai înverşunată, s'a desfăşurat între 

Vallarsa și Val Terragnolo. . o: o 
Ilalienii luptă cu disperare pentru a ţine piepl ina- 

micului şi a nu-l lăsă să debuşeze în platoul Assiago la 
Selte Comuni, de unde le-ăr îi fost uşor apoi să-și continue 
operaţiile ofensive, cu succes. IN | 

Lipie înverşunâte au loc în aceste părţi, ca şi la 
Sud-Est de Rovereto, în jurul muiitelui - Pasubio, con- 
siderat ca cheia poziţiei din aceaștă parte. | 
! Nalienii părăsesc, basinul superior al lui Astico și 
al lui Posina retrăgându-se pe înălțimile” delu Nord «de 
Asiago; iar în Val Sagano se retrag treptat în lungul: 
Brentci. i A | 

Italienii au pierdut mai multe tunuri, în special ur- 
tileria grea ce îusesc urcată pe poziţii, cu multă trudă; 
prizonieri, şi au avut mulţi morţi şi răniţi. Nu este mai 
puţin adevărat, însă, că Austriacii au obținut aceste suc- 
cese cu preţul unor pierderi extraordinare “în oameni. 

Olensiva Austro-Ungară la început părea irezistibilă, 
apoi se mai domoli la aripi — Adige şi Brenta — conli- 
nuând, însă, cu intensitate tot așa de .marc, la ceniru. 

Intre Adige şi Arsa, Iialienii au rezistat adinirabil. 
Artileria grea austriasă, numeroasă și superioară acelci 
italiene, atâl.ca număr cât şi ca bătae, acoperă cu părțile 
sale poziţia itailană dela vâriul Zugna. Asalluri înver- 
şunate au avut loc, fără mici un rezultat. In special. lup- 
tele dir ziua de 25 Mai, date în direcţia Coni-Zuvna şi 
gâtul Buole sau. terminat cu înfrângeri. dureroase: pentru 
Auslriaa. Diviziă 37 italiană ca şi regimentele 62-si' 207 
de infanterie s'au acoperit de glorie." . Sa 

La Posina, italienii păstrară Vallarsa, stăpânind paun- 
tele Pasubio, ce domină și drumul Vicenţi. Austriacii. însii, 
reuşiri a sc fstrecura pe valea Terragnole şi respingând 
puţinele forţe italieneşti din această parte au ajuns la 
satul Bettalc: situat la 11 km. de Arsiero considerat ca 
reduit al unui fel de câmp întărit al acestei regiuni. 

„La 29 Mai (s. n.) Austro-Ungarii pronunțară alacuri - 
furioasc în contra poziţiunilor dela Soglid di Campiglia 
contra puternicului masiv. Pria Foro şi reuşiră a respinse 
pe lialieni, cari retrăgându-se ocupară alte poziţii ne 
pantele meridionale ale înălțimilor spre a "face faţă iarăși 
atacului. Mae NE ” , 

Pe când se idădeau aceste lupte înverşunale aci, co- 
loanele austriace cari coborau valea Aslico, amenințau 

,
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direct Arsicro. Toate întăririle ce acopereau această poziţie 
„căzură în mâinile Austriacilor, cari aveau ca sprijin si 
„puternicul foc al-arlileriei lor grele din forturi. 

Ausiriacii, aci, au avut mari succese, şi amenințau, 
prin debușarea lor pe două direcții, să înconjoare forţele 
italiene din această parle. Italienii părăsiră la timp po- 
ziha şi se retraseră la Arsiero, care la rândul său eră 
foarte ameninţat. 

- Austriacii ajungând în valea Astico şi Assa, detaşară 
forțe importante în spre platoul Şapte Comune (Sette 
Comuni), cari reuşiră foarte repede a zdrobi rezistenţa 

. „italiană, a ocupă fortul ce apără intrarea pe platou şi a 

x 

respinge trupele iialieneşti. O numeroasă artilerie, de 
toate calibrele, adusă pe multele drumuri bune alc acestei 
regiuni, a ajutat la succesele acestea așa de repezi. 

Italienii se retraseră şi fură pe punctul a pierde şi 
două baterii, aci, cari nu scăpară decât printrun atac 
înverşunal pronunţat de regimentul 141 intanterie. 

In Val Sugano, Italienii, asemenea au: fost forţaţi săj se 
relragăi în lungu. Brentei. Se opresc, însă, la Borgo și 
organizează o nouă rezistenţă, | 

La muntele Civaron Italienii rezistaseră: atacurilor. în- 
verșunate date la 24 şi noaptea de 24—25 Mai; dar a 
doua zi au fost forţaţi să părăsească! şi această: poziţie 
relrăgându-se pe malul opus al Brentei, unde rezistară 
tuturor atacurilor inamicului. 

in rezumat, oiensiva austriacă, dusă pe un front de 
peste 60 klmi, a fost oprită la cele două aripi, Adige şi 
Brenta. La centru către Arsiero şi Asiago, a înaintat re- 
pede şi a exercitat o mare presiune asupra forţelor ita- 
lienc: | 

După o săptămână de lupte înverşunate, pe la înce- 
putul lunci Iunie, (slil nou), Auslriacii pronunţară un 
atac pe la Vestul Lacului de Garda, în Val Giudicari. A- 
ceastă olensivă, în această parte, are, în lot cazul, aerul 
mai mult al unei mari demonstraţii pentru a alrage for- 
țele ilalienești în această parte şi a slăbi frontul dela Est 

de Adige. Gazetele austriace, chiar anunțau această ofen- 
sivă şi spuneau că vor ocupă Peschicva, Verona, Leguano 
și Mantua. 

Toate atacurile Austriacilor, pe toate direcţiile, ră- 
maseră fără succes. Italienii rezistară foarte bine. 

In acest. limp, 1 Iunie, începe să se pronunţe ofen- 
siva rusă în Galiţia şi Austriacii sunt nevoiţi, din lipsă de 
alte mijloace, să retragă o parle din forţele lor, angajate 

„în Trentin şi să le trimită în contra Ruşilor. 
Aceasta permite Italienilor a-şi luă revanşa. O pulter- 

nică contra-oiensivă, întoarcere ofensivă, este pronunţată 
cu ioarte multe șanse de succes. 

4 
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Observaţiuni şi învățăminte. a 

1. Din modul cum s'au desfăşurat luptele Italienilor. 
din August până la 1 Decemyrie 1915, reiese, că operaţiu-: 
nile pe ceniru au avut de:scop de a menţine în respekt: 
forţele austriace, în timp ce. la Tancuri, — în Trentin! şi. 
pe-lsonzo—au urmărit a câştigă teren. Rezultatele 'câşti-: 
gurilor de teren, nu au fost destul de pronunţate. 

2. Se: constată că luptele în muriţi, în special pentru. 
ofensivă, sunt: foarte grele. Regiunile acestea, atâta de ac: 
cidentate, nu permit nici desfăşurarea tuturor forţelor, 
nici a tuturor 'mijloacelor de luptă. Artileria grea, în Spe- 
cial, este urcată cu greutăţi enorme pe munţi. Săptămâni 
întregi, irec, până când, o piesă de 210, sau de 280, să 
poală intră în acţiune, după ce, mai întâiu, sau croit! 
drumuri speciale, tăindu-le în stâncă, sau după ce sau 
făcut eșafodajele necesare, la cari au lucrat mii de lu- 
crători. ; 

In asliel de condiţii este uşor de înţeles că orice atac 
reuşit al inimicului, şi care poate înaintă numai câţivă 
kilometri, pe o anumită direcţie, punc în pericol această 
artilerie, care este cu iotul imobilizală. 

3. Italienii mau pulut, întrun an de campanie, să 
aibă succese apreciabile asupra Austriacilor. Câţivă kilo- 
melri ocupați dincolo de frontieră, în uncie părţi, şi în 
altele şi mai puţin, nu constitue un succes. 

S'ar păreă că nu vor să se angajeze în o. luptă mare 
şi că preteră a păstră o defensivă activă, mulțumindu-se 
numai cu faptul imobilizărei forțelor austriace în această 
parte. Dacă aceasta ar intră în planul general de acţiune 
al Marei alianţe, mu avem nimic de zis; dacă, însă, acţiu- 
nca lor este izolată; şi afost lăsată numai pe seama lor, 
alunci Sar puteă aduce multe critici modului lor de ope- 
rațiune. | _- 

„_Așă, ca plan de operaţie primordial, Italienii, tre- 
buiau' să acţioneze dela început ofensiv energic, în Tren- 
tin, cu demonstraţii pe restul frontierei. Acţiunea din 
Trenlin nu ar îi trebuit încetată, până ce nu sar fi ocupat 
valea Adigelui până la Neumark şi întreaga linie de ro- 
cadă ce leagă Ada superior cu Adigele superior, pe la 

Val di Sole. CI 
Ocupată această regiune, cu oricâte sacrificii, sar fi 

obţinut un avantaj politic însemnat, acela de a [îi eliberat 
pe fraţii Italieni, cu un minut mai curând; şi unul imili- 
tar mult mai important, acela de a-şi aveă asigurat ilan- 
cul stâng și spatele armatelor ce ar îi lost chemate săi 

opereze pe Isonzo. PNR 
„__ Odală ajunşi în această regiune, ca trebuiă întărit? 

şi închisă, în mod absolut, pentru orice ofensivă IMIMICA 

2:
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ce ar Îi venit în această parte: Forțe, relativ mici, şi cu 
artilerie suficientă, ar îi putut ţine în loc forțe mult 
superioare; în timp ce majoritatea armatei de operaţie 
ar fi fost îngrămădită în primăvara anului 1916 înspre va- 
Ilea Isonzo pentru a operă ofensiv, cu direcţia generală 

“Laibach, Vilache. IKlagenturt.. 
In. loc de a face așă, Italienii Sau întins pe întregul 

front al frontierei lor, pe aproape 700 klm.,: şiau: acţio-- 
nat ofensiv, peste tol, fără a aveă undev ă o massă care 
să le dea rezultate pozitiv e. 

Asttel, ci, prin iniţativa lor, :au permis Austriacilor 
să xidice, forţe de pe frontul italienesc şi să le “ilucă pe 
frontul rusesc şi sârbesc, în. cursul anului 1915, şi apoi 
terminale operaţiile în această parte, să poată aduce iarăş 
forțe aci şi a încercă o mare lovitură în contra Ltalienilor 
şi care aveă toată șansa să reuşească. 
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V. Operaţiile în Asia 
Caucaz. Persia. Mesopotamia 

  

Totalitatea îorțelor turcești pe la jumătatea anului 
1915, erau organizate şi împărţite asiiel: - | 

I. In Europa şi pe coastele asiatice împrejur de Dar- 
davele: i ! - 

a) în regiunea Adrianopol-Rirkilise:" - 
Divizia 10 din corpul IV, — regimentele 268, 29, 30 

infanterie. . , o e 
by La Nord de golful Saros (regiunea IKeshan): 
Corpul I armată — divizia 1 cu regimentele 70, 7 I, 

24 inf; div. 2 cu regimentele 1, 5, 6 ini. | 
Corpul II armată — divizia 4 cu regimeiilele 10, 11, 

12 inf.; divizia, 6'cu regimentele 16, 17, 18 inf. 
Corpul III armată — div. 5 cu regimentele 22, 23, 24. 
c) In Dardanele, pe malul european: a 
Corpul I armată, div. 3 cu reg. 31, 32, 39 inf. 
Corpul II armată, div. 5 cu reg. 13, 44, 15 inf.: 
Corpul [Il armată, div. 7 şi 9 cu regimeulele 19, 20, 

21, 25, 26 27 inf. 
(Aceste unităţi completează corpurile de armată a- 

rătate la.lit. b.). DE | 
Corpul V armală, div. 14 şi 13 cu regim. 10, 4], 

42; 37, 38, 4 int. ” . | 
“ Corpul VI armală, div. 16, 21, 26 cu vegimientele 

125, 47, 48, 2, 3, 72, 57, 58, 59.S . | Si 
Pc malul asiatic: 
Corpul IV armată, div. 11 12, cu regim. 126, 127, 

33, 31, 35, 36. a 
Corpul V, div. 15 cu regim. 43, 44, 45. 
Div. 19 cu reg. 57, 58, 59. 
d) In dreptul îns. Mitilene: 
Divizia 20 cu reg. 61, 62, 63 infanterie. 
Părţi din divizia 12. a a 
25.000 jandarmi.
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II]. In Caucaz: 
Corpul IX armală, cu div. 17, 28, 29, cu regim- 

49, 50, '51, 82, 83, 84, 85, 86, 87. - 
Corpul Ă armaiă, cu div. 30, 31, 32 — regimfentele 

88, 89, 90,.9., 92, 93, 94, 9, 96. 
torpul XI arm mată, cu div. 186, 33, 34, — regimentele 

98; 102, 53, 99, 97, 33, 100, 101, 54. 
III. In Siria: 
Corpul VIII armată, cu div. 23, 25, 27, — regim. 

67, 08, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 81. ” 
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„IV, In. drabiai . . „. RR 
Corpul VII armală,. cu div. .39, 10 — regimentele 

115, 116, 117,.118, 119, 120. 
Divizia independentă 21, 22 cu regimentele 121, 122, 

128, 129, 130. 
vV. Spre Bagdat. 

„Corpul XII armală, cu div. 35 — regimentele 103, 
104, 105. 

Corpul XIII armată, cu div. 37, 38 —- regimentele 109, 
110, 111. 112, 113, 114. 
“Toate aceste. forţe au fost grupate în 5 armate! (, 
2, 3, 4, 5) şi o armată de Arabia. 

Torele din apropierea Dardanelelor, fie din Europa, 
fie din Asia, au constituit armatele I, II, V. 
„Armata 1 sub comanda lui von der Goltz, în 'Tracia,. 
compusă. din 6 divizii; 

- Armata IL cu cartierul la Scutari. (Marmara), cu- 
prinde deocamdată numai corpul 5, cele:alle unităţi fiind 
trimise în Dardanele. - 

Armata V, este cea mai puternică, în. Dardanele, sub 
comanda lui Limann v. Sanders, cuprinde 17 divizii. 

Armala III este în Caucaz formată din cele lirei cor- 
puri de armată, total nouă divizii. 

Trupele din Siria constituese armata IV; acelea “lin 
Mesopolimia, sunt alcătuite în armala de Bagdat, tot aş: 
cum acelea din lungul coastei Mărei .Hoşii, poartă numele 
de: armala de Arabia. 

Până în luna. Noemvrie 1915, forţele Luree fură spo- 
rile delu 32 divizii, la 52, grupale în .16 corpuri - «dle ar- 
scală, în loc de 13, şi în 6 armate, în afară “le corpul 

„din emen. Diviziile aveau, ca regulă ă generală, câte irei - 
regimente a 3 batalioane, ia început, apoi, a câte + bata- 
lioadie: nouile divizii sunt alcătuite din câte 4 regimente a 
zâte A balaliane; iar batalioanele: a câle 1350 soldaţi. din 

cari 257 fără arme. 
! Fiecare divizie are câte 3—1 baterii artiterie. 

Armatele, după noua organizare și deplasare, sunt 
astfel . distribuite Şi împărţite: 

Armata I, lare de 11 divizii, constilue rezerva ge- 
nerală în Europa, în regiunea Uzun- Kipru-Keschan. 

Armata II, sub 'comanda lui Djemal Paşa, în Siria. - 
Această armată face mari pregăliri pentru o cfensivă. în 
contra Egiptului, prin. atacul canalului de. Suez. 

Armala III, în Caucaz, compusă din 11 divizii. 
“Armata IV, la Bagdat, sub comanda lui Goliz Păşa. 
Armata V, în Dardanele sub comanda lui Liman. v. 

Sanders, cuprinde pesle 12 divizii. 
Armata VI, se află în Bulgaria de Sud. cu o rezervă 

generală în spre Vest, şi este compusă din G—8 divizii.



326 

Situaţiunea generală a beligeranţilor la începutul unei Au- 
gust şi rezumatul operaţiunilor până la finele 

anului 1915. 

Turci 1). Armata IIl-a lurcă formând armala de Cau- 
caz, eră rezemată cu; aripa slângă pe Marea Neagră, la înăl- 
țimea Trebizondei, iar cu aripa dreaptă pe Tigru, coborîn- 
du-se până la înălțimea localităţei Mosul. Centrul acestei 
armale, care ocupă un front de mai bine de 600 klm., se 
găseă în dreplul lacului Van. Pe. extrema sa dreaptă şi 
cam la 2—300 klm! spre Sud,:se găseşte grupăl de forţe 
al lui Von der Goliz, care.constitue armata din Mesopota- 
mia, ce operează în regiunea. Bagdad şi care iace faţă 
forţelor englezeşti. 

Armata II-a destinată operaţiunilor contra Egiptului, 
se găsește su ordinele lui Djemal Paşa și momentan face 
serviciul de acoperire al coastei Siriene, având aripa 
dreaptă la înălţimea Adaniei, iar aripa stângă în faţa gu- 
rei Suezului. Şi această armată are un front foarte întins, 
de aproape 700 klm. ă 

1) Fiindcă în acest volum nu avem ocaziunea de a vorbi într'un 
singur capitol despre toate armatele iurceșşti, dăm aci ca notă unele 
date din buletinul de St.M. . - 

Armata 5-a turcă. din Dardanele, în urma relragerei aliaţiler din 
Peninsula Galipoli, a fost dizolvată şi actualmente se operează cu ma- 
joriiatea forțelor o dislocare spre Tracia, pe uscat, urmând direcţiile: 
Bulair-Uzum-Kâpru şi Bulair-Rodosto, către spaţiul Keschan-Adrianopol- 
Giorlu-Constantinopol. In Dardanele a rămas numai Djevad Paşa, fostul 
comandant al grupului de Sud, ținând garnizoana cu 3 divizii. - 

Toaie ştirile din izvor francez, englez şi grec, concordă, arătând 
că trupele cari au luptat în Dardanele, iiind obosite, s'au luat dispozi- . 
jiuni a fi aşezate în. canionamenle largi. După acele ştiri, dislocarea 
în prezent a trupelor, ar fi următoarea: 5 divizii. în Dardanele, 2 la 
Smirna, 2 la Ciorlu (4-a și 5-a) 2 la Adrianopol .(ll-a şi 12-a), 6 la U- 
zum-X&pru, din care trei sunt: a 4-a, 5-a şi Gea divizie, 9 divizii la Con: 
stantinopole din care primul corp de armată format din noile divizii? 
48, 49, 50; al 5-lea corp de armată numai cu diviziile a 10-a şi 13-a: 
şi patru divizii, ultimele cari au fost create, a căror organizare mai con” 
tinuă. In Turcia, Dardanele și Smirna suni în tolal 23 divizii, a 3 regi” 
mente de infanterie, fiecare a 12 batalioane ; artileria este înarmată cu 
tunuri Krupp sosite de curând din Germania ; organizarea însă a acestor 
divizii esie încă incompletă; iar 10 divizii provenind din Dardanele 
sunt foarte încercate şi obosile. o 

Formațiunile noi care nu suni încă complet 'organizate, se compun 
din 13 divizii, din care'9 a câte 9 batalioane şi 4 a câte 12 batalioane. 
Reorganizarea armatei turceşii prevede însă 12 batalioane pentru toate 
diviziile.: Efectivele necesare s'ar găsi, căci în depozitele regimentelor . 
se mai află mai.mult de 230000 oameni, iar deschiderea comunicaliunei 
directe cu Germania va grăbi de sigur aceaslă reorganizare. De altfel! 
Germanii trimet mari caniităţi de arme, echipament şi munijiuni, nume- 
'roase baterii grele şi de câmp, precum şi chiar soldaţi de artilerie pen- 
iru serviciul pieselor. Pe de altă partie recrutarea continuă, iar şcoalele 
de ofițeri de rezervă şi subofițeri funcţionează într'un mod foarte activ, 

 



In fine, o armată, formată îmai mult din biburi arabe, 
acoperă coastele mărei Roşii dela Abaca până la Aden. 

„Rușii. La extrema dreaptă (Nord), în regiunea litoralu- 
lui mărei, Ruşii ocupaseră încă din levruarie Khopa şi îAr- 
khara: o allă coloană înaintase mai departe de Borichhke 
dealungul lui Murul. Extrema stângă lurcă se găsea se- 
parată de mare prin aceste trupe și prinir'un înalt lanţ 
muntos, Taurus Ponlic, de iorţele ce operau mai la Sud 
în cele două ilirecţiuni, în direcția Ardansuteh și direcția 
Olty. Pe direcţia Ardansuteh frontul rus bară valea Tor- 
tun: la Nord de lacul cu acest nume; de aci Lăiă drumul ce 
duce dela Erzerum la Kars în valea cursului râului Arax 
care este imediat deasupra ile Kiopriukioi. Din această vale 
un drum se îndreaptă spre Sud lrecând din bazinul: Alasch-. 
kert în bazinul Dulakh și urmând de aci spre Bitlis” pe 
malul occidental al lacului Van. Ruşii atacară trecătoarea 
încă din Martie între bazinurile Alaschkert şi Dutakh; 
apoi acest oraș a lost luat la începutul lunci Mai şi Pu- 
şii continuă înainlarea spre Melaschkert şi Khop. - _: 
„Un detaşament rus venit din Persia, ocupase în tim- 

pul primăverei regiunea Kotur-Dilman şi intrând în 'Tur- 
cia ocupă în luna Mai, orașul Van la capătul S-E. al la- 
cului. De partea lor trupele turceşti, reprezintale mai ales 
prin detașamente de Curzi, stăpâneau teritoriul, atât în 
Turcia cât şi în Persia, care se întinde la Sud de lacurile 
an şi Urmiah. In rezumat frontul vus formă un mare, 

are de cere dela gura râului Arkhane -(la Marea Neagră) 
până al Sud de lacul Urmiah în Persia. Un prim sector, 
numit în comunicate zona lilorală, mergeă dela mare 
până la Taurus Pontic (malul drept al râului Ciorok, în 
cursul său pe teritoriul iure). Un al doilea sector este nu- 
mit scelorul Olty; având ca axă principală, drumul dela 
Exzerum la Olty. Un ul treilea Sector este numit valea 
Passin; are ca axă valea Araxului și drumul dela Erze- 
rum la Kars. Al patrulea sector, zona largă care se în- 
linde până la lacul Van și care este traversată perpendi- 
cular de Eufrat. | o 
„La finele lui Talie, Ruşii începură o serie de acţiuni 
între Khop, pe fluviu şi Karmundji, pe lac, la capătul oc- 
cidental. L.a 28 Iulie, centrul ture fu străpuns, iar la 29, 
stânga (Nord) tu gonilă dela Khop. 

„AL cincilea scetor este acela care leagă cele douii la- 
curi Van şi Urmiah. Curzii aruncaţi spre Sud; încearcă 
incursiuni asupra liniei ruseşti. La finele lui Iulie, se sem- 
nalează o acţiune la Ivontieră, la Badgirjia (acesta. este un 

„Sat care se găseşte drept pe linia Urmiah-Van). , 

Situaţiunea a variat foarte puţin până. la finele anului. 
Singura schimbare mai importantă a lost retragerea
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liniei ruse în sectorul Euiralului. La finele anului relrage- 
rea lor ajunsese până la Est de Melasehkert și pe malul 
Nord al lacului până la Ardjic. Afară de aceste operailiuni 
din 1915, cum! se știe, în Septemvrie 1915 u fost lrimes 
aci Marele Duce Nicolae ca comandant al lrupelor : din 
Caucaz. a a 

Operațiunile în anul 1914 

1. Operațiunile până Ia căderea cetăţii Erzerume 

In condițiunile 'şi siluațiunea arătată mai sus, Ruşii au 
“reluat olensiva la începulul anului 1916. Această ofensivă 
sa produs, în timpul când evenimentele de pe celelalte 
cealre modilicaseră rolul frontului din Caucaz, obligând ai 
se da atențiune mai mare. In adevi, în luropa, în timp 
ce frontul francez eră aproape imobil şi în limp ce Îron- 
lul italian devenise impraclicabil, din pricina iernei. Huşii 
începuseră la finele lui Decemvrie o mare ofensivă la a- 
ripa lor meridională. In Serbia, operațiunile principale 
erau lerminate dela 12 Decemvrie; „Aliaţii se organizau 
la Saionic, Austro-Germanii rechemară armata Galwilz 
de pe teatrul 'de Vest: în timp ce armata Roewess, întor- 
ându-se spre Vest se duccă să distrugă Muntenegrul. 

Se nășteă întrebarea: ce aveă oare să se pelreacă în 
Orient? Se atribuiau ' Germanilor proiecte mari.. Pentru 
unii eră ofensiva 'asupra Salonicului; peritru ălții o cam- 
panie asupra Egiptului; iar alţii şi mai îndrăzneţi preve- 
dereau o operaţiune în Mesopolamia. 

“Englezii aveau interes să fie stăpâni pe Mesopolamia 
nu, numai pentru a-și asigură zăcămintele petrolifere, dar 
şi penlrucă de aci amenințau pe de o parle lendințele 
germane pentru germanizarea Asici Mici: iar pe de altă 
parte închideau drumul armatelor turcești spre Indii. 

Puterile Centrale însă, au trebuit să caute efectele pe 
alte îronluri, în limp ce Ruşii au devenil mai aclivi în 
Armenia, în Mesopotamia şi în Persia. Vom descrie sumar 
operaţiunile ce au avul loc în aceste părţi. 

In Armenia. 
In prima chenzină Tanuarie, a fost o luptă importantă 

la oraşul Ardjiche (13 Ianuarie) pe malul Nordic al la- 
cului Van, unde. Turcii:au fost băluţi, lăsând în mâinile 
Rușilor 100 de soldaţi, 6 tunuri si S milraliere. 

In a doua chenzină Ianuarie, trupele ruse suni mâi 
active pe întregul teatru dela mare până la Eufrat şi la 
lacul Van. : - | 

La stânga, Turcii erau solid instalaţi în apropiere 
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de frontiera Caucazului pe un afluent al fluviului. Ciorok, 
numit 'Torlum, unde Turcii baraseră loate. trecerile. Ruşii 
au atacat aceste poziţii silind'pe Turci a se retrage spre 
Erzerum în care limp alle coloare rusești venind din 
spre Sarykamis au respins trupele turcești. din această 
parte, au ocupat Kiopriukioi şi apoi Hassșan IKal€. 

Marșul trupelor rusești dela 'Fortum spre Erzerum 
sa făcul cu mult curaj şi multă abnegaţie pe vremuri 
anevoioase, pe frig şi zăpadă și la altiludini ce au atins 
2000 metri. a 

În acest limp alte operatiuni au avut loc pe Tufratul 
superior (Mourad-Sou): au bătut bandele Curde la Me- 
laschkert. şi au pus în dezordine trupele turceşti din Valea 
Charia-Sou. | e - 

Ojensivu în Armenia la începutul lunei Fevruarie 
se destăşoară pe frontul 'Trebizonda-Bitlis, cu o desvoltare 
«de - 360 kilometri execulată în 1 coloane; - 
_ Coloana din dreapta pe valea rîului Ciorok, care se 
“arsă. în Marea Neagră, a ajuns la Baiburth,: pe care 
Ya ocupat și *fare periclitează legătura armatei turcești 
cu Trebizonda. | o 

Coloana din centru care înaintează către Erzerum. 
Coloana din stânga care a înaintat: prin Baiazid- 

Melaschkert, ocupând la 14 ianuarie a. c. Kinis. 
In fine coloana l-a pe la Sudul lacului Van către 

Bitlis. E 
sis Faţă de asemenea siluaţiune retragerea Turcilor din 
Armenia se precipită. Fugarii Turci au ajuns la Mouch 
în Valea Eutratului la 60 kilometri de Melaschkert şi 70 
de Jrzerum, iar oraşul Knys-Kala a fost ocupat de Ruși. 
Cetatea Erzerum este învăluită pe la Nord. 

Ruşii progresează şi în regiunea lacului Van deși 
frigul şi zăpada împiedică operaţiunile. 

Descriereu celăţei Erzerum şi a regiunei respieclive. 

_În regiunea frământată a Armeniei, formală în cea 
mai mare parte (lin munţi vulcanici, cari “tree de 3000 
melri înălțime, cetatea Erzerumului se găsește la aproape 
2000 metri altitudine. Importanţa acestei cetăţi rezuită 
din faptul că e.centrul de legătură al tuturor comunicațiilor 
ce din valea 'Tigrului şi a Eufratluui duc în Transcau- 
cazia. a 
„Tot prin Erzerum trece cel mai bun drum ce leagă 
Irebizonda de pe malul: Mărei Negre şi regiunea lacului 
Van cu Transcaucazia. - A 

Erzerum e aşezăt în apropiere de izvorul fluviului Eu- 
frat, pe afluentul Carasu. | 

Originea oraşului Erzerum — care este un centru
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comerciăl şi industrial impor! tant și formează piaţa lran- 
zitului comercial în Persia și Europa — e foarte veche. 
Numit dintr'un timp Garin sau 'Garin-hhalah de către 
Armeni, pe la 115 al erei creștine, oraşul primi numele 
de Theodosiopolis în” onoarea împăratului Theodosiu cel 
tânăr și vreme îndelungată 'servi de zăgaz contra năv. 
lirii popoarelor - barbare din Asia. Numele iui modern 
e derivat din acela de Arzen- IErrum („pământ al Homa- 
hilor”). 

In secolul al XI-lea Erzerum a aparținut Selgiucizi- 
“lor din Iconium; cari, ocupându-l în 1241, măcelăriră. 
parte din locuitorii lui, iar restul îi duseră în robie. 'Ta- 
merlan, fiorosul han al ătarilor, cucerise Erzerum în 
1387, iar Mahomet al II-lea îl încorporă Imperiului Olo- 
man, în 1400. 

In 1829, Ruşii, sub conducerea generalului Paschic- 
vici, cuceriră oraşul și-l pustiiră. La plecare, ci au fost 
urmaţi de un mare număr din familiile armenești măi 
bogate cari se slabiliră apoi în Rusia. Prin. ratatul dez 
Adrianopol, încheiat în ucelaş an, Erzerum [tt retrocedat 

urcici. 
in 1877 a fost împresurat de Ruşi şi [inut ca gaj 

timp de un an. 
Erzerum € o poziţiune militară şi o torlăreaţă de o 

foarte mare valoare strategică, situală la încrucișarea şo- 
selelor cari îi vin din Kars şi Olty şi a unei importate: 
reţele care deserveşte Trebizonda şi “celelalte ținuturi al6 
Anatoliei. 

Guvernul turc, studiase în vechiul limp_un traseu 
de cale ferată dela” Angora spre Erzerum penlru a-l legă 
cu Constanlinopolul, însă nu l-a realizat. Actualmente 
comunicația cu Constaritinopole se ace pe Marea Neagră 
până la Trebizonda, iar de aci pe un drum bine cons- 
truit până la. Erzerum. Ace astă situaţiune face ca opera- 
țiunile din Marea Neagră să aibă importanță mare faţă 
de acest teatru de operaţiuni. - 

Oraşul e încins cu un brâu de apărare de pământ 
şi o linie de forturi construite unele pe creasta dealurilor 

- împrejmuitoare, altele pe povârnișul răsăritean al mun- 
telui Dereboyun. Citadela şi zidurile vechi cari consli- 
tuiau apirarea din limpurile îndepărtate, nu mai există. 

Populaţia Erzerumului e de 13.000 locuitori, cea mai 
mare parte Armeni. 

Distrus în bună parte de un cutremur. de pământ în 
1859, Erzerum a suferit penlru a doua oară de pe urma 
cutremurului din 1901. - 

Incă dela începutul ri isboiului fortiticăţiile celă [ii au 
"fost puse în bună stare şi aprovizionate cu muniţ 

ii 
ic şi 
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artilerie de către. Posselt Pașa, inlocuit mai în urmă cu. 
Ahmed Ferzi Paşa, comandantul cetăţii până la căderea cei. 

Relaţiunile franceze evaluează că cetatea ar fi avut 
1030 zuri de foc din care 160 grele şi 200 de câmp şi de 
munte. Garnizoana. cetăţii între 80,000—100,000 oameni 
întăriți în urmă cu trupe din armata Ill-a. Afară de a- 
ceasta, fortăreaţa csă bine aprovizionată şi avea aparate 
de radio-telegrafie, acroplane, aulomobile blindate, proec-- 
toarce, elc. - o 

CGridereu cetății Irzerum. 

Atacul şi asaltul acestei cetăţi a durat 5 zile și 5- 
nopţi. Coloana rusă din centru comandată de Generalul 
Judenici (-, care mai obținuse două succese în 1914 la. 
Sarykamis şi Ardagan, înaintă în trei grupe și anume: 

Prima grupă dela Nord-Est pe drumul dela Olty că- 
tre forturile Kara-Subek şi Tafta. 

A doua grupă pe direcțiunea Kars-Kiopriukioi că-- 
tre poziţiunile Devâ-Boinou. | 

A treia grupă înconjura pe la Sud forturile Plan și 
Teken. | 

La 11 Fevruarie, prima grupă atacă şi ocupă Kara- 
Sutek, Tortul eel mai izolat, după ce îl redusese la tăcere: 
prititr'o bombardare cu piese grele. Apoi după o allă 
pregătire ide artilerie au ocupat Tafta, cucerind cu baioneta 
ŞI unele poziţiuni vecine pentru a deschide drumul spre 
Erzerum. Din aceste poziţii a putut bate cu tunul în 
spatele poziţiilor turceşti de pe Dev6-Boinou, înlesnind. 
astfel atacul coloanci din cenlru care se dirijase în această 
parte. Această manevră a fost condusă de generalul Mi-- 
hail Pryvevalsky. Aa 

In seara de 15 Fevruaric, toate forlurile turcești din 
slânga și din centru fusese ocupate de Ruşi. . 
„In dimineaţa de 16, trupele turcești încep a părăsi. 

şi celelalte forturi, astfel că până către seară, grupa rusă. 
din stânga ocupă torturile ide :pe Plan Teen. 

Din cauza ocupărei poziţiunilor de pe Dev6-Boinu, 

  

1). Generalul Judenici are 53 ani. A urmat şcoala 'militară „A- 
LEXA +DRU“ din Moscova şi a fost avansat Sublocoteneni la 18 ani 
în Regimentul de gardă imperială din Lituania. Trei. ani în urmă a 
intrat în Academia Militară din Peirograd. A fost numii succesiv şet de 
sta! major la un corp de armată, apoi la o brigadă şi în fine avansat 
Colonel la 33 de ani, fiind numit comandant a! Regimentului 18 vână- 
tori. In capul acestui regiment a făcut campania din Mandciuria unde 
a fost rănit In urmă a fost avansat General-Maior şi numit comandant 
de câmp de stat major al unui district militar din Caucazia. Cinci ani 
în urmă a fos! avansat General-Locoteneni şi numit șef de slat major 
al districtului militar din Caucazia. . -



as 
“Turcii” nu: au -pulut rezista nici- în torturile şi lucrările 
de fortificaţie «lin a “doua linie. Ei se retrag în Erzerum 
încercând a-l-incendia şi: de aci, în dezordine, se retrag 
către Vest de Erzerum pe direcțiunile Barbourih şi Er 
zidijan; unde lrupele ruseşti încearcă a le:Lăiă retragerea. 

PR La.-ora 11.30 a. m., primele trupe:de cavalerie rusă 
intrau în Ervzerum. -Celatea, cum se vede, nu sa preidal 
ci- a fost lpărăsită, de aceea nu s'a capturat aci decâ 
12,755 soldaţi, 235 oliţeri, 323 piese de lunuri. 

2. Operațiunile după căderea cetății Erzerum până 
la 1 Maiu 1916. 

Căderea Erzerumului, care nu este altceva decât, siră- 
pungerea centrului turcesc, de pe frontul armenesc, a-cons- 
lituit pentru Turci un pericol, de care conducătorii şi-au 
dal seama, de 'oarece nici o altă barieră nu poale opri 
progresul armatelor rusești. în înainlarea lor victorioasă, 
alară doar «le vreo nouă armată înjgshebală din ajutoare 
trimise în pripă dinspre Vesl. 

„Aceste. ajutoare au. fost trimise până la inceputul lui le- 
vr uarie şi anume: 4 divizii, trimise în Ianuarie a.c.,.3 «liv. 
în prima jumălale a lunci Feyvruarie 1916, adică diviziile 
1, 2, 3 din corpul IL armată, divizia 23 din Corpul :NIII 
armată precum işi diviziile 25 şi 27 plin Corpul VIII armată, 
îndreptate la începul spre Adalia şi Bagdail şi apoi o parle 
din cele spre Armenia. pile ştiri spun că sar fi trimis 
7 divizii din Tracia şi 2 din Siria. Se pare însă că aceste 
jutoare nu au putul sosi, cecace se deiluce din rezultatele 
uemsririi pe care Muşii o fac, în cursul căreia captu- 
rează maleriale şi prizonieri, împingând cu căzăcimea 
ămăşițele dezorganizale ale ioirţelor armalei lurceşti de 
Caucaz. 

Calea ferală analoliună, cu cele două mari ramuri 
(această din urmă cu lunelul dela 'Taurus — neisprăvit 
încă), compuse din ale sale Haidar Paşâ—Angora şi Hai- 
dar Paşa — Alep are un debit âbia de trei trenuri pe zi 
şi aceslea numai din câte oplsprezece vagoane (tracțiune 
simplă), din cauza puţinelor . locomotive” şi. acelea mult 
slăbile, precum şi a combustibilului defectuos. 

După cădere ca Erzerumului, operațiunile ruseşti gin 
Armenia fără a pierde nimic din avâilul lor, au întâm- 
pinat mari dificultăţi din cauză terenului şi a comunica: 
țiunilor. Rușii au urmărit în trei direcţiuni: către 'Ire- 

- bizonda, către Erzingjan la Vest de Ererum. către: Tau- 
rus pe “alea Tigrului. Trupele turceşti dezorganizate” și 
în nepulință de a îi întărite imediat se retrag. 

Coloana dinspre. Trebizonda a ocupat Ispir în Valei 
Ciorok şi încearcă a urea călre Barbourih.
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Coloana dinspre Erzingjan urmărește viguros cu -ca- 
zacii cari au prins câteva tunuri. 

Coloana dela centru dinspre Erzingjan are de scop: 
de a arunca spre "Vest resturile armatei turcești din Cau- 
caz; împiedicând-o de a mai putea colabora în altă parle;. 
iar înaintarea către Taurus, urmăreşte interceptarea co- 
municaţiunilor armatelor de Egipt şi Bagdad cu Constan-- - 
tinopolul, ceeace ar avea consecinţe incalculabile. | 

Inaintarea spre Vest de Erzerumy, este. înlesnită prin 
faptul stăpânirii Mărei Negre care înlesneşie aprovizio- 
narea priu numeroasele ci porturi la distanţe mereu c- 
gale. Coloanele dinspre Taurus, traversează o regiune bo- 
gată, cu un leren relativ uşor pentru mișcarea masselor: 
mari de trupe... | | | | 

“Coloana dinspre Tigru a ocupat Bitlis. Atacul sa dat. 
pe o vreme îriguroasă şi pe ninsoare, la ora 3 dimineaţa, 

_lără a se trage focuri. Turcii surprinși au luplat eroic 
la baionete, însă au părăsit orașul lăsând în mâinile Ru- 
şilor multă muniţie şi 20 tunuri. Bătlis se află situat pe. 
un afluent al Tigrului. Prin ocuparea sa se închide drumill: 
către Tigru și se poate spera a se închide de aci opera- 
țiile spre Bagdad, căci dela Bitlis la Sert sunt 60 kilometri, 
iar dela Sert pleacă drumul la Diarbekir şi Bagdad. 

„Coloana dinspre Erzingjan urmărește viguros. cu ca- 
zacii. . si - 

Toate ştirile din izvor grec semnalează, că Turcii au 
luat miăsuri pentru. întărirea de urgenţă a oraşelor Si- 
was (375 kilometri de Erzerum) şi Angora (350 kilo- 
metri la Vest de Siwas), în care scop sau trimis trupe, 
de pionieri şi batalioane de lucrători, la care sau adăogat: 
1000 pionieri de cetate sosiți de curând din Austria. 

Ceiderea Trebizondei. 

_„_ Coloana rusă “din dreapta, ajutată ide îlota de pe Marea. 
Acagră și de trupe debarcale la. Vest de Trebizonda, după 
ce a ocupat localităţile Rize, Oi (pe coasta Marii Negre) 
şi Ispir (pe Valea Ciorok) au atacat Trebizonda pe la list, 
Vest şi Sud şi au ocupat-o. | . 

Trupele turcești cari o apărau, după "puţină rezis- 
tență, o parte sau predat; -iar o parte au avul, timp «a 
sc retrage. 

Se zice că pierderea âcestui important port a fost. 
prevăzulă de călre comandămenliul turcesc, care a orga- 
nizat o nouă linie de rezistență pe frontul Kerason, Ka- 
rahisar Siwas, Acest [ront se găseşte cam La 200 kilomelri 
de linia Trebizonda: Erzingjan” şi cu: aripa dreaptă Îor-. 
moază eşalon înapoi, rezemală pe localitatea Sivas, care 

se găsește cam la 300 kilometri de Erzingjan.
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_Siwas, e o localitale destul de importantă, căci are 
0.000 locuitori, şi se găsește pe marea "linie de: comuni- 
cație, ce jalonează centrul Asiei mici, prin Jozgad, Ân- 
gora, Ismid, Constantinopol. E 

E drept că noul front.de luptă Siwas-Kerason, se 
găseşte cam lă 700 kilometri de Constantinopol, dar e de 
notat două lucruri: Intâi că prin pierderea Trebizondei, 
Turcii au dat înapoi frontul lor cu 200 kilomelri și a) 
doilea că Siwas, Karahisar, Kerason se găsesc în câmpie, 
.aşă că le e posibil masselor ruseşti să atace noul front iur-. 
cesc pe toală întinderea lui, şi chiar să execule o mișcare 

„de întoarcere, pe aripa“dinspre Siwas; operaţiune ce. până 
acum nu sa putut execulă din cauza terenului muntos, 
unde Ruşii nau pului luptă decât cu detașamente mai 
mult sau mai puţin izolate. 

In Mesopolunia. Cucerirea localilăţilor Bassorah, A- 
mara şi Nasery6, constitue prima clapă a înaintării en- 
gleze înspre Bagdad, stăpânind întreg vilaelul Bassorali, cu 
-o suprafaţă de 130.000 kilometri şi o populaţie de 950.000 
locuitori , | i 

In volumul 1 la pagina '395 şi în volumul 2 la pa- 
gina 249 am: arătat câte ceva despre operaţiunile din Me- 
'sopotamia. Vom completă acum unele dale şi vom descrie 

„operaţiunile ce au urmat: Ma 

Această primă etapă a expediţiunei engleze, a fost . 
foarte neplăcută Germanilor, cari considerau Mesopotamia 
ca una din posesiunile lor. Dâla Bassorah, expediţiunea 
urmă râul Chatt-el-Arab până la Korna, la confluenţa 
Tigrului și a Eulratului, unde se separă în două coloane 
cari urcâră în mod simultan cele «ouă fluvii. Cartierul 
general ul expediţiunii se instală la Korna. 

“ Coloana 'de pe valea Tigrului sub ordinele Genera- 
lului Townshend, înaintează până la Kut-el-Amara. unde 
ajunsese la 28 Seplemvrie. 

Această localitate se allă pe,„malul stâng al Tigrului 
şi face parte «lin lprovincia Bagdadului. o 

Turcii, în aşteptarea atacului, întăriseră poziţia. Aşa, 
ia vreo 10 kilometri spre Est lucrările solid: construite 
de pe Tigru, acopereau şi păzeau singură direcţie de 
înaintare spre Nord. Ă 

Englezii atacară pe ambele maluri ale Tigrului şi fură 
Ajutaţi şi de îlotila de canoniere de pe fluviu. O coloană 
compusă din două brigade, din divizia G-a britanică, ata- 
că pe malul stâng sub conducerea generalilor Hoghton, 
Fry şi Delamain; alte forțe atacară dreapta. Stânga turcă 
se prăbuşi cu toată rezistența eroică a Turcilor; întreaga 
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„poziţie fu părăsită lăsând pe câmp foarte mulţi morţi, şi 
numeros material ca: tunuri, arme, muniții şi câteva. 
sute de prizonieri. Englezii au avu can "600 morţi şi 
răniţi. . - 

 Purcii. se retraseră spre Bagdad, în tugă; iar Englezii 
ocupară și Kut-el-Hal cu. întreaga regiune respectivă. . 
«La 19 Noemvyrie, Englezii alacară şi ocupară 'oca- 

litatea Zeur; iar ja 22 Noemvrie alacară pe Turci. la 
Ctesiphon în apropiere de Bagdad. Forţele lurcești din 
această parle crau sub comanda lui.Nur Edim Paşa, şi 
erau compuse «lin regimentele 38 şi 39 inlanterie regulate, 
cu aproape alte patru batalioane complimentare, nere- 
gulate, 26 tunuri şi şase escadroane de cuvalerie. Efeclivul 
acestor lorţe eră, aproximativ, de opt mii de oamenj, aju- 
taţi şi de triburile arabe, foarte numeroase. Atacul a 
durat întreaga zi de 22 Noemwvrie fără a ace vreun popas - 
în timp ce generalul 'Pownshend, îmbarcat cu imtanterie 
urca Ligrul și pătrunse în Clesiphon, în speranța ca prin. 
ameninţarea liniei de retragere a Turcilor să-i forțeze a 
se retrage. aa 

In ziua de 23 Noemwvrie, lupla a Lost staționară; dar 
în noaptea de 23—24 'Tureii atacară cu multă vigoare şi 

«cu forțe superioare. Trupele 'engleze -abia putură să-şi 
păstreze poziţiile cucerite. | - | 
„La 24 Noemvrie,. din cauza lipsei. de apă, Englezii 

ură nevoiţi a se apropia de Nuviu,: părăsilidu-şi pozi- 
ţiile cucerite cu atâtea jerite. " 

In aceste lupte, Turcii, în afară de mulţi morţi, au 
pierdut şi 1600 prizonieri; însă şi Englezii au avut pier- 
deri foarte serioase cari se pot socoti până la 1500 morţi 
şi răniți. 

Acest rezullal eră mai de grabă un insucces pentru 
Englezi, mai ales că această coloană volantă, se găsea 
foarte departe de ajutoarele sale, nu eră nici aprovizională 
suficient; iar Turcilor le-au sosil multe ajutoare în ultimul 
Limp. ” 

In adevăr, chiar a doua zi, Turcii luară ofensiva cu 
forțe superioare zdrobitoare, aproape patru. divizii, for- 
ţându-i pe Englezi a se retrage, dintr'odată, tocmai la Kut- 
el-Aman, adică la 125 kilometri de vechia poziție dela - 
Ctesiphon şi la 157 dela Bagdad. Retragerea începulă la 
25 Noemvrie fi terminată la sfârşitul lunei. 

_„ Generalul Iom Nixon comandantul şef al forţelor 
engleze, ordonă a se păstră poziţia solidă dela Kut-ci 
Amara, până la 'sosirea ajutoarelor. 

Turcii sosiră în Iaţa .Englezilor la 4 Decemwrie. 
Generalul 'Townshend nedânidu-şi seama de forţele 

turcești ce le avea în faţă, se opri la Kut-el-Amara, pentru
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a rezistă aci până-la sosirea ajuloarelor. Nuredin, coman- 

dantul trupelor turceşti, dispunând de lrupe suficiente, 

asediază complet coloana engleză. In acelaş timp în care 

atacă apărarea Kul-el-Amarii, el duse o parte din forțele 
lui spre EI 'Belga pe Tigru, la Est de mlaștinile Suaikia, - 
Efectivul coloanei 'Townshend nu trecea de 10.000 oameni 
şi se găsiă acum: înconjurată -la o distanță de aproape 

400 kilometri dela Korna în timp, ce.forţele lurceşii aiin- 
geau 60.000 oameni. Carlierul general engiez! stabilit în 
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acest oraş, trimise, pentru a degaja lrupele Generalului 
Townshend, două noui coloane sub ordinele Gencralilor 
Campbell şi  Aylmer, cari urmară cele două maluri ale 
fluviului. Incetineala marşului trupelor britanice şi în- 
târziereu apariţiunei lor, trebuie să ic : atribuită : lipsei 
aproape totală de drumuri și localităţi, precum şi căderei 
de ploi torențiale aproape fără întrerupere. 'Frupele bi- 
vuacară aproape totdeauna în noroi, iar aprovizionarea 
lor se făcea cu greutăţi enorme. In cursul lunci Decem- 
vrie şi Ianuarie, Englezii se întăresc în Kiit-el-Amara 

  CC
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şi fac dese eşiri. Coloana Aylmer, pe malul oriental, a- 
junse la 19 Ianuarie aproape de Cheir-Said, unde luă 
contactul cu Turcii, dând o luptă chiar în primele ore 
ale zilei de 20 Ianuarie și ținu toată ziua. Lupta a durat, 
în ziua de 21 şi o parte din ziua de 22, forțându-i *pe 
Turci a'se retrage spre Orah. [n seara zilei de 20, trupele 
Generalului Campbell atacară pe Turci mai puţin nu- 
meroşi pe malul occidental, respingându-i. 

Generalul Aylmer, care avea comanda superioară. a 
celor două coloane engleze, la 22 Ianuarie se îndreplă 
spre 'Drah, locâlitate situată aproape la vărsarea în Ti- 
gru a râulețului Wadi. Acest râuleț are un curs nesigur 
şi serveşte de canal de scurgere mlaștinelor Suaikia. Aci, 

“la Orah, el întâlni trupele turcești pe care le înfrânse în 
ziua de 26 Ianuarie, şi în ziua de 28 Ianuarie, el dreaiu 
râulețul Wadi, urmărind pe Turci care băteau în retragere 
spre Es-Sinn, unde îi atacă în ziua de 3 Fevruarie, cu 
alternative de succese. Timpul rău şi inundaţiunile, nu Lă- 
sară putinţă Generalului Aylmer de a reînoi atacurile, aşă 
că timp de o lună, operaţiunile fură complect suspendate. 

__ La sfârşitul lunei Fevruarie, Turcii au reluat lupta la 
Kut-el-Amara, pe ambele maluri ale Tigrului. Englezii 
deşi au fost atacați în ziua de 6 de forțe superioare 
evaluate la trei divizii, însă graţie ajutoarelor sosite, (Ge- 

neralul Aylmer) în dimineaţa de 7, au putut rezistă, şi a 
durat lupta până la 8 scara, când: sosind în îoc încă o 
brigadă (Generalul Campbell) a luat cu asalt poziţiile 
turcești de. pe dreapta Tigrului, făcând 700 prizonieri, 
fără însă a puteă urmări pe Turci. După aceasta Gene- 
ralul Aylmer reluă marşul spre Kut-el-Amara şi în ziua 
de 21 Martie atacă din nou pe Turci, stabiliți în poziţiunea 
dela Es-Sinn, însă mu parveni să-i scoală de aci. Comu- 
nicatele nu au vorbit decât pentru a ne face cunoscut, în 
ziua de 10 Martie, că din pricina lipsei de apă, ele tre- 
Duiră a se retrage spre fluviu, apoi în ziua de 15 Martie; 
ne anunţă că ele au scos pe Turci dintr'o poziţiune înain- 
tată, dar neprecizată. La 25 Martie abia se puti află, că 
coloana Aylmer, dintr'o lovitură luase un mic post tur- 
cesc la Felahie, la 20 kilometri Nord-Est de Es-Sinn. 

„La 1 Aprilie găsim ofensiwa turcă oprită de aproape 
trei luni la .Kut-el-Amara (160 kilometri spre Sud), în 
neputinţă de a pătrunde liniile de apărare engleze dela 
Kut-el-Amara şi Fellâhieh, cu tot ajutorul celor două 

divizii (a 37-a şi 39-a) ale Corpului XIII armată, venit 
dela armata III-a din Caucaz, ceeace a slăbit această din 
urmă armată, tocmai în preziua ofensivei care fusese 

N 
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crezulă în Turcia ca puţin probabilă, din cauza limpului 
extrem de friguros. „ NA 
„La această dată, corpul englez eră trecut sub ordinile 
Generalului Gorring. Chiar în seara de 19, Generalul Gor- 
ring împinse coloana sa până la lelahie, pe care Gene- 
ralul Keary o atacă, în acelaș limp, pe malul Sud al flu- 
viului. | | 

Despre a doua coloană (Generalul Cambell), care îna- 
intă .pe malul occidental, nu sa arătat de loc. Se ştie nu- 
mai, că această coloană urmă. Eutratul până la Naserye, 
«șI urcă canalul Chat-el-Haly până la Chatra, unde avă 
o ciocnire cu trupele turceşti la începutul lui Fevruarie, 

Generalul "Townshend blocat la Kut-el-Amara timp de 
5 luni, sa predat, ne mai având cu ce să-şi hrăniască 
trupele şi în lipsă de muniţiuni s'a predat, cu loale că 
Generalul Gorring se află numai cel mult la 15 kilometri 
departe ide Kut-el-Amara. | 

Forţele britanice cari au. fost forțate să se. predeăi 
erau: A . 
_..2970 Englezi.şi aproape 6000 Indieni. 
„Toate tunurile și proviziunile ca și muniţiunile au 

iosi din vreme 'distruse. -: 
Cu privire la căderea  Kut-el-Amarei, telegramelei 

din Paris zic; . aa Ma | 
„După o rezistenţă eroică de mai mult de 143 zile, ar- 

mata engleză, comandată de generalul Townshenăd, careeră 
înconjurată în Kut-el-Amara, a îost nevoită, să capituleze, 
fiind cu totul istovită și nemai având de loc merinde. 

" Se-pume temei pe activitatea armatei daj ajutor, carq 
se găseşte acum la 100 klm. de Kut-el-Amara, pentru a 
recâștigă terenul pierdut și-a răzbună înfrângerea su- 
ferită”. . .. - - - Sa 

„Contrazicere există între comunicatele germane şi 
turceşti, în privinţa capitulării dela. Kut-el-Amara. Statul 
Major iurcesc, zice -că garnizoana engleză eră de ' 13.300 
oameni. Marele Cartier General german” anunţă 18.000. 
Comunicatul englez dând cifra de 9000 oameni, e de si- 
gur adevărat. | | A a 

Telegramele din Anglia adaugă: - Mae 
„Cu toate storțările disperate ale ajutoarelor trimise 

în ajutorul 'său, (din cauza inundaţiilor însă, ele nu au putut 
ajunge la timp -pentru “a-i așură siluaţiunea. Apărarea lui 

„ eroică însă este demnă de cele.mai bune tradițiuni ale 
armatei engleze şi a impresionat adânc pe toți compa- 
trioții săi, provocând chiar admiraţia inimicilor”. . - 

da. - . 

«
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„_ InPersia i 

In cursul lunei Ianuarie Ruşii au, de luptat cu ban- 
“dele plătite de Germani... . - a 
„> .* Rușii operează între Hamadaii și Rermanbach, oraș 
situat pe linia ce merge dela Bagdad la Teheran, şi au 
„ocupat Kengover 'după o luptă serioasă. cu bandele cari 
-au avut pierderi serioase. O aită luptă a avut loc: la -Sud- 
„Est de Hamadân, 
La 22 Ianuarie un defașament "rusesc îă avut 0 în- 
“tâlnire “cu O -asemenea :bandă: lă câtevă: zeci: d6 kilometri 
„de Teheran şi i-a produs mari pierderi, dezorganizândro. 
“In general“Ruşii feuşesc, cu încetul; -â pune” stăpânire pe: 
“oraşele peisane. | Ti ” 

In regiunea lacului Urimiah, baadele:Curde au fost,
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bătute de Ruși, cari au ocupat oraşui Sultanâbad la Sud- 

Est de Hamadan. 4 
Până la 4 Martie, forțele ruseşti, sub Generalul Ba- 

- ratoff, au avut două importante succese: au ocupal Ka- 
chan, situat pe drumul 'Leheran-Ispahan, şi Kermanbach, 

„situat pe drumul Teheran-Bagdad, unde Rușii mai slăpâ- 

"neau şi (Hamadan. a 

In fine, la începutul lui Aprilie situaţia ofensivei din 

Persia este: 
Otensiva pe la Estul lacului Urmiah, s'a scoborit spre 

Sud, ocupând succesiv Tebriz, Sauitschbulak, Hamadan, 

Kermanschach şi ajungând la Kerino, localitate la Vest de 

Kermapschach, în drumul spre” Bagdad, de care este nu- 

mai la 200 klm. 'depărlare. 
Au mai ocupat Bidjar, de unde au respins pe Turco- 

Germani şi Kizil-Ouzen. Au mai ocupat Kola (-10 klm. de 
Kermanschach) şi Senech, în Kurdistan, la 50 verste de 

- Kermanschach şi Kirind la 200 klm. de Bagdad. 
Această înâintare a Ruşilor pune în siguranță şi lru- 

pele engleze dela Kut-el-Amara. 
“tot în“ Persia, Ruşii au mâi ocupat şi Ispahan, apro- 

piindu-se astiel tot mai mult de Galiul Persic; iar alle 
torţe înaintează pe şoseaua Hamadan-Kermanschach-Bag- 
dad, amenințând direct acest oraş. Aceste forţe, bătând 
mereu forţele turceşti, au ajuns la frontieră, trecând de 
Chanikin, găsindu-se, asttel, la 170—200 kim. departe de 
Bagdad. Aci Sau imobilizat pentru câtvă timp căutând 
a Se reorganiză şi apoi să-şi continue înaintarea ofensivă. 
In acest limp Turcii au adus ajutoare şi din Europa, și 
de pe coasta Siriei și încercară a face față indoitului pe- 
ricol — englez dela Sud şi rus dela Est. - 

Situaţia generâlă la 1 Aprilie.) 

Armata rusă. NE 
Până la 1 Aprilie armatele rusești ocupă aproape în- 

-treaga Armenie, iar o bună parte a forțelor ruse, după 
ocuparea oraşului Bitlis şi localităţei Said (45 kim. Sud de 
Bitlis), -stăpâneşte :debuşeurile în valea fluviului Tigru, 
„Singura. comunicaţie între Armenia şi Mesopotamia. Ei se 
-află acum numai la 220 km. de linia ferată a Bagdadului. 
şi sunt puţine probabilităţi, ca Turcii să fi avut timpul 
necesar de a trimite trupe suficiente şpre a puteă opri 
progresul rusesc la Sud de .Bitlis, distanța dela Adana 
Re de cale ferată) la, Said, fiind 600 kim. de parcurs 

„Consecințele ocupării căii ferate, a Bagdadului, pot fi 

1) Din „Buletinul“ .No. 89/1916. 
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mari; armata VI-a turcă ar îi pusă întro grea situație. 

„Progresul armatelor ruse spre Vest coritinuă în acelaș 

timp, şi, pentru a-i. împiedică, Turcii trimit de trei luni 

?u şir ajutoarele menţionate mai sus. 
Sa svonit în ultimul timp, cum că chiar Puterile 

Centrale, vor interveni direct, trimițând trupe de ajutor în 

Turcia; astfel ştirile din izvor grec şi italian precizează 

că o divizie austriacă e pe punciul de a sosi în flurcia 

şi că vor veni şi trupe germane cari apoi vor .li trecute 

în Anatolia, spre a apără calea ferată a Bagdadului. 

. 
+ > 

| In urma acestor evenimente, armala lurcă a su- 

ferit o nouă grupare. 
După știrile din izvor italian, grec şi francez, dislo- 

carea armatei turceşti la începutul lui Aprilie, ar îi ur- 
mittoarea: ” 

Armata I-a (Constantinopole) General Essad Paşa; 

este compusă din Corpul.I armată: Divizia I-a (Ceatal- 
gea-St. Șiefano), Divizia 49 (Marea Neagră, coasta euro- 

peană a Bostorului), Divizia 50 (Marea Neagră), coasta 
asiatică a Bosforului, până ja Zuguldac). 

Armata II-a (Uzum K5pru), General Izzet Pașa; este 
compusă din: Corpul II armată: Diviziile 4 şi 6 în zona 
Ipsala-Uzun KSpru. 

Armata V-a (Lule-Burgas) Mareşal Litmann von San- 
ders Pașa: este compusă din Corpul III armată: Diviziile 
7, 8, şi 9 (Kirkilisse şi împrejurimi); Corpul XVI armată: 
Diviziile 11 şi 12 (fost corpul IV armată), (Adrianopole); 
“Corpul XVII armată (Baba Esky şi împrejurimi). 

„„„In afară de aceste divizii se mai află în Tracia: Di- 

viziile 19, 20, 23 și 42, ceeace ar face un total de 14 di- 
vizii, împărţite la cele trei armate de mai sus, într”o- pro- 
porție necunoscută. Cecace este cert, însă, e faptul că 
armata 5-a își menţine cele nouă divizii ale sale. 

Armata de Dardanele (B6kaly 'lângă Jalovo) Gene- 
ral Diavid Pasa; este compusă din diviziile 24 şi 26 (Cor- 
pul IV armată), diviziile 25 şi 27 (Corpul VIII armată); 
adică un total de patru divizii, larg împrăștiate, dela Enos 
la Kum-Kalek. 

| Grupul Smirna (care pare a ţine de armata V-a), este 
compus din diviziile 46, 47 şi 48 (prima de jandarmerie, 
a doua de mustafizi, iar a treia de creaţiune recentă), dea- 
semenea larg împrăștiate pentru. paza. coastelor dela Aivali 
la Sud de Smirna. | 
| De remarcat este faptul, că cele două divizii din Bos- 

for, cele patru dela Dardanele și cele trei dela” Smirna 
sunt fixate pentru apărarea coastelor.



342. 

„In Asia Mică, dislocarea armatelor turceşti, este ur- 
mătoarea: - INS a 

Armata III-a (pe linia Siwas-Marach), General Vehib: 
Pașa, în plină reculegere. spre o concentrare, retrăgân-- 
du-se. încet în fața Ruşilor; ea” este compusă din diviziile: 
2,3, 5, 10, 13 (17, 18, 29 Corpul XII armată). :Diviziile 
14 şi 15 (din Corpul V armată) în drum prin Anatolia, 
două divizii noui create: din armata IV-a din. Egipt, în: 
marș spre Aleppo. Adică un-ttal de 21 divizii... 

Armataă 1V-a (Bagdad-lerusalim), General Dijemal-- 
Paşa, două divizii noui: create (Corpul VII armată, divi-- . 

-ziile 39 şi 10 plecate în. Yemen; alte două divizii plecate 
spre armata IV-a, probabil diviziile 43, 44, 45 şi 52), nu- 
mere ce nu sunt găsite astăzi în alti parte în ordinea. 
de bătae, Totalul acestei armate deci:2 divizii. - - -- 
* Armata Vl-u (Mesopolania) fost comandată de Mare- 

şalul' Von der Goltz Paşa, este compusă din divizia 38-a - 
(Corpul XIII armată), diviziile 37, 41, diviziile noui create: 
51,-53 şi 51, adică un total de:6 divizii. 
„La Aden. Diviziile independente 21 și 22. - . a. 

In Yemen. Corpul: VII armată (diviziile 39, 10). : 
Adică un total general în Asia de 36 divizii (cu. cele: 

trei delă Smirna). o | - 
Toate ştirile din sursă greacă, arată că în ultimul 

timp armata turcă s'a sporit cu: 4 regimente noui de in- 
fanterie a.3 batalioane, ceeace ridică numărul regimentelor 
dela .158 la 162, iar acel al diviziilor dela 52 la 54. » 

Divizia AVl-a (Corpul VI armată) este pentru mo-: 
ment desmembrală, batalioanele sale formând al -lea. 
batalion .la regimentele diviziilor! 2, 3 şi 5, plecate în, 
Armenia. n a 

Divizia 23 (Corpul VIII armată), desmembrată, a fost. 
din nou creată în infanterie, cu 9 batalioane de depozil.. 
Din cele 54 de divizii, arătale mai sus, 10 sunt a 11 ba- 
talioane, iar restul de 44 sunt ia câte 9 batalioane. 

Observaţiuni. şi. învățăminte : 

Cucerirea: cetăţei Erzerum arată o superioritate locală; 
rusească și prezintă un mare avantaj geografic, căci -Ru- 
şii au posibilitatea de aci să se îndrepte: fie spre Constan- 
tinopole, în contra armatei din Mesopotamia, fie spre A- 
lesandreta, pentru a pune mâna pe marea arteră ferată: 
asiatică, fie spre Alep Bagdad. Si 

Terenul şi distanțele nu sunt favorabile Ruşilor. 
Pentru a-eși din Armenia, regiune cu deosebire mun- 

toasă, Ruşii au de străbătut, fie spre Vest, fie spre Sud, o distanță de 250—300 kim. aie
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Obiectivul cel mai apropiat, pentru ci, ar li regiu- 
nea Diarbekir, la Sud-Vest de Van, unde ar lăiă linia fe- 
rată în spatele armatei din Mesopotamia, ce dela Alepp 
duce la Bagdad. - i 

Al doilea obiecliv apropiat ar fi Alexandreta, de care 
se găseşte numai la 700 klm. Peniru aceasta însă trebue 
nu numai să respingă armata lui Linemann, dar să pună 

stăpânire şi pe linia Alepp-Bagdad şi cu neajunsul de a 
aveâ în spale o.inie de aprovizionare lungă de aproape 
7000 klm., fără nici o cale ferată. | | 

Până la Constantinopole, Ruşii ar aveă de străbătut 
o distanță de 1200—1400 kim. | 
Dacă Ruşii au puterea şi limpul necesar pentru a 

întreprinde o operaţiune în stil mare în Asia Mică, ope- 
raţiunile lor ar urmă probabil să se desfăşoare în modul 
următor: i i 

| O primă acţiune contra liniei Alepp-Bagdad, care 
dacă ar reuşi, le-ar da, pe deoparte, posibilitatea întru- 
nirei cu Englezii, iar de'altă parte, prin schimbarea linii- 
lor de operaţie, să se alimenteze prin golful Persic. - : 

O a doua fază a acestei ofensive îndrăzneţe, ar îi 
o operaţiune contra Alexandretei, unde, dacă ar ajunge, ar: 
găsi Marea Mediterană laîndemână pentru aprovizionarea, 
lor, cu toate cele necesare, de către puternica flotă aliată. 

Prin ocuparea Alexandretei, puterea turcească ar fi 
mai mult decât îngenunchială, aşă că marşul spre Con- 
stantinopole mar mai fi necesar, decât numai dacă ar îi 
impus de alte consideraţiuni ale răsboiului european. 

„_ Toale aceste rconsideraţiuni strategice pot 'servi de 
fiv logic, dar numai teorelic, pentru. o desvoltare mai de- 

părtată a acțiunei ruseşti. :. - 
Pentru realizarea ei, însă, le-ar trebui Rușilor 6—700.000 

de oameni şi o storțare considerabilă, ca să învingă difi- 
cultăţile de teren, care în această regiune frământată, și 
lipsită de .comunicaţii sunt mai puternice decât -rezis- 
tenţa ce ar puteă să opună armatele turcești. 
ă Cucerirea Erzerumului, la rândul ci, mai este de o 
importanță considerabilă pentru Ruși şi prin aceea .cii le 
deschide spre Nord drumul la Trebizonda, adică a celui 
mal mare pori. turcesc din această parte. 

Din punctul de vedere lactic, e de notat că direcţiunea 
de mişcare a ofensivei ruseşti către” Trebizonda are. Joc 
ma! îmult în lungul malului Mării Negre. Această opera- 

țiune d explicată prin greutăţile de comunicaţiune pe cari 

le întâmpină coloanele ruseşti de aprovizionare, în a- 
ceastă regiune, :cu deosebire muntoasă şi lipsită de co- 
municaţii. - a . 

Ruşii, cari domină Marea Neagră cu flota lor, au cea
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mai mare înlesnire pentru a se aprovizionă prin depozi- 
tele formate în porturile mării Negre, cari sunt alimentale 
de vasele lor. | | - 

Nu tot așă se prezintă cazul pentru Turci cari au 
pierdut trei sferturi din flota lor comercială, iar îlota de 
răsboiu e redusă la câlevă submarine şi lorpiloare, a 
căror actiune e aşă de slabă, încât nu lurbură câtuş «le pu- 
țin transporturile rusești. 

Situaţiunea militară a Turciei, în urma înaintărci Ru- 
şilor în Armenia, face să reiasă lipsa, de forţe solid orga- 
nizate, în raport cu marea întindere a frontierelor impe- 
riului, care este lipsit de comunicaţiuni 'lesnicioase şi re- 
Pezi, penru a puteă face faţă nevoilor pe diferitele tron- 
turi. Paralel cu amenințarea din Armenia, se prezinlă un 
alt pericol pentru Turcia, la frontierele europene ale Tur- 
ciel; adică pe coastele Mărci Negre, Dardanelele şi coastele 
Smirnei, unde astăzi sunt imobilizate 9—10 divizii pentru 
paza lor, adică :/4 din tolalul forţelor de cari se lispune. 

Acţiunea rusii a atras spre Caucaz 21 divizii, adică: 
mai mult de 1/4 din forţele totale, şi va mai atrage încă, 
căci forţele armatei IIl-a de Caucaz sunt sleite şi de- 
cimate. 

Diviziile trimise în. spre Caucaz, după ştirile din 
sursă greacă şi italiană, se zice că au fost sporite cu câte 
3 batalioane (adică. în loc de regimente a 3 batalioane, zu 
plecat cu 3 regimente a 4 batalioan€); sporul de 12 bata- 
lioane a fost luat dela 4 alte regimente din alte divizii din 
armatele de Europa, care regimente au fost pentru mo- 
ment dizolvate. De altfel sistemul: acesta s'a întrebuințat 
în totdeauna de către organizatorii turci, din cauza ne- 
voiei ce aveau de a face faţă împrejurărilor urgente, pro- 
vocate de schimbările survenite pc diferitele teatre de: o- 
perațuni turceşti, şi cum: nu se puteau. trimite unităţi con- 
slituite, căci nu toate aveau aceiaşi pregătire, recurgeaui 
fa sistemul detaşărei de regimente şi batalioane din alte 
divizii pe cari mai târziu le-au înlocuit cu noui creaţiuni, 
binc-înţetes din ce în ce mai slabe. 

Dacă sc face o apropiere între operaţiunile actuale 
şi cele din 1877, fie în această regiune, fie în: Bulgaria, 
se vede că'acţiunea armatelor turcești urmează o formă 
foarte ciudală: așă, în 1877, la începulul răsboiului, Muk- 
tar-Paşa impune Ruşilor o înfrângere sângeroasă la 7e- 
vin, în Songanli-Dac, care face pe Ruși nu numai să bată 
în retragere, dar să evacueze chiar şi Karsu. 

Survin evenimentele din loamna anului 1877 prin 
cars Turcii pierd Plevna în Bulgaria şi Karsu în Caucaz.
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Ca.prin farmec toată vitejia turcească se prăbuşeşte şi 

acelaş Muktar-Pașa, care bătuse pe Ruşi,cu câlevă luni 

mai înainte, nu mai poate să reziste la nici o întâlnire cu 

forțele ruseşti şi e bătut succesiv la Zedin, Hass-Kal6 şi 

în fine în defileul dela Deve-Buyum. _ 

Soarta armatelor turceşti în Caucaz ca şi în Bulgaria 

eră hotărită. 

1 

VI. Operatiile în Dardanele și Galipoli 

Bătălia dela 12—13 Iulie. Bătălia dela 6—12 August. 
Evacuarea peninsulei. " 

Operaţiile în peninsula Galipoli sau continuat în anul 
1915, cu e. deosebită înverșunare şi din o parte şi din 

alta. Ambii adversari, după luptele din Maiu 1915, au: 

adus mereu torţe şi s'au întărit, pe poziţiile ce le aveau, 
pregătindu-se peitru lupte şi mai mari, pentru lupte de- 

cisive, în această parle, după cum le credeă fiecare din 

adversari pentru cl. ” 
Situaţia la data de 1 Iulie 1915, la care am năsat | 

descrierea acestor operaţiuni în.vol. II (vezi vol. IL pag. 
231—235) eră urmăloarea: | 

„_ Forţele franco-engleze ocupau vâriul de S.-V. al pe- 
„ ninsulei Galipoli, Francezii la dreapta, Englezii la stânga 

şi erau înaintați până la poalele dealului Atchi Baba, până 
la malul râuşorului Kereves-Dere, rezemaţi cu ambele 
flancuri, pe îlota care, de fapt, stăpâncă marea. 

Forţele totale de cari dispuneau aliaţii se ridică la a- 
proxiniativ 100.000 cameni, cu peste 300 ce tucmuri, în a“ară 
de intreaga îlolă ce sprijineă puternic acţiunea de uscat, cu 
numeroasele sale tunuri. 

Forțele turceşti 'chemate a apără cheia Constanlino- 
polului Şi a imperiului, se compuneau din: 

„Apărarea Dardanelelor şi în special a peninsulei Ga- 
lipoli; eră împărţită în cinci grupe: 
__a) Grupu dinspre Sed-el-bar (S.), cuprindeă următoa- 

rele torţe: ! | 

Corpul V armată cu diviziile 13, 14, 15. 
Corpul 1 armată cu divizia I-a. 
Total 4 divizii=—36 batalioane; cartierul “general la 

Maghran; iar grupul eră comandat de Djevad Paşa. 

b) Grupul dinspre Ari-Burnu (N.), cuprindeă: 
Corpul 1 armată cu diviziile 2 şi 3. 
Corpul VIII armată cu diviziile 23, 25. 

„Total 4 divizii = 36 batalioane; cartierul la Bockaly'; 

Jar grupul eră comandat de Ali Riza Paşa.
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-c) Grupul. dela Anaforia, cyprindeă: A 
“Corpul XVII “ărmală cu diviziile 18, 19, 50. - »- 
"Corpul Vl armată cu divizia 26. i 
"Corpul VIII armată cu divizia 27. o 
“Total cinci” divizii = 45 balalicane, cartierul eră la 

Tursehumkeoi; iar grupul eră comandat de colonelul. Mus- 
ala hemal. i - 

d) Grupul ae pe coasla asiatică, cuprindea: * 
Corpul VI armată cu diviziile 16, 24. 
Total două divizii= 15 batalioane, cu cartierul la 

TYscha Kaleh. Ă | 
„„ e) Rezerva generală spie. Dulair-Galipoli. Si 

Cuprindeă corpul IV armată cu diviziile 10, 11, 12. 
„Totalul general al aceslor forțe se ridică deci la: 

15 divizii cu 135 batalioane :infanterig, 280 tunuri 
şI 121 mitraliere. 

- Comandant al tuluror acesto. forţe, cari constituiau 
armata 5-a germană, eră mareșalul Limann von Sanders 
Pașa, având ca şet de stat major pe Lt.-colonel Kiuzim 
bey. .. a Sa : : 

. Luptele înverşunate din prima jumătate a lunei Mai 
1915, şi arăiale ue noi în vol. 2, la capitolul respectiv, 
au demonstrat până la evidenţă că mijloacele de cari .dis- 
puneau. aliaţii sunt insuficiente. Generalul Hamilton, co- 
mandantul suprem al forţelor franco-engleze, dându-și 
seama de această slăbiciune,. a: cerut ajutoare, cerând, la 
10. Maiu, numai două divizii; dar curând şi-a dat seama 
că două divizii surit prea puţine şi a telegrăfiat, din nou, 
cerând două corpuri de armată. -: | 

Primele! rupe ce au sosit în ajutor, au fost unităţile 
diviziei 52 engleză. a | 

„ Ruşii, cari trebuiau şi ci să coopereze la luptele în 
contra - Lurcilor, prin' debarcări pe.coasta Mărei Negre 
spre Midia, au renunţat la această operaţiune. Din această 
cauză, forțele turcești ce erau piăsirate a se opune, unor. 
evenluale debarcări rusești, au fost aduse înspre Galipoii 
și asltel forţele aliate se găsiră. în continuă inferiorilate: 
Generalul Hamilton, față cu această nouă situaţie, a crezut 
să încă trei divizii acţive şi altele. două teritoriale. nu ar 

li prea. mult. - 
Bătăliile cele mai importante cari au avut loc, în 

această perioadă, sunt acelea dela 12-13 Iulie şi dela 6—12 August, cui cari s'au terminat marile operaţiuni în peninsula Galipoli. ză 

  

: 

Bătălia dela 12—13 “julie. 
„Bătălia dela 12—13 Iulie eră considerată numai ca acțiune preliminară a imarei băţiălii ce eră procctală pen-
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tru începutul Junei August. Această, acţiune aveă drept scop, 

numai de a rectifică irontul, de a câştigă noui poziţii, de 
a păstră moralul trupelor, şi de a atrage iorţe.e turceşti 

în această parle, pentru a înlesni marea acţiune ce urmă 
a se da în direcţia generală Anatorta. - 

In operaţiunile ce au precedat această actiune, dreapla 
turcească de pe frontul de Sud al peninsulei, a fost res- 
-pinsă până lângă ISritia. “ | 

„Acţiunea dela 21 şi 13 Iulie se îndreaptă spre centru 
şi stânga Turcilor pentru a-i împinge înapoi. 

Corpul francez de atac cuprindeă două divizii acolate: 
şi aveă Sarcina să. atace stânga turcă întărită pe malul 
sudic al cursului inferior al râului Kereves-Dere. La 
stânga acestei brigade se află. brigada 157. Aceste bri- 
gade constituiau. divizia 52. | a 

Toate aceste constituiau trupele de atac; celelalte 
forțe crau ţinute în rezervă, gala de a intră în facțiune 
dacă: nevoe va fi. Divizia 29 engleză trebuiă să facă de- 
monstraţii spre stânga sectorului de Sud; iar Australienii 
şi Noui-Zcelandezii asemenea spre frontul poziţiei lor, 
pentru a împiedică rezervele inimice să întărească adevă- 
ratul punct de atac. | 

La'ora 7,35 a. m, trupele franceze şi engleze cşiră din 
tranşcele lor şi din primul avânt cuceriră două linii de 
tranşec. In 'special divizia l-a franceză, dea dreapla a 
obținut un foarte frumos succes, cucerinşl întregul șis- 
tem: de întăriri, care mărgincă partea de jos a râului Ke- 
reves-Dere. Divizia 2-a iranceză şi cu, brigada 155 sco- 

țiană stăpâni şi păstră, în conira tuturor încercărilon 
inimice, cele două linii de tranşee câștigate. Din nenoro- 
cire, batalionul din stânga al brigadei 155 engleză, îna- 
intă prea mult şi urcând pe colină, căzu sub focul ile ba- 

raj îrancez, şi în câtevă clipe, înainte de a se recunoagte 
greşeala, îu decimat şi nevoit a se retrage, cu pierderi 
enorme în linia 2-a de tranșec, unde ar îi trebuit să se 

oprească dela început. . e 
___ Lupla continuă cu înverșunare, Turcii dând. vigoare 
întoarcerei ofensive şi luptând cu disperare pentru reocu- 
parea poziţiilor pierdute. Pentru terminarea mai repede 
a acestei acțiuni, se ordonă şi brigadei 157 să alace. După 
o violentă bombardare, dar de scurtă durată, această bri- 

gadă se repede la:atac şi luă în câtevă minute toate lran- 

șeele inimice ec: avu ca obiectiv. In această parte trupele 
engleze înaintaseră cu peste 100 m! dela vechile poziţii 
Şi cu peste 200 m. înaintea acelora din dreapta lor... . 

, „Divizia 52-a engleză şi diviziile 1.şi 2 franceză, pri- 
miră ordinul-a se întări pe poziţiile cucerite. a 

Turcii încercară toală noaptea, puternice întoarceri 

ofensive pentru a recuceri terenul pierdut, dar fură me-
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reu respinşi de către aliaţi, cari erau sprijiniți şi de focul 
şi proectioarele vaselor. 

In dimineaţa zilei de 13 Iulie, insă, aripa dreaptă a 
brigadei 157 engleză se văzu silită a da înapoi în [aţa unui 
puternic atac ture, în care bombele jucară un foare 
mare rol. 

In acest moment: lrei batalioane engleze din divizia 
navală, primiră ordinul să întărească: brigada 157, să 
atace şi să respingă pe Turci; iar loate celelalte trupe de 
pe iront să-și conlinue înaintarea atacând fiecare îna- 
inte-i cât mai viguros. 

Acest ordin de alac sa excculat cu multă vigoare şi 
Hecare unitate înregistră succese "destul de importanie, 
putând să-şi păstreze câştigurile în contra atacurilor lur- 
ceşti. Din nenorocire, greşeala din ajun sa repetat: un 
batalion englez, batalionul din Portsmouth, înaintând 
prea' mult, căză şi cl 'sub focul de baraj al Francezilor 
şi avu pierderi grele. 

Pe seară bătălia încetă, puţin câte puţin; iar rezultatul 
fu următorul: câștigarea a două linii de tranşee inimice 
şi găsirea unui foarte bun câmp de tragere. Din nenorocire 
pierderile au fost îndeslul de serioase. Răniţii şi morţii 
Englezi se ridică la vreo 3000, iar la Francezi nu au tre- 
cut de 1000. Turcii au avut peste 5000 pierderi între cari 
şi 520 prizonieri cu două mitraliere. Generalul Masnou, 
comandantul ilivizici 1-a franceză, îu rănit mortal. 

Bătălia dela 6—12 August. 

Bătălia dela 6—12 August a fost cea mai mare din 
bătăliile ce sau dat în peninsula Galipoli, atât prin numă- 
rul cel mare de forțe angajate deoparte şi de alta, cât şi 
prin rezultatele obţinute. Rezultatele, din nenorocire, au 
tost defavorabile pentru marea alianţiăi și dela această dată 
Sa văzul că acţiunea în Galipoli, începută rău, nu mai 
ari nici 0 şansă; de a [i terminată bine. Rezultatul acestei bă- 
tălii a decis părăsirea acţiunei, complet, în această parle. 

__ Forţele promise a veni în ajutorul trupelor debarcate, 
trebuiau să sosească aci, chiar în timpul începerii opera- 
țiunilor. Așă, după socoteli matemalic făcute, ele trebuiau 
să înceapă să sosească pe la 10 Iulic, la insulele unde ur- 
mau să fie adăposlile şi strânse, așă că la 6—8 August să 
fie gata de a îi aruncale în luptă. | Me 

Data începerei marei acţiuni a fost fixată pentru 6 Au- 
gust, fiindcă din: ziua de 7 August, luna răsăriă dela:ora 2 
dimineaţa, aşă că lupla se pulcă da pe întuneric sub lu- 
mina proectoarelor de pe vase şi a acelora din liniile 
întâiu. | 

Planul alcătuit îu următorul:
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a) Diversiuni, cu ameninţări de diferite debarcări, 
în diterite puncte ale peninsulei și în special în fundul gol- 
fului Saros şi spre gura Mariţei, precum şi în ureptul 
insulei Mitilene; această pentru a atrage atenţia forţelor 
turce în mai multe părţi. ” 

b) Diversiuni puternice la Sudul peninsulei, atacând 
“puternic linia turcă din regiunea Korithia, pentru a men- 
ține aci cât mai multe forţe turcești. , 

c) Un alac puteriiic, decisiv, pornind de pe frontul 

corpului Australian şi Nou-Zeciandez, a.utat: şi de alte. 

trupe. de debarcare. Acest atac trebuia să fie decisiv şi 

să' tae, în direcţia Maitos, peninsula în două, fie printr'o 
înaintare în aceă direfţie, fie prin ocuparea înălțimei 
Sari-Bâir, de unde să poată bate toală strâmtoarea. 
""4) Debareare prin surprindere în goliul Suvla; a- 
ceste forţe aveau, apoi, însărcinarea a întoarce pela Nord, 
poziţia de pe stealui Sari-Bair. | 

Este de remarcat următoarele cestiuni foarte impor- 
ante, relativ la -azeste.operaţiuni: a) Trupele chemate a. 
operă în peninsula Galpoli, nu puteau îi alusc, dinainte, 
pe uscat, şi apoi după ce sar face repartiţia lor:să sc 
procedeze la pregătirea atacului şi la execularea lui, având. 
toate trupele la îndemână. Aci, trupele ce urmau a luptă 
erau adunate în insulele vecine, la Mudros, Imbros şi 
chiar în Mitilenc, cari se găseau la câte 150, 120 şi 240 
klm. departe de locul de operaţiuni. Ele urmau a fi a- 
duse în ultimul moment, în luptă; şi debarcate, fără a 
ține socoteală de posibilitatea unor vremi rele ridicată 
pe neaşteptate sau chiar de acţiunea submarinelor inimice 
cari deveniseră, în ultimul timp, foarte de temut. | 

b) In acelaş timp, mai trebue observat că punctele 
de alac nu aveau nici o legătură, între ele, afară de Ma- 
rea, aşă încât comandantul suprem fu nevoit a rămâne 
în insula Imbros de unde conduce prin telegrafia fără 
fir lupta, sau prin ordine trimise cu lorpiloare iuți, cari 
nu „puteau face niciodată drumul mai repede de 2 ore 
şi cevă. e cc 

„+ Pentru statul major a fost, în special, o muncă colo- 
sală pentru a aranjă sosirea la limp a tuturor acelor de- 
taşamente şi coloane, însoţite de întreg materialul nece- 
sar, de aprovizionamente cu apă, animale, trăsuri, etc. 
In special grija apei a stăpânit pe toţi comandanții, dela 
cel mai mare până la cel mai mic. Intreaga regiune, este 
lipsită de apă şi pentru aprovizionare sau alcătuit con- 
voiuri speciale; un rezervor de 30 metri cubi a fost ţin- 

stalat la corpul de armată australian; vasele de petrol, 

tinichelele toate, curățate şi amenajate, erau umplute cu 
apă şi adusă din insulele vecine. O întâmplare nenoro- 
cil, — ciocnirea a două vase, din care unul aduceă apă,
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a produs un moment o adevărată panică, stăpânită, însă, 
curând prin bărbăţia și energia comandanților. | 

“In tot cazul, se vede aci, în mod clar, că arevărata 
bază de operaţie, ide 'aprovizionare și liniile de operaţie, 
de comunicaţie şi de aprovizionare, erou constituite de 
flotă, şi ea, însă. foarle agitată din cauza ameninţărei. 
coniinită a submarinelor inimice. | 

O astfel de bătălie dată în asemenea condiţii defa- 
forabile pentru aliaţi -esle unică în lume; iar rezultatele, 
spre cinstea lor, dacă n'a fost un succes decisiv, cel pu- 
ţin nu au fost nici înfrânți, deși aveau în fața lor forțe 
mult superioare, iar în spatele lor atâta nesiguranţă şi 
amenințare. E Ra a 

Pentru lămurirea mai bine a întregei azestei bătălii 
vom studiă acţiunile separat. 

„A. - Demonsirajii în diferile puncle ale coastei turcești 

| Cu câtevă zile înainte de începerea marei lupte, pe 
la sfârşitul lui Iulie şi începulul lui August, un detașament 
“de voluntari greci, în număr cam de vreo 500, a fost de- 
barcat în iundul -goliului Saros şi cu mult sgomot îndrep- 
tat spre primele localităţi de pe coastă. ” 

După câtevă încăcrări cu jandarmii Turci, ei sau 
retras la vasele ce-i așteptau la larg. ' 
„In acelaş timp o parte din flotă se concentră la in- 
sula Mitelene; iar generalul Hanilton merse în persoană 
să o inspecteze; trupele aliate debareară aci şi cu mult 
zgomol se aduse hărţile regiunei. Smirnei, hărţi cumpă- 
rate din Egipt. i i a 
„.? Aceste demonstraţii, după câte s'au ştiut mai târziu, 
făcuseră marc impresie asupra Turcilor. : - 

B. Alacui (lermmonstrativ dela Suitul peninsulei, spre Arifhia. 

Cu acest atac au fost însărcinate următoarele torje: 
„Divizia 29 engleză să atace dreapta şi centrul; 
„Divizia 42 engleză să atace două lranşee puternice, 

“imlimice, cari luau de amfiladă atacul 'diviziei 29. 
„In zorii zilei de 6 August, începii o puternică bom- 
“bardare a poziţiunilor ce urmau să fie atacate. Bombarda- 
rea ținit până la ora 3,50 p. m., când infanteria. treci la 
asalt. Aripa stângă turcă a fost curând respinsă şi En- 
"glezii . cucerină aproape în întregime. linia 1-a inimică. 
“La centru şi dreapta, însă, mu se putu face nici un pro- 
„sres - Turcii erau aci, foarte numeroşi, în masse 'mari 
“strânse, pentru a porni, chiar ci la 'atac.- O coincidență 
“audată a făcut ca alegerea punctului de atac. din a- 
“ceastă parle, şi momentul atacului, să: fie aproape la fel.
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Din declaraţiile „prizonierilor turci, ci urmau a atacă pe 
Englezi, pe la ora 5 p. m., şi de aceia toate întăririle 

„= «erau împănate cu trupe: Așă .[iind, -loate -atacurile- Engle- - 
zilor se prăbuşiriă în faţa focului eficace al ârmelor și al 
mitralierelor inimice. In seara zilei de şase August, Engle- 
zii, nu avansaseră nici măcar cu un pas. 

In zorii zilei de 7 August, atacară de astă dată, turcii. 
_Atacu'"lor fu foarte energic şi a trebuit intervenţia bri- 
gadei 128 spre dreapta şi încă a alle patru batalioane 
spre stânga pentru a puteă restabili lupta şi.a-i respinge 
pe Turci din poziţiile şi punctele ce ocupaseră... 

In special spre centrul poziţiei la Vest de drumul 
Krithia, o vie cu o întindere de aproximativ 200/100 m., 
a fost teatrul celu' mai înverşunat măcel. O parţiune mare 
din vie, fusese ocupată dela primul atac de către trupe:e 
din Lancashire. Turcii dădură puternice contra-atacuri 
şi întoarceri ofensive, pentru a reocupă pozițiunea pier- 

- _dută, dar fără rezultat. Englezii aveau aci opt batalioane 
şi au reușit a se menţine în vie în. tot cursul nopţii «te 
7—S5 August. a N 

Iu ziua de 8 August, divizia 42 schimbă trupele, din 
această parte, ce luptau de două zile fără întrerupere. 
Turcii atacară din mou, cu mnoui forțe, colțul estic al 
viei— atacuri pronunţate la 1110 a. m, şi la '8if — și fură 
din nou respinși. In dimineaţa de 9 August, bătălia se 
mai linişti. In noaptea de 12—13 August, Turcii printr'un 
atac prin surprindere şi dat cu multă energic, ocupă 
întreaga vie; dar în dimineaţa de 13 via fu reocupată din 

nou de către Englezi; de astădată, rămase definitiv în 
mâinele lor, organizând-o puternic. : 

„Astfel se termină lupta angajată spre Krithia. Dacă 
„ea nu a reuşit să ocupe înălțimea, detinilă, cel puţin & 
„reuşit să atragă aci o bună parte din rezervele turcești, 
şi să fixeze și să uzeze pe poziţie toate forţele :ce au 
luat parte la luptă. - 2 a 

„C Bătălia dela Ari-Burnu—Sari- Bair 
SS . (Schița A) i 

„Această porțiune'a frontului 'de bătălie, era proec- 
tată să formeze frontul decisiv. Pentru aceasta şi torțele 
ce au fost destinate să ia: parte, au fost mai 'numeroasc, 
ŞI pregătirea şi mijloacele. decisive mai 'desvoltate. 
„In “afară de corpul australian şi Nou-Zeelandez, ca 

„țineau deii plaja Anzac, trebuiau să mai ia parte laluptă 
“ŞI. trupele ce fuseseră lrimise'de curând.. să- întărească, 

pa „armata de .expediţie. şi :cari erau ținute de aproape trei -- 
„săptimân. în. insulele “vetiiic. :Cea: mai mare parte. din 

. aceste trupe -au :fost--aduse-noâptea, sîn:-nopțile de-4, 5, 
n. ce ceea nat mr mr ce nn ace za, - 
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Schița A 
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şi 6 August, în: cea mai mare'tăcere, şi debarcate Ja 
'Anzac, jără ca să deștepte atenția Turcilor, deşi după 
dealurile ce ei ocupau, descopereau Marea până departe. 

Singură instalarea trupelor, în afară de celelalte greu: 
tăți de aprovizionare, a cerut o muncă uriașă, căci bi- 
vuacurile noui şi instalaţiunile trebuiau a îi bine ascunse 
de vedere, spre a nu fi bătute de focurile inamicului și 
pentru a nu le atrage atenţia că aci se fac mari de 

barcări de trupe. - i 
Forţa totală a trupelor din această regiune se urcă. 

la 40:00U de oameni, cu 72 tunuri, sub comanda genera- 
lului Birdood. Această: armată eră susținută! de o -escadră 
specială, compusă din doui crucișătoare, patru monitoare 

şi două contratorpiloare. Totalitatea forțelor a fost îm- 
părțită în dou mari grupe, după rolul ce avea de în- 
deplinit şi după. direcţia de atac, şi o rezervă. 

Aşă avem: | 
a) Divizia austualiană, brigada 1 şi 3 de cavâlerie 

uşoară — cavalerie pe jos — şi două batalioane din bri- 

gada 40. Această grupă, sau coloană, avea însărcinarea a 

atacă drept înainiea sa şi să păstreze la nevoe şi pozitia 
ocupată. de întreg corpul Australian-Nou-Zeelandez. 

by Divizia Australiană-Nou-Zeelandeză, divizia 13. bri- 

gada 29 de infanterie indiană și brigada de artilerie de 

munte indiană. Această coloană avea însărcinarea a operă 
la stânga coloanei..precedente, a înaintă direct asupra 
îmălţimei 305 dela dreapta turcească: şi a ocupă, cu orice 
preţ, această înălțime. - 

c) Brigada 29 din divizia 10, şi brigada 38 erau ţinute 
ca rezervă, a acestui sector. a 

Bătălia, în acest sector, sa început prin atacul unci 
tranşee turcești, numită de englezi „Lone-pine” şi care 
eră așezată pe un platou, ce domină și apără conductele 
„de apă turceşti, în afară de faptul că Qin această tranșee 
“turcii puteau luă! pe flanc orice atac înimic sar fi făcut 
înspre poziţiile lor centrale. 'Tranșeele cari ţineau. platoul 

formau sistem cu alt punet de sprijin la nordul platoului 
şi cunoscut de Englezi sub numele de „Johnston Jolly” 

“şi cu alte întăriri şi lucrări făcute la Est şi la Sud. In 

special, tranşea „Lone-pine” cră foarte tare, organizatii 
cu rețele de sârmiă, cu blindaje şi cu numeroase şanţuri 
de apărare şi de comunicaţie cu celelate întăriri. , 

Atacul, aci, sa dat de către patru batalioane din bri- 
gada 1 australiană, din cari trei linia l-a şi unul în re- 

zervă, în ziua de 6 August, ora 51/ p. îm'., după ce au fost 

„bombardate mai multe ore, atât de artileria de pe uscat 
cât şi aceia de pe vase. Australienii ajunseră la reţelele 

„de sârmă în câteva clipe, strecurându-se, cu prea puţine 

pierderi, printre ploaia de gloanţe. Atunci veni un Mo- 
2
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ment îngrozitor, când se avi impresia că, tiziceşte, orice în- 

cercare va fi imposibil să aibe reuşită. Blindajele cu grinzi 

mari: de pin, ale iranșeelor, rezistau slorțătilor supra- 

omeneşti făcute de Australieni, iar prin crenelele lor, turcii 

aruncau, pânze «e foc, fără întrerupere, din sule de urme 

şi” din mitraliere. Se formară, alunci, grupe de luptători, 

cari ridicau pe tovarăşi de ai: lor peste grinzi şi le ajulau 

să “intre pedeasupra, în tranșee. “Australienii, în acest mod, 

intrară, unul „câte unul, în tranșeele! lurceşti, în galeriile. 

lor întunecoase şi la-ora 6% întreaga tranșee eră ocupală 

de „cele trei batalioane, iar al 4-lea, cel de rezervă, (reni 

să, întărească poziția. E 

La ora 7 însă, Turcii atacară, încercând-a reluăj 

trânșceu, pierdută, Lără a reuşi. În dimineaţa de 7 Au- 

gust; la ora "11, o mouă: încercare, pornilă din şanțu- 

vile de comunicaţiune şi precedată de aruncare île 

bombe, avi loc și -lupla.ţină până la ora 5 dimineala; 

tără nici un succes pentru Turci. In cursul zilei de 7, la 

ora, 11f» p. m.. un alt atac se pronunţă, care sură până! 

la ora 5: p. m, tot fără rezultat. In ziua de 8 fu relalis 

linişte; dar în ziua de V.August, la ora 5* dimineaţa, 

turcii pornesc la asalt, din două direcţii. dela Est şi 

dela Sud. Acest atac; care dură până la ora 7% a. In, e 

prăbuși. - 
Australienii păstrară poziţia. 
Acest atac asupra slângei lurceşii, avi întreg suc- 

cesul așteptat, mai ales că atrase aci. foarte multe torţe 

turceşti și le distrase mai ales. atenţia dela adevăratul și 

decisivul punet ide atac dela dreapta lor. 

Pierderile au fost mari de ambele părţi; la Turci 
însă, cu mult mai mari, fiindcă în timp de cinci zile. 
a alacară fără întrerupere, iar această linie, în «deten- 

sivă, îi primeă” mereu cu ploaie de focuri,. de arme, 

de.imitraliere şi ide tunuri. "Îranşeele erau pline de morți. 
Pentru .a face loc luptătorilor, morţii neputând fi ri- 
dicaţi, erau aşezaţi în rânduri. sunii peste altii, la intră 
rile tranșcelor. După primul 'alac din ziua de 6, 1000 
de morţi au fost ridicaţi şi scoşi din lranşee. Australienii: 
au mai luat 134 prizonieri şi 7 mitraliere, precunr şi 
o mare cantilate de muniții şi de echipament. 

- “ , ” 

. = * 

Atacul asupra poziţiunii principale se pronunţă de 
patru coloane: coloanele extreme, de dreapta, şi de stânga, 
avean însărcinarea a face mai mult apropierea celor două 
coloane centrale, însărcinate cu atacul decisiv al pozi- 
țiuniel. - ! 

Aşă: a) Coloana de acoperire din dreapta, sub co- 
manda generalului A. TH. Russell — brigada 2 Nou-Zee-
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landeză, regimentul Otago ide trăgători călări, contingentul 

Maori și un pluton! călăreţi din Noua-Zeelandă, '— avi 
a: imisiune de u pune. stăpânire pe. ruinele  Sazli-Beit 
bere şi Aghyl-Dere şi înălțimea Table Top. a 

Prin ocuparea acestei poziţii, acopereă dreapta co- 
loanei de asalt din dreapla. . 

b) Coloana de asalt din dreapta, sub comanda. ge- 
neralului E. E. Johnston -— o brigadă de infanterie Nouă- 
Zeelandă, o baterie artilerie de munte indiană şi o com- 

panic de geniu Noua-Zeelandă — avi misiunea de a atacă 
și ocupă înălţimea Chunuk-Bair. , 

ce) Coloana de asalt din stânga, sub comanda ge- 
neralului IL. W. Cox, — brigada 29 indiană, brigadal 
4 infanterie australiană, o baterie de munte. indiană, o 
companie de geniu Noua-Zeelandă; iar ca rezervă: 2. ba- 
talioane. brigada 39 infanterie şi o jumătate “companie 
geniu —-- avu însărcinarea a alacă şi ocupă înălțimeo 
Sari-Bair, 309. a. i 

di; Coloana de acoperire din stânga, .comandată de 
generalul Gh. “Travers —.-o companie de geniu şi xlouăi 
batalioane infanterie —— aveă însărcinarea să ocupe dealul . 
Demak Jelik ere, pentru a acoperi coloana de asalt 
din stânga, în contra locurilor şi încercărilor: inimice 
din acea parte, peulru a face legătura cu trupele «desti- 
nate a debarcă la Suwla. - | 

Cele două coloane de acoperire îşi îndeplinesc în- 
săreinarea, relativ uşor. Așă: coloana de acoperire din 
drepta, cc trebuia să ocupe Table Top, se aruncă. la 
asult, fără a trage nici un foc şi pentru măi “multă si- 
guranță, magaziile armelor erau goale. Numai baioneta 
şi la urmă, bombele, lucrară (4). . | 

“Ocuparea unei: întăriri, cea mai puternică a acestui 
platou și care determină siăpânirea plalourilor — fortul 
No. 3 — sa dăcut cu ajutorul unei înşelătorii: cuira- 

„satul englez „Câlne”, cu. câtevă .zile înainte şi în toate 
nopțile, luând acest: puncl, fix la ora 9, începeă să-l bom- 
bardeze, în serii de câte 10 minute; întrerupte de Tăşii 
luminoase. "Turcii observând regularitatea acestei opera- 
iuni, îndată ce vedeau făşiile luminoase ale proccloarelor 
părăseau reduta, se duceau înapoi şi apoi, după termi- 
nare bombardărei, o revcupau fără ua aveă pierderi. 

  

1) Platoul Table Top se ridică la 120 m. deasupra nivelului mării; 

are coastele foarte înclinate şi impraclicabile; numai ici-colo sunt câ- 

leva_ mici tufărişuri, afiaie, însă, sub focul tranşeelor inimice. Ele pre- 
zintă până la oarecare punct, puncte de sprijin. Platoul dela vâri era 
în întregime acoperit de tranşee şi comunica printr'un pinten, numit 
Rhododendrou, cu Sari-Bair. ”
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-u Im moaptea de 6 August, aceiaş operaţiune a fost 
făcută; .cu deosebire că la ora 9i/ când coloana en- 

gleză se urcă în redută, sub protecţia făşiilor luminoase 

ale proectoarelor, le găsi goâle; iar mai târziu, când Turcii 
voiră să reintre în redută, fură primiţi cu un foc din cele 
mai omorâtoare. | 

De aci, coloana de acoperire purcedă la ocuparea 
tutulor celorlalte puncte desemnate a Je ocupă. In special 
înălțimea "Table Top a cerut sforțări supraomeneşii, dar 
însfârşit, coloana loussell, reuşi a-şi îndeplini însărci- 
narea. : - N 

Coloana de acoperire din stânga, execută la început 
un marş pe plajă, apoi o luă spre Nord şi înaintă urcând 
valea lui Aghyl Dere. Fiecare tranşee întâlnită îi luată 
cu asalt, în goana mare, şi întreaga coloană îi aruncată. 
asupra înălțimei Demak-Jelik-Dere. La ora 11/ dimineața 
de 7? August, întreaga colină fă ocupată şi însărcinarea 
coloanei îndeplinită. : „j | 

Coloana de asalt din dreapta intră în rovinele Sazli- 
Beit-Dera şi Chailak Derc, pela ora 12 noapiea, iar pela 
ora 1!/» dimineaţa, începu o luptă înverşunată pentru 
luarea tranşcelor. 

Coloana de asalt din stânga, aceia care irebuiă, să deă 
lovitura de graţie, urmă la început coloana de acope- 
rire din. stânga, trecu Chailak-Dere la 121/2 şi intră în 
Aghyl-Dere, imediat în urma coloanei de acoperire. 
„„„ Surpriza a fost completă. Turcii au fost găsiţi dor- 
mind; tparte din ofițeri au fost. găsiţi în cămăşile de 
noapte. Cea mai mare dezordine se produse printre unele 
trupe iurceşti, 

, Terenui eră, însă, foarte greu de trecut; polecuţe 
înguste, cari se încrucișau în lungul a nenumărate. vâl- 
celușe; tufișuri cu arbuşti cu ghimpi, întunericul absolut, 
făcă înaintarea foarte dificilă. şi mări i6boseala trupei, 
scăzându-i oarecum: încrederea ce aveă în victoria deci- 
Sivă. | 

Coloana, înainte de a intră în Aghyl Dere, se îm- 
„părți în două alte coloane mai mici: patru batalioane o. 
luară înspre nordul furcii Aghy Dere, direct spre cota 305; 
iar alte patru batalioane indiane, începură a urcă pe 
furca sudică a lui Aghy Dere, pentru a atacă culmea! 
Sari-Bair. Lupta începă, în întunericul nopței şi ajutaţi 
mai mult de baionete și de granate, ambele coloane câști- 
gară teren înspre obiectivele lor, deşi terenul nu le per- 
-milea a merge decât mai mult pe brânci şi agăţându-se 
fiecare soldat ide crăci şi burueni. De 

Când începi a se lumină de ziuă, coldanele se gă- 
seau la capul văilor înălțimilor ce trebuiau să ocuipe. 
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Aci ele aveau o bună poziţie, unde puteau să; se jodihnească, 
„şi apoi să reînceapă atacul. o 

in acest timp, coloana de asalt din dreapta, a gene-. 
ralului Johnston, înaintând, a întâlnit rezistență mai.mare 
şi a trebuit să se desfăşoare; iar la ora 6 dimineaţa, 
atinse pintenul Rhododendron, după “6 luptă destul de. 

- înverşunată. Prin ocuparea acestei înălțimi, coloana de 
asalt dir dreapta se găseă numai la un kilometru departe . 
de obietcivul 'desemnat, vârful Chunuk-Bair. Se obținuse 
încă un marc avantaj, legătura cu coloana de asalt din 
“stânga. | | 

La ora 9i/ a. m., se purcede la:asaltul înălțimei 
Chrzuk Bair, cu ajutorul unei alte coloane proaspete, . 
ce îi aruncată 'direct asupra vâriului. Turcii, cari în acest. 
timp prinseseră de veste şi adunaseră trupe spre a face 
faţă pericolului . resistară şi făcură ca asaltul să nu reu- 
şească, mai ales că nici trupele ce atacau nu mai erau. 
în stare să deă prea mult, fiind cu totul obosite din timpul: 
nopţei. Ele avură, însă, destule forţe, pentru a se cram 
ponă de poziţie şi a rezistă tuturor, contraatacurilor tur- 
Cceşiu. . :: : : IE 

Restul zilei de 7 August se petrecă, numai cu împuş- 
cături de afară şi de altele fără mare importanță: 

| In noaptea de 7—8 August, în zorii zilei de $ August, 
atacul se reînoi, cu şi mai multă înverșunare. Pe când 
se atacă înspre Chunuk Bair, se văzură trupe, în zorii 
zilei, urcând creasta dinspre dreapta. Cu telescopul se 
distingeă că sunt trupe amice. În adevăr, erau iorțele gene- 
râlului Johnston, cari reușiseră în atacul lor. | 

„Prin urmare, rezultatul atacului, până acuma, asupra - 
obiectivului principal, dacă nu eră prea favorabil şi con- 
form cu așteptările, nu eră, însă, nici de. disprețuit. 
Panta de S-Y a colinei eră ocupată; atacurile, însă, asupra : 
centrului și Stângei, în special stânga, care trebuii să. 
treacă de colina 305 pe la nord şi venind spre “dreapta 
să concure la asaltul celorlalte poziţii, acesta, zicem, a . 
dat greş. E ce 

Se amână asaltul hotăritor pentru noaptea urmăi 
toare. Se formară din toate forţele disponibile, trei. co- 
loane:' Coloana Johnston —: o baterie de munte, 2 re- 
gimente trăgători călări; 4 batalioane Noua-Zeelandă şi 
2 batalioane din idivizia 13-a:— care aveă sarcina de a 
ocupă Chunuk Bair şi o altă înălțime numită Q, aşe- 
zată între Chunuk Bair la sud şi cota 305 la nord; —. 
coloana Cox — o baterie de munte, 4 batalioane au- 
stralienc, 3 batalioane infanterie, 1' batalion Lancashire, 

- Şi 4 batalioane indiene — aveă însărcinarea de a atacă 
aceleași înălțimi ca şi coloana Johnston; şi coloana Bald-
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avin, — cu şeaple batalioane — cea mai dinşvre stânga; 

care trebuiă să alace numai înălțimea Q. - | 
Atacul principal eră rezervat coloanei 3-a, în limp 

ce celelalte. două coloane urmau a concură şi a-i da 

întreg sprijinul. - 
Alacul. fă ordonal pentru dimineaţa zilei. de 9 Au- 

gust. La ora 1412 a. m, toale înălțimele ce urmau a fi . 

atacale. începură a îi bombardate cu sule de tunuri de 

diferite calibre. "Toate vasele de răsboiu, cari puleau liiă 

parle lu bombardări, dircele și indirecte, tură concen- 

irate aci; toată artileria de pe useal, acelea dela co- 
loana din dreapla ca şi acelea dela flancul stâng, se ală- 
turară bombardărei Turioase. In câtevă elipe, ioale înăl-. 
țimile-obiective, fură transformate într'o mare «de jacări. 

Bombardarea [ini fără întrerupere până la ora Sia. m., 
La ora 5'6 urmă a se lungi tiruli:şi a se bate loate po- 
ârnişurile şi pantele din spatele înălțimilor, făcând un 

lir de baraj, Spre a împiedică sosirea ujuloarelor turce. 
In limpul bombardărei, şi încă înainte «le bombardare, 
coloanele urmau a se adună şi a fi gata de asall, în îno- 
mentul. 56, când artileria îşi lungeă lirul. Coloana Bald- 
win, însă, care trebuiă.să se găsească, adunată, la. locul , 
hotărît; înapoia brigadei de Noua-Zeelandă, la începutul 
bombardărei, nu ajunse aci decât după 514, aşă că toate: 
celelalte coloane porniră la asalt înainte de sosire co-. 
7 . . A - . . 

ioanei Baldwin: La: începul “avură succes, ajunseră sus. 
pe culmile-obiective şi. începură chiar a cobori pantele 
şi clinele opuse, când deodată tură primile cu tocuri în-. 
verşunate de şrapnele dinspre stânga, tocmai din “direcţia 
de unde lrebuiau să fie apărate prin coloana Baldwin. 
Această. bombardare pe cât de violentă, pe atâta ile ne- 
așieptală, aruncă cea mai:mare conluzie şi zăpăceală. : în 
cele două coloane. Turcii prinseră acest momenl mai 
mult decât favorabil şi coniraatacară cu infanterie cele 
două coloane, destul de sdruncinate. şi în câtevă minute 
le respinseră cu multe pierderi, la locurile de unde por- 
niscră la asalt. E : 

Generalul Baldwin, văzând că nu a putul: ajunse 
la timp, spre a concură la alucul înălţimelor, se desiă- 
şură pe locul ce-l ocupă, pe pintenul Rhododendron: şi - 
apoi porni şi el singur la asalt; dar în acest timp, Turcii, 
ari ajunseseră pe culmea înălțimilor, îl atacară şi îl. 
copleşiră cu tocuri înainle de a-și da seama şi îl res-: 
pinseră cu multe pierderi înapoi pe pintenul ce-l ocupase. 

u 
. Aşă că 'Turrii, cu forţe, la început inferioare, .reuşiriă 

a. respinge lirei coloane, cari.toale la uni loc, crau su 
perioare forțelor inimice. şi. aveau. şi avantajul inițiali» : 
vei; dar dintr'o greșală de orientare a coloanei Baldwin, 
totul se prăbuși. |
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Turcii încurajați de: acest prim succes, atacară lru- 

pele din Noua-Zeelanilă şi două batalioane ale colanci 1, 

ari mai păstrau încă partea S-V a înălțimi. Chunuk- 

Bair, însă. nu. putură deloe câştiga teren în tot cursul 

zilei de 9 August. trupele engleze păstrând cu ultima 

energic punctele ce ocupau. | 

Aşă se termină ziua de. 9 August. , 

Ziua de 10 August a fost ziua măcelului. Luptele 

cele m:u înverşunate ce au avul loc în întreaga peninsulă 

și una dic cele mai îngrozitoare prin enormele pierderi 

cauzale trupelor amice şi inimice, ce au „lual parte la 

luptă. Pe poziţiile ocupate, lrupele engleze încercau a-şi! 

face tranșee, dar atâl oboseala, cât şi lerenul stâncos 

împiedicară a se fuce lranşee mai mari decât de 20 “em. 

adâncime, şi fără nici-o apărare accesorie; aşă, că “Tureii,, 

în 'alacurile lor. din Ziua de 10. au găsit trupele engleze 

foarte puţin pregătite pentru lupta defensivă. . | 

Linia engleză mergeă ulela fermă de pe Chunuk Bair, 

spre Nord la Azmac Dere şi de aci spre Vest spre mare 
ISI 

fa Azmac Nuyu; divizia australiană ocupă „Lone Pine”; 
iar trupele de Noua Zeelandă ocupaii o linie ce duceă; 
dela mare prin o rovine la o inălțime cotată cu 300 re 

Trupele. în urma luplelor şi Tormaţiunilor de tot 
felul, timp de trei zile. erau [oarle obosite. iar efectivele! 

foarte mult reduse. Aşă: brigada 1 australiană” dela 3000 

luptători, abea mai ave 1000 arme în linie, având pier- 
deri, în acele trei zile. numai dela focul înimic, peste. 
1500 oameni: trupele de Noua Zeelandă cari au luptat 
trei zile şi trei nopli fără întrerupere. şi cari aveau nevoie 
absolută. de odihnă, de apă, de mâncare, au fost re- 
trase. având şi pierderi, ce depăşeau proportia de 25% 
din electiv, și au fost înlocuite cu două batalioane - cin 

divizia “13-a, legate cu regimentul "10 Hampshire. 
în dimineaţa zilei de 10 August, se deslănțui marea 

furtună a atacului învergunal ture, care făcii să secere 
viața a mii de luptători, «le o parte şi de aila. . 

„Lurcii porniră la atace de pe linia îinălțimei Chunuk 
Bair şi înălțimea Q., precedând alacul cu o puternică 
bombardare. Atacul se dădi cu efectivul de cinci regi- 

mente infanterie /15--18 batalioane) si fură îndreptate 
mai toale înspre cele două balalioane ce inlocuiseră lru- 

pele de Noua-Zeelundă. Unul din batalioane a fost strivit 
şi aruncat înapoi în câtevă clipe: iar celalt a [olt coan- 

plet distrus. fiindcă a fost prins pe platou. în câmp; 
ŞI inconjurat aproape din toate părţile. Nici un prizo- 

Mer şi nici un om viu na vămas din acest bal 
lion. După acest succes, obținut prin număr şi prin Sur- 

prindere, massa turcească înconjură întreaga creastă, IMcr- 
gând pe clinele opuse, întaorse flancul drept al liniel
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de: jos şi atacă cu furie trupele de Hampshire şi coloana 
Baldwin, forțându-le a se retrage cu imense pierderi. 

Trupele turceşti, în urmărirea succesului lor, ajun- 
seră pe clinele înălțimilor, văzute de artileria engleză, 
atât de aceea de pe uscat, cât şi de aceia de pe apă.. In- 
treaga flolă, şi toată artileria de uscat, bombardari co- 
loanele turceşti şi le cauzară pierderi fără seamiin; totuș 
Turcii împinși de ofiţerii şi comandanții lor germani, 
înaintau mereu, ca şi cum ar ti avut intenţia dea aruncă în. 
mare toate trupele engleze de aci. O baterie de 10 mi- 
traliere engleze bine mascată, deschise focul asupra Tur- 
cilor la distanţă! mică şi pânza de gloanţe seceră totul 
ce înțâlni în cale. Atacul îu respins numai cu locul 'arti- 
leriei şi al mitralierelor. Turcii se retraseră în fugă,. 
punându-se la adăpostul” înălțimilor. 

„_ Înainte de a termina această fază, frontul englez îî 
atacat divspre stânga, de forțe mari lurcești, cari so- 
sean dinspre Anâtorta şi cari forțe lrebuiau a fi ani- 
hilate prin atacul englez dinspre "Şuola. Frorilul englez, 
în această parte, a fosti rupi în mii multe părți, iar 
trupele aruncate în desordine până jos în vale, în apro- 
piere de. coasta mărei.. Aci, un căpitan de administraţie 
— Street — le adună, din iniţiativa lui, şi le porni din 
nou la atac. După lupte disperate de ceasuri întregi, 
de atacuri şi contraatacuri, deoparte şi de alta, date mai 
mult cu baioncla, atacul turcesc începu a pierde din vi- 
goare, iar pe la ora 10!/pa.m.,se înmuiă; Turcii începură 
a se retrage mai mult în fugă, spre a se adăposti dincolo 
de înălțimi. 

Pierderile .engleze au lost: enorme, neînchipuile, şi 
numai pierderile Zuavilor francezi la Woerth le: poate 
egală. Este o cinste fără scamăn, pentru. astiel de trupe, 
cari, cu atâtea pierderi, tot şi-au menţinut moralul 
şi ordinea în luptă. 

Aşă, au imurit în acea zi: Generalul Baldwin, generalul 
Coopper, .It.colonel Num, lIl.-colonel Leonige, It.-colonet 
Carden, It.-colonel Gillespie, toți comandanţi de regimente. 
Intreg slalul-major al generalului Baldwin, zece ofițeri 
conandanţi de unităţi, din totalul de 13 câţi erau, au 
fost scoşi din luptă. Regimentele Worcester şi Warwicks 
au pierdut “toți ofițerii. Divizia 13, comandată de gene- 
ralul Shaw, a pierdut 6000 de oameni din 15.000 cât avea 

„electivul.: Această: divizie şi patru batalioane din divizia 
10 irlandeză, au pierdut peste 50% din efecliv. "Totalul 
pierderilor acestor forțe, cari au luptat aci, sub comanda 
lui Birdwood, pentru această zi, au fost de 12.000, din- 
tun efectiv total de 37.000, adică peste 300. e 

Situaţia eră foarte critică. Generalul Hamilton mai 
avea în rezervă încă două “divizii, -nebăgate în foc
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şi avi un moment intenţia de a le aruncă şi pe acestea: 
spre a încercă soarta armelor. Lipsa de apă, în special,— 
abia câte 250 grame ve fiecare om — îl făcă să renunţe. 
Atacul nu Sa mai dat şi toţi își păstrară vechile poziţii, 
ce le aveau înainte de luptă. 

Faptul, însă, dominant, este, că deşi pregătirile acestui 
mare atac, dela 'care se. aşteptă rezultate strălucite, au; 
fost făcute în cele mai mici amănunte; deşi lupta tuturor 
a fost mai presus de orice laudă; deşi pierderile au fost 
îngrozitoare şi superioare oricărei alte proporții, totuș 
rezultatul a fost cu totul negativ. Marea lovitură proeciată 
a dat greș şi de acuma încolo, pe zi ce îmerge, va Îi şi 
mai greu de realizat. Turcii au fost deștepiați şi re- 
zervele lor soseau din toate părţile în această parte, 

:D. Debarcarea în golful Suvla și luplele din această parle. 
(Schița B). E o 

A doua mare operațiune, care făceă parte 'din an- 
sarmblul întregei bătălii dela 6—12 August a fost 'de- 
barcarea din golful Suvla. Zicem mare operațiune, fiindcă 
pregătirea şi executarea unei debarcări pe coasta inimică- 
apărate de forțe destul de numeroase inimice: deh» 
care făcută în timpul unei nopţi fără lună, cu ordin 
de a nu se trage nici un foc, decât numai după ce sau 
făcut primele debarcări; pe o coastă cu totul avidă, tre- 
buind să se transporte şi apă pentru trupe; trebuind a 
debarcă în noapte, pe lângă infanterie şi artileriea ne- 
cesară să o ajute în lupta ce urmează, să o deă imediat 
după debarcare; să. debarce cai şi tot felul de animale 
şi vehicule necesare unui corp de expediţie, cu nume- 
roase aprovizionamente, şi toate acestea sub ochii şi sub 
focurile inimicului şi să fie pe punctul să reuşească,—a- 
ceasta constitue una din marie operațiuni de răsboiu. Dacă! 
na reuşit până la sfârşit, n'a fost nici vina, marelui co: 
mandament, nici a statului major, ci numai vina a 2—3 
şefi, nu îndestul de pregătiți şi de cari, din nenorocire, 
se găsesc destui în diferite armate. i 

Forţele destinate a operă debarcarea în goliul Suvla- 
erau alcătuite din diviziile 11 şi 10 ce făceau parte din 
corpul 9 armată, comandat de generalul Stoplorda. 

____ Misiunea acestor forţe eră: a pune, în cel mai scurt 
imp, mâna pe înălțimile dela Anaforta, a lăsă aci' o 
parte din forţe pentru apărarea flancului stâng şi cu 
restul a se rabate spre Sud, spre a întoarce apărarea turcă 
dela cota 305, concurând astfel la marea bătălie şi la 
“ocuparea punctului decisiv. Sa 

Forțele turcești din această parte, la început, nu irc: 
ceau de 4000 oameni cu câtevă baterii. Aceste forţe erau
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răspândite în multe” puncte de supraveghere, lără a pre- 

zintă . undevă „o adevărată. rezistență... : : . 
"Avangarda trupelor de debarcare; se: allă în insula 

Imbros. De aci ca urmă a fi.transporiată la locul ide de- 

bareare, pe torpiloare şi monitoare; iar debarcarea lre- 

buiă' să înceapă. în ziua de 6 August, la ora 10.30 p. m, 

adică o'jumătate oră în urma începerii atacului poziţiuni- 
lor turceşti «te: pe: ilancui Norul al operaţiunilor dela Sari- 

Bair.-Până la luminalul zilei, lrebuiă să debarce, cel pu- 

țin, cele! 12 batalioane: ce alcăluiau divizia 1]. 
: Debarcarea. urmă, conform ordinului de operațiuie, 

să se facă pentru loale trupele; pe plaja delu-Sud de Ni: 
brunssi. Comândantul corpului 9 de armală ceri, şi ge- 
neralul Hamilton aprobă, ca o parte din forţe să debarce la 
Nord de acest: punct, în interiorul golullui. Generalul Ha- 
milton se exprimă în raportul său, în această privință: 
„însă sub impresia cererei comandantului de corp le 
armată, am aprobat, din nenorocire, ca pulru balalioane 
să..fie debureate în interiorul golfului”. 
si, In -ordinul de operațiune se preveileă că lrebuesc o- 
cupale cât mai curând posibil, indată după debarcare 
înălțimile zise: „Ciocolate” şi Ismuil Oglu 'Tepe.i) 

  

1) Dăm aci o parle chiar din raportul generalului Hamilton, re- 
latiy la această operaţiune, spre a se vedea greulăţile neînchipuite ce 

„s'au întâmpinat şi măsurile de prevedere.ce s'au luai pentru a face ca 
operaţia să reuşască: 

„Peniru ziua de 22 iulie (6 august) am dat instrucțiuni secrete şi 
tabele arătând numărul vaselor disponibile pentru corpul 9 armată, ca- 
pacilatea lor şi punctele unde irupele trebuiau a fi debarcate, precum 
şi numărul animalelor, vehiculele şi aprovizionările cari puteau şi tre- 
buiau a fi debarcate în acelaş tim» cu îrupele Impărțirea pe vase a fost 
lăsată la dispoziţia generalului Siopford, în înțelegere cu marina. 

Nici un vas nu putea părăsi 'goltu! Chefalos înainte de întuneric, 
la ora 9 p. m; să nu se atragă deloc atenţia inimicului, prin nimic, cel 
puţin până la ora I0p m. , a 

Generalul Stopfora dădu ordinele sale, în aceasiă privinţă, după 
ce i le-am aprobat prealabil, comandanților diviziilor 10 şi 1!, chemaţi 
peniru aceasta la Medros Ca şi în prima debarcare vremea bună ne-a 
favorizai şi ioate dispoziţiile luate'la Chefalos' au fosi bine executate 
de către marină. Divizia '! trebuia debarcată în lrei locuri arălate pe 
hartă la literile a. b. c. Coniraiorpiloarele fură îrimise la locurile de 
debarcare având la remorcă un şiep şi un remorcher Toate luminile 
trebuiau micşorale şi ajuns aproape de |ărm, remorcherul ducea până 
la plajă şlepul După debarcarea oamenilor sc îniorcea la coniralorpi- 
loare unde încărcau din nou 

Vasele Endymion şi Theseus fiecare cu câie 1000 oameni, aveau 
ca misiune a părăsi Imbros după coniratorpiloare, a rămâne în vederea 
coastei şi a desimbarca irupe în remorchere ; apoi'a începe iranspor- 
tul funurilor, caiarelor şi aprovizionărilor. Aceste vase aveau în urma 
lor: a). Două moniioare având fiecare la remorcă câie patru şlepuri cu 
cai; patru tunuri grele şi 24 cai; b). Un monitor, având la remorcă un 
şlep cu 40 cai; c), Un remorcher cu 509 oameni şi avâ::d la remorcă 
un şlep cu opt tunuri de munte; d). trei monitoare având la remorcă 
şlepuri cu opt tunuri,grele şi-65 cai. . : .
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Debarcările au început contorm planului * stabilil.- 
Diaja dela B. şi" C. eră” foarte bună; aceă dela A, însă, 

eră mai rea şi șlepurile au trebuit să oprească Ioarle 

departe de țărm și apoi.cu apa până din sus de brâu. 

să meargă câtevă sule; de metri până la țărm. 

Focuri turceşti de infanterie de pe înălțimile Lala 

Baba şi Ghazi Baba primiră primele delaşamenle ce de.-. 

“bareară. Regimentul Yorkshire repezi două bataiioane u- 

supra înălţimei Lalu Baba şi cu toi întunericul o ocupă! 

fără prea multă rezistență din partea inimicului. 
Brigada 31, dekbarcală la Nord, în fundul goltului 

Suvla, era ținută în loc de un delașament lure, aşezal pe 

înălțimea 10: brigada 32 fu îndreplată în această parte 

spre sa o amută. Cn batalion din brigada 31, inaintă şi 

cupă înălțimea ÎKarakol Dagli. a. 
Brigada 31, ajutată de brigada: 32, ajunsese în zorii 

zilei lângă înălțimea „107, de unde se primeau multe to- 
curi de infanterie şi chiar de artilerie. Toluş un aluc 

energic şi ordonat ar. [i sfârşit repede cu această rezis- 

tenţă. Atunci Sa văzul am lucru straniu, din punct de ve- 
dere milităresc:-nu eră nici un comandant care să ia con- 
ducerea acestor trupe engleze şi să le arunce la alac. Au 
fost .câtevă momenie de ezitare şi de contuzie foarte pe- 
nibile, de. cari Turcii profilară pentru a trage necotenit 
asupra. duşmanilor şi,a încercă chiar an atac cu bauioneiu, 
coborând de pe înălţime. In sfârși inițiativa personală, a 
comandanților de. regimente 9 de Lancashire şi Îl de 
Manchester, făcăi să înceteze confuzia, și cu baionela se 

repeziră asupra Turcilor cari se coboriseră de pe înăl- 
țime şi îi respiuseră cu pierderi mari în spre colina pe 
care ardeau toate tutărişurile. În tot cazul, aproape lola- 
litatea forțelor divizei TI erau angajate: aci. Se luminase 
de ziuă. DD A 

„În acest: limp începă debarcarea: şi diviziei 10, la 
plaja C. Aci debareară la“ început -numai-6 batalioane care 
fură îndreptate imediat spre, înălțimea „107 spre a. ajută 

„_ Slepurile cu apă aveau ordin să fie la punctul A dinainte. Odată 

golite. aveau ordin a se întoarce la Chefalos pentru a îi reumplute. Un 

vas special „Prah“ fu 'comandai, conform cu experiențele noastre, dela 

25 lulie, ca fiind foarte necesar. El conţinea toate sculele necesare pen- 
tru a face puțuri. e : 

rima grijă a mea. a fost aprovizionarea cu apă în valea Biyult: 

Anatort şi la Suvla. Exemple prudenie au arătat că irebue a renunţa 

la întreaga operaţie 'dacă nu aveam cantităţile .suficiente de apă. Obli- 

nând toluşi ceace -cerusem dela ministerul. de răsboi din Anglia. am ce: 

rut în India şi Egipt şi mi s'a procurat vase de tablă 4i burdufe mari 

de piele pentru cărat apă. - 
. - 

Pe lângă aceasia mai erau şi vasele peniru apă ale marinei, 
“şi aduse 3700 catâre cu 1750 sacale, în afară de 950 catâre ce erau la 
corpul australian etc. elc.
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«celorlalte» triupe angajate : aci. Celelalte trei batalioane din 
divizia 10, cari urmară, fură debarcate la Ghazi Baba şi 
îndreptate pe la stânga brigadei 34, spre Nordul înălție 
mei „,10”, spre a se întâlni la Nordul acestei înălțimi cu 
celelalte forţe din divizie şi înaintă pe la Estul lacului 

„Sarat, înconjurând astiel pe apărătorii -înălțimei 10”. 
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Turcii, însă sc retraseră la timp, în spre Est spre Sulajik 
şi Kuciuk Anatorta Owa, urmăriți de divizia 11-a şi de 
brigada 31 din divizia 10. 

Este de remarcat că aproape, totalitatea forțelor din la- 
ceasti parle au fost angajate în operaţiuni cari erau. cu, 
totul opuse planului de operaţiune. Ele ar fi trebuit, în 
cel mai scurt timp să înainteze, să ocupe Anatorta şi 
apoi să se reabală spre Sud spre a întoarce înălțimea
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305, pe. când, din contra auiost angajate la Nordul la-- 
cului Sărat şi au pierdut un timp atâta de preţios cu ata: 
cul înălțimei „10” fără nici un folos pentru restul opera: 
țiunilor. Toată această coniuziune şi schimbare de plan,. . 
neprevăzută, a născut din greșcala generalului Iamilton, 
că a cedat insistențelor generalului comandant al corpului: 
9 armată, care a cerut ca o parte din torţe 'să debarce: 
şi în plaja A. | | 

Forţele engleze urmăriră pe Turci şi ajunseră în spre: 
scara: zilei de. 7. August, aproximativ .pe linia Ietman. . ” 
Chair, înălțimea Ciocolata, Sulajik, până în apropiere de- 
Kuciuk-Anaforta-Owa, adică înaintaseră abiă 3-1-5 klm, 
dela locul de debarcare și cu totul obosite, când ar fi trebuit 
ca în acest timp.toate înălțimile 'Teke Tepe și Anatorta : 
să îi fost ocupate şi chiar organizate. 

Generalul Mahon cu trupele divizici 10, debarcate: 
la Ghazi Baba,-a atacat şi pus stăpânire pe înălțimile: 
Kireteh Tepe. | | 

Generalul Stopiord. dădu ordin diviziilor 10 și 11, 
adică tuturor forţelor ce se aflau cu faţa la Est, pe linia. 
arătată mai sus, să înainteze cât mai repede, chiar în 
timpul nopţei şi să ocupe înălțimile desemnate prin ordin. 
Comandanții diviziilor, însă, refuzară sub pretext că tru- 
pele 'sunt foarte obosite din noaptea de 6—7, şi din cauza: 
luptelor din ziua de 7. Ei mai arătară ca motiv și lipsa 

„de apă. Un ofițer de stat-major trimis la Suvla de gc- 
neralul Hamilton, în zorii zilei de opt, raportă generalului: 
că Turcii nu au aproape de loc artilerie, că forţele inimice 
sunt foarte puţin numeroase și arătă, în acelaș timp şi 
inacţiunea trupelor engleze, cu toate că ordinul comandan- 
tului de corp de armată cră pentru ofensiva imediată. 
Acest raport făci pe generalul Hamilton să părăsească 
postul său de comandă dela marele cartier general, lăsând: 
comanda provizorie a trupelor şefului său de stat major,. - 
şi să vină la Suvla pentru a se convinge în persoană. 
de întreaga situaţie. La ora 5 p. m., a întâlnit pe bordu: 
Yasului „Jonquil”, cartierul general al corpului 9 de ar: 
mată, unde. după câtevă discuţii şi cercetarea siluatici, a: 
dat ordin ca imediat, în timpul serii şi al nopţei de S—9 
August trupele să înainteze la atacul poziţiilor ordonate. 
Comandanții de divizii, însă, retuzară şi de astă dată, asta: 
pe motivul că este noapte şi nu se poate orientă trupele. 
ŞI pentrucă trupele lor sunt răspândite, întrucât ordinul! 
a fost dat abiă în dimineața de 9 Auugst se va. mai con- 
tinuă cu luptele. A da acum un alt ordin, ar fi dat maş-: 

„tere la o confuzie și mai mare. Se admise, toluş că bri- 
gada 32 care aveă oameni mai la îndemână, să încerce să, a-- 
lace chiar în timpul nopţii. Insuş generalul Hamilton a or-- 
donat brigăzii să se pregătească; de luptă şi să atace imediat,.
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şi apoi să fie urmată, în zorii zilei de. 9, de către restul 

diviziei 11. In realitate, mişcarea celor patru batalioane 

ordonate a alacă noaptea, începu abiă la ora d a. m., în 

ziua de 9 August, pe molivul că unităţile erau prea răs- 

pândite, şi oamenii asemenea. E | 

In acest limp, însă, Turcii profitară de inacțiunea En- 

glezilor şi avură timp să aducă forţe suliciente de infau- 

lerie şi chiar de arlilerie. Atacul” brigadei 32, sat de pa: 

tru ori asupra înălțimilor Analoria, fu respins cu pierderi 

mari. Brigada 33 înainlă spre Ismail Oglu 'Tepe, când 

deodată centrul liniei începe a da înapoi. Un ordin de re- 

tragere, nu se ştie dela” cine, a,.îost dat aci şi Lăcti ica 

întreaga. brigadă să se retragă spre colina „70; iar bri- 

gada 23 se relruse spre Sulajik. Pe această linie veni să 

întărească cele două brigade 32 şi 33, două batalioane 

din brigada 31, spre stânga. apoi resiul brigadei 31 şi 

două ablalioane din divizia 53 de curânil debarcate. Bri- 

ada 33 ax ilreapta spre înălțimea Ciocolata. Ziua de 

9 August eră pe sfârşile fără nici un lolos. . 

Divizia 53 teritorială, *care, conslituiă rezerva genc- 

nerală, fu debarcată în noaptea. de 8--9 August, aşă că 

în dimineaţa zilei de 9 August eră complet  debareată. 

Această divizie eră formală numai din. infanterie şi mi- 

traliere, fără” artilerie. Cu această divizie şi cu toate ce- 

lelalte. forțe se proectă pentru ziua de 10 August un mare 

atac asupra înălțimei dela Anatorta. Acest alac a tost 

dat de divizia 53 teritorială, ajutată de divizia 11 şi ide 

unităţi din divizia 10. Artileria debarcală şi artileria de 

pe vase. concură la acest atac. Atacul, însă, nu reuşi şi 

pierderi mari fură înregistrate. Scara, trupele engleze o- 

cupau linia: Azmak Dere, Ciocolata, Sulajik, Kirelsch 'Tepe 
pe care se 'întăriră cu lucrări de sapă. 

In ziua de 11 August, lu adusă şi divizia 5i terilo- 

rială (tot numai infanterie) şi debareată, pentru a fi ținulă 

în rezervă. - 
Generalul Hamiltou, dădă ordin ca această divizie să 

execute în noaptea de 12—13 August un marș spre Nord 

pe la spatele liniilor engleze şi să atace în zorii zilei.de 

13 înălțimile Kavak Tepe şi Teke Tepe. Pentru ua ajută 

acest atac trebuiă ocupat prealabil terenul din împrejuri- 

mile lui. XKuciuk. Anaforta Oglu, spre a acoperi stânga 
diviziei. Lupte înverşunate avură loc în această parte, Ge- 
ncralul Hamilton le descrie așă: „Regimentul Norlollks 
eră pe aripa dreaptă şi la un moment dat “găsi îimai pur. 
țină rezistență decât restul brigăzii. Inimicul retrăgân- 
du-se, coloana Sir. Beauchamp, un ofițer curagios, îm- 
pinsc înainte batalionul său. locul deveni mai intens şi 
pământul mai: avid. Mulţi soldaţi fură răniţi, iar alții 

. 
căzură jos istoviți de oboseală și morţi de sete. Aceştia
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se inapoiară, mai târziu, noapleu, la bivuac; ceilalţi, însă, 
din coloană, 16 ofiţeri şi 250-oameni merseră înainte me- 
reu în spre inimic şi-au lost cu loții uciși”... E 

Luptele cari serangajară aci, in cursul“ zilei de 14 
August,. au fost foarte. sângeroase. Alacurile prost orga- 
nizate, produseră încurcătură de. coloane şi -adăseră .re- 
zultate Toarte rele pentru Englezi. Au fost regimente, ca r& 
gimentui. 5 Inniskilling, şi. regimentul 6 de Dublin, care nu 
mai aveau nici un -olițer. Turcii aduseseră întăriri cari 
depășeau .de 20.000 de oameni şi în acest mod orice suc- 
cos cră exclus. .. : N DE a a 

Im ziua de 21 August, generalul Stoplord a lost înlo- 
cuit,: în comandă -prin generalul De Lisle; care primi în- 
sărcinarea de a pune ordine în unităţile corpului de ar- 
mată şi a pregăti un nou atac asupra înălțimilor Isnrail- 
“Oglu 'Tepe şi, pintenul dela Amatorta. forţele puse sub:or- 
dinele noului. comandant al corpului debarcat la Suvla 
erau: Divizia 10, divizia 11, divizia :93 şi. 54. Tolul, aproxt- 
mativ 30.000 oameni. pa 3 
, Pierderile se socoteau cam 27% din cfecțivul total;. 
jar: pierderiel cele mai dureroase: şi cari nu-'se puteau: în- 
„locui așă de uşor erau acelea în ofițeri. Scopul ataculuil 
nu a fost de loc atins. prin urmare rezultatul acţiunci 
sc poale socoti ca nul. toluş generalul Hamilton nt di- 
speră -şi Tăch o nouă storțare pentru -a pune mâna pe 
"poziţiile. ce hotărîse prin ordinul de operaţie anterior. EL 
adusc ca întăriri, -uci la Suvla şi divizia ;2-a din Egipl, 
şi divizie 29 din regiunea deal Sudul peninsulei. Turcii 
întăriră loate poziţiile ce stăpâneau, cu redute puternica 

i cu multe apărări accesorii; ascunse și cu multă arti: 
crie. | , - e 

. 

Noul atac proectat. trebuiă să se dea în.ziua de 21 
Augusl. Bombardarea poziţiilor de. atacat începu la “ora 
2.30. p. m., şi dură, cu o înverșunare fără scamăn până! 
la ora 3 p! m: La această oră se începi înaintarea intunte- 
rici la aripa dreaptă. Brigada 31 din divizia 11, luă tran- 

şcele turcești aflate între Heiman Chair, Aire Kanak_cu 
oarecare uşurinţă; însă, brigada 32 trimisă lot spre Het- 
man Chair şi tranșeele de legătură: dintre acest punct şi 
colțul Sud-Vest dela Ismail, Ogtu 'Tepe, greşi direcţia; 
ȘI în loc să înainteze spre Est'a mers spre.iNord-Est şi 
na mal putul rectifică greşeala inițială. Atunci se '<ete 
ordin brigadei 33, adusă în cea mai mare iuțeală--posi- 
bilă, să atace obieclivul fost-al brigadei 32 şi şă-l veupe 
ct orice preț. Această brigadă căzu și cu,-în aceiaş gre- 
şeală ca şi precedenta, mergând o. parle spre Nord-Est 
ȘI O parte spre Sud-Esi de Susuk Kuyu. Divizia.29 porni 
ŞI ca la atac la ora 3.30 p. m. spre cola 70 Scinutar: 
Brigada 87, din această divizie, ocupa spre stânga tran-
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.şeele inimice pornite de pe marginea unei păduri te tre- 

buiă să atace; ea încercă apoi să atace spre Est însă a 

fost decimată” de focurile de amiiladă inimice, atât de in- 

fanterie cât şi de artilerie. Brigada a fost forţată să :se 

retragă cu mari pierderi, pe o muche a colinei 70, unde 

găsiră puţin adăpost. | | 
-. In acest timp divizia 2 din Egipt, care se află înapoia 

înălțimei dela Lala-Baba, ieși dela locul său. în formație 

de manevră şi înaintă la atac; ea suieri, insă, pierderi 

foarte mari în timpul marșului, dela artileria inimică, mai 

ales că terenul pe care se execută marșul pe o întindere 

de &. klim:: eră câmpie plană unde „nu se puteă - ascunde 

nici un şoarece”. Divizia, însă, rămase neclintită în mă- 
rețul şi maestosul său marş, înaintând mereu cu pas si- 

“aur spre: înimic, Faţă de această situaţie critică, generalul 

“Hamilton a dat, în persoan: ordinul de retragere al a- 

cestei viteze unităţi; în schimb înaintă brigada 2 pentru 

a ajută trupele din atac. 
-" Luptele se urmară fără întrerupere până se înseră, 

fără ni&i un succes aparent. Turcii aveau superioritate, de 

„data asta, din toate punctele de vedere. Pierderile în a- 

ceastă zi se ridicară la peste 5000 oameni; iar dintre co- 

inandanţii de seamă, Englezii pierdură pe generalul Conte 

de Longtfort şi pe generalul A. Kerina. 
Se pregăti, apoi, fără întârziere, un nou atac, fără 

a se da timp 'Turcilor să se desmeticească bine. 

Trupe, dela detașamentul generalului Birdwood şi 

dela detaşamentul dela Suvla au fost hotărite pentru acest 

nou atac. Aceste forţe erau: 2 batalioane Nouă-Zeelandezi, 

4 batalioane din brigada 29, batalionul Sut Wales No. 4, 

şi brigada 29 indiană, toate sub comanda generalului Cox. 

Acesta îşi împărți forţele sale în trei, cu următoarele 

obiective:- coloana din stânga să ocupe linia înaintată din- 

tre divizia 11-a şi frontul corpului australian dinspre Sari 

Bair: coloana din centru să ocupe puţul: dela Kabak Kuyu; 

“iar dreapta să ocupe tranşeele dela Nord de Kaiajik A- 

'ghala. Câte treile coloane porniră la atac şi în foarte 

scurt timp reuşiră a ocupă obiectivele desemnate; însă 

o întoarcere' ofensivă turcă respinse coloana din dreapta 
șI a împiedică să mai progreseze. 

Luplele se mai continuară cu 'destulă îndârjire de o 

parte și de ălta fără nici un succes de nici o parte. En- 
glezii păstrau terenul ce-l ocupaseră fără a pulteă, însă, 
“să mai facă un pas înainte şi pe zi ce trecea această po- 
sibilitate 'deveneă mai problematică. a 

In aceste zile ale lunei August, pierderile corpului ex- 
pediționar englez se ridicară la cel puţin 50.000 oameni, 

morh. răniţi şi bolnavi. De sigur şi pierderile Turcilor 
, . Z | aa Tal Taz (res FT:
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erau cel puţin egale, ei însă, aveau posibilitatea să-si COIN- 
pleteze mult mai repede pierderile decât aliaţii. 

| du 

e AR 

In astfel de condiţii, începi în. Anglia a se agită; 

ideia, în comandamentul superior, dacă mu ar. fi mai 

prudent a.se renunţă 'la expediţia în Galipoli şi a se în- 

dreptă forţele în altă parte. “Două alte puncte începeau 

a deveni, ccl puţin tot așă de importante, dacă nu chiar 

mau importante: Suezul, unde Germanii organizau o mare 

expediţie în contra Egiptului; Salonicul, care puteă servi 

de o puternică poziţie de flanc în contra oricărei încer- 

cări germano-bulgare, îie în contra Sârbilor, fie pentru 

o expediţie! îm stil mare în contra Egiptului sau Indiei. | 

a Îi Octomvrie, generâlul Hamilton a fost întrebat 

care ar fi pierderile în cazul unei părăsiri a poziţiilor din 

Galipoli. Generalul Hamilton se pronunţă, în contra unei 

părăsiri a operaţiunilor. El fu chemat la' Londra pentru 

a da explicaţiuni. In ziua de 16 'Octomvrie el a părăsit 

comanda corpului de expediţie. EI fu. înlocuit cu gencra- 

lui Mouro. o Di ” 

Turdii, pe la sfârşitul lunei Octomvrie încercară .CÂ- 

tevă atacuri asupra corpului de aramată Australian şi Nou- 

Zcelandez, fără nici un rezultat. Australienii atacară, din 

nou la rândul lor, pe la 15 Noemyrie, şi avură oarecare 
succese. La 21 Noemvrie Turcii atacară cu forțe nunmc- 

roase spre a reocupă poziţiile pierdute. Anu avut, însă, 

pierderi mari şi fură nevoiţi a se retrage în vechile lor 

poziții. Aj 

Generalul Mouro, convingându-se de imposibilitatei 

sau în tot tazul de marile greutăţi şi sacrificii în conli- 

nuarea acestor operaţiuni în peninsulă, făci un rapori 

amănunţit prin care opină că peninsula trebue părăsită. 

Lore Kitchener, ministrul de răsboiu al Angliei, avi 

însărcinarea a, veni să se convingă în persoană «lespric” 

realitatea lucrului. In prima jumătate a lunei  Noemvric 

cl sosi în Galipoli şi vizită toate poziţiile engleze. EL luă 

hotărîrea definilivă de a se părăsi expediţiunea. ŞI de a 

se întrebuință forţele aiurea. RI 

„Ip adevăr, în zilele de 19 şi 20 Decemwrie, Englezii 

părăsira golful de Suvla şi Gaba Tepe, fără a lăsă în mânu 

Turcior nici un rănit, nici un prizonier şi nici “un material. 

Mai rămase în peninsulă numai iorţele cari ocupat 

colțul sudic. al cei, forțe compuse din două divizii Îran- 

ceze şi din trei engleze. Ridicarea şi a acestor forțe în 

hotăsită pentru începutul lunci Ianuarie. Operaţiunea a 

fost cu foarte multă îngrijire pregătită şi la „ Ianuarie 

ca trebuii să fie pusă în executare, chiar în dimineata 
24
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acestei zile. Turcii alacau cu. forțe mari frontul englez 

dinspre capul Heels. Un atac cu baionela se pronunţă, 

dar 'Purcii fură respinşi cu foarte multe pierderi. Indatiă 

du =: respingerea atacului, operațiunea evacuării se puse 

în aplicare și se continuă fără întrerupere și cu Ioarte 

multă ordine, în timpul nopţei de 7—8 lanuarie, în, cursul 

zilei cc:5 Ilanuarie, şi în noaptea de 8—9. La ora 4 

în dimineaţa de 9 Ianuarie, totul fu terminat şi ultimul 

soldut al expediției îmbarcat. Și saci reîmbarcarea nu a 

făcut nici 0. pierdere; câţivă răniţi Englezi şi atâta, şi 

aceasta a fost datorită unei întâmplări cu iolul neaştep- 

tată. ln adcviir, vremea care în. tot acest timp eră foarte 

li. iștită, începii să se strice şi un vânt destul de puternic 

dela iar împingeă îmbarcațiunile uşoare şpre țărm. Câ- 
tcvă 'poatoane se răsturnară fără a se înecă vreun Om. 
Focul b-ipicului începu a se face simţit şi mai mulţi ră- 
niți căzur. în bărcile cari, datorită unei încetări a vân- 
tului, puiură a se depărtă în liniște. Si 
">. Intregul material al corpului. de expediţie a fost ridi- 
cat, 'afară de şease tunuri de, marină franceze, fixe și 
unsprezece tunuri englezeşti; cari, însă. toate au lost puse 

atara din serviciu înainte de a le părăsi. | 
am auenrezitul când ultima barcă se depărtă dela țărm, 

un puternic incendiu şi explozii multe, distruseră ultimele 
aprvzica:amente şi muniții ce nu putuseră fi luate. Câtevă 
sute, e. corturi: cari au trebuit îi lăsate întinse până în 
ultimul moment spre a mască retragerea, şi câtevă zeci 
de:cai şi catâri. căzură 'în : mâinile 'Turcilor, care, însă, 
-ămaseră foarte surprinşi de o retragere așa bine. efec- 
tuată şi pe care ei nau știut să o împiedice. 

“Observaţii și învățărinte, 

„Î. — Am spus în volumul II, relativ la operaţiile în 
peninsula Galipoli, că aliaţii au procedat față de Turci, 
întocmai ca pisica cu clopoței, care voeşie să prindă şoa- 
reci, şi ne-am exprimat de atunci teama că expediţia nu 
va reuşi aşă uşor. In adevăr: după încercarea nenorocită! 
de a pătrunde strâmtorile numai cu ajutorul flotei ..— tu- 
nului — s'a văzut nevoia absolută de a se aduce trupe 
de debarcare. Acest pian Sa trâmbițat în toată lu- 
mea și oricine ştiă unde sunt: forţeie destinate, acestei 
viitoare operaţiuni, unde se inslruesc, când se îmbarză 
și câna vor porni spre țintă. In acest timp Turcii au pu 
tut și ci să-și aducă forțe, importante în peninsulă şi s'a: 
ăzut. că primele încercări de debarcare nu au [osti prea 
fericile deși operaţia de debarcare eră reuşilă de fapt. 
„2. — Sa văzut în luptele ce s'au dat, căarlileria fran-
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ceză întrebuinţă lirul de .baraj pentru a împiedică inain- 
tarea rezervelor inimice spre poziția de luptă. Două ba- 
talioane amice trecând de linia liotărîtă şi intrând în locul 
acestui lir de baraj au fost decimate în câteva :minute, 
De aci nevoia ca şelii să dea ordine precise: subalternilor; 
iar conducătorii unităţi:or să nu depăşească de linia ho- 

“tărită şi să nu se dezorienteze. “or 
„87 — Coloane cari au pierdut direcţia în timpul îna- 
intării; coloane care .au alacăt alte puncte decât acelea 

hotărîie prin ordine: Aceasta are mai multe cauze: lipsa 
de hărţi bune şi detailațe; lipsa de pregătire sulicientă. a 

unor comandanţi în subordine; greutateatea: de:orientare 
în timpul nopței: Ia N sate 

4. — Comandanți cari au executat ordine ile atinerge 
la atac, pe rotivul că trupele sunt obosite, uitând 'că şi - 
ivimicul este obosit.” Cea mai bună odihnă este "după. în- 
frângerea inimicului. O înaintare grabnică făcută în ziua! 
de 7 August în spre Anatorla ărfi permis ocuparea chiar 
din prima zi a acestor înălțimi și poale şi întoarcerea; 
înălțimilor dela Sari Bair. | e 

5. — Slăbiciunea în comandament. Generalul Ha- 
milton a admis schimbarea ordinului său, de operaţiuni, 

judecat cu multe zile înainte, relativ la locurile de debar- 

care pe plajele dela Suvla. Dacă întreg corpul 9 armată! 
ar fi debarcat la Sudul lacului Sărat, cum fusese ordonat, 

întreg corpul ar fi fost angajat în atacul înălțimilor dela 
Anatorta chiar în cursul zilei de 7 August; forţele inimice 

de pe înălțimea „,10” şi de pe înălțimile dela Kiretsch tepe 
ar fi rămas complet izolate fără nici o “acţiune asupra 
operaţiunilor. Dacă ar [i venit să atace trupeie debarcate, 

ar fi trebuit să coboare de pe înălțimi şi deci să se pună; 
în inferioritate faţă de Englezi. a 

6. — Operațiunile de debarcare sunt cele mai grele 
„operaţiuni şi cu atâta mai grele cu, cât ele se fac în prke- 
zenţa şi sub focul inimicului. o A | 

Tol așă şi operaţiunile de retragere pentru zeimbar- 
care. Acestea, în special, sunt extrem de periculoase, :fi- 
indcă trupele cari au rămas cele din urmă pe țirm —.a- 
ricrgarda — nu mai speră nici un ajutor, iar un inimIl 

vigilent ar putea transtormă o asemenea încercare întrun 
dezastru. - 

„Spre cinstea comandanţitor de orice grad, aceste ope- 
rațiuni s'au făcut în mod magistral. o 

La debarcare, aci în peninsulă, trebuiau avute în ve- 

dere și greutățile de aprovizionare cu apă, căci terenuti 
uscat şi calcaros nu aveă nici o piciitură de apă. , 
„___ Înafară de aceste greutăţi, mai erau şi subinarinele 
INIMIiCe, cari cercetau întreaga regiune. Aceasta făcea ca 
navigația să fie foarte nesigură. |
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"7. — "Trupele engleze, chiar cele mai noui, sau dio-: 
vedit a fi de "primul rang. In adevăr, a avcă pierderi de: 

peste 50%, o unitate în cursul: unci zile şi ea încă să - 
- lupte cu aceiaş vigoare ca-mai înainte, face să credem: că 
trupele engleze, făurite din poporul englez bine pregătit 
anterior, sunt “aceleaşi ca şi pe timpul lui Napoleon la 
Tores Vedras sau.la Waterloo. - 
“Teoria că o' trupă care ar pierde 25% din efectiv în 
ciirsul unici zile, este scoasă din serviciu, ca moral, pen-: 
tru mai mult limp, cade faţă de asemenea exemple vă- 
dite de curaj, de demnitate şi de mândrie naţională. 
Aceasta ne arată că fiecare popor are armata. ce o 

merită, adică un popor bine pregătit fizicește, intelectua-" - 
liceşte și mult ridicat din punctul de vedere imoral, va 
aveă o armată care să facă mândria acelui popor. : 

- Aşă este azi armata engleză. Poporul este bine pre- 
gătit din toate punctele de vedere, iar mândria de rasi: 
şi istoria de sule de ani, îi susține în momentele cele mui 
grele. ” | a 

__ Când „mica armată” a lui Kitchener va deveni o ar- 
mată de câtevă milioane, aşă cum va îi în “curând, ide- 
sigur că Germanii nu vor mai pute „să o aresteze cu 
jandarmi”, cum se pronunțase acum câtvă timp. 
6. — Marina, în operaţiunile de debarcare şi reim- 

barcare joacă rolul predominant. Ea formează baza de 
operaţic şi de aprovizionare ca şi corpul ce apără a- 
ceasta bază. a | 
„Flota engleză în operaţiile din Galipoli'sa arătat la: 

înălțimea misiunei sale. ” 
Ea a transportat sute de mii de tone de maăterial, 

pesle două sule de mii de oameni, a luat parte la lupte 
continuu şi în tot momentul a. fost gata să' sprijine tru: 
pele amice în acţiunea lor. Pierderile sale au fost rave. 
Mai multe cuirasate au fost: scufundate, iîn afară. de 

foarte multe alte vase mai mici şi de câtevă transporturi 
şi totuş ca veşnic a fost la postul său de cinste.. N 
a 9. — Incă odată se verifică afirmaţiunea noastră fă- 
cută: în volumul II, că numai prin artilerie nu se sLlăpă- 
neşte nimic. Singura arină care cu adevărat pune stăpâ- 
nire pe teren şi îl păstrează, este numai infanteria. Ia, 
însă, trebuie să lie ajutată de acţiunea celorlalte arme. 
pentru ca pierderile sale să nu întreacă o anumilă limilă.
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VII. Aviatia. Aerostatia !) 
i „(Vezi şi volumul Il) e 

Consideraţiuni generale.- Organizare.- Lupte aeriene. 

I. Consideraţiuni generale... 

Nu există serviciu în armatele aliate care să fi dat 
mai bune rezultate ca Corpul de Aviaţie. La începulul răs- 
boiului, aerul eră un element de prababililăţi, căci va- 
'loarea tactică şi sirategică a serviciului aviaţiei nu putuse 
încă să fie constatată în vreo campanie. Germanii, la în- 
“ceput, au avut superioritate incontestabilă asupra aliaţilor. 
: * "“Maşinele lor, mult mai numeroase şi mult: mai 
“bine! utilate, brăzdau cerul, fără, a întâmpină nici ' 0 
piedică. Treptat-treptat, însă această superioritate începu să 
scadă şi a ajuns un moment când ea s'a echilibrat, pentru 
a trece. apoi, din ce în ce mai vădit de partea aliaților, 
“unde'se întrunesc azi şi supeiioritatea numerică si superio- 
'ritalea în conducere. În special în întrebuințarea practică . 
a avioanelor, nu se poate face nici o comparație: Aviatorii 
din Franţa şi din Anglia au stapilit completa lor supe 
rioritate. o o i i IE 

Avioanele 'au întrebuințări foarte variate în răsboiu. 
Primul și cel mai important pentrucă începe: odată cu mo- 
bilizarea, este serviciul de recunoașteri. 

| Mai iuți decât cavaleriă, avioanele apar aproapeprin 
surprindere, afară de cazul când o părlure deâsă se in- 
terpune sau când condițiile atmosferice sunt astfel, încât 

" aviatorul nu poate observă. Exemplele sunt nenumărate. 
Aviatorii Germani sunt aceia cari au descoperit şi comu- 
nicat generalilor lor slăbiciunea Aliaților pe tot :lungul 

" Meusei şi a Sambrei. Graţie aviaţiei, Francezii află dela 
început îngrămădirea de trupe germane la frontiera bel- 
giană, ceeace denotă că atacul principăl 'se va da pe aci. 
"Această a permis lui Jofire să schimbe concentrarea ar- 
„matei sale şi să 'se îndrepte cu majorilajea spre Nord. De 
„asemenea: grație numai aviatorilor, statul major Irancez 

şi englez află cel dintâiu despre mişcarea înconjurătoara 
a lui Von Kluck înaintea bătăliei dela Marna și tot avia- 
ţia â anunţat pe Foch despre golul dintre cele două armata 
inimice ce se aflau în față-i, ceeace a permis maestrului 
să dea lovituri dureroase și în dreapla şi în stânga. - 

s Avioanele informară pe Germani despre mișcarea în- 

  

Si Aproape întreg acest capilol este prelucrat după articolele pu- 
blicate în: Je sais tout, Lectures pour tous, Le pays de France," L'I- 

. lustration şi gazetele : Le journal, France Militaire, etc:.
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conjurătoare franceză spre Aisne şi dădură de veste alia- 

ţilor despre contra-mişcarea germană care se termină prin 

încercarea acestora de a pune mâna pe coastă (îuga spre 

mare). In lunga'și sângeroasa luptă din jurul localităței 

Ypres, 1911 Octomvrie, aliaţii numâi după rapoartele a: 

viatorilor au putut să-și deă seama, în tot momentul, de 

toate întăririle şi trupele germane și să poată, la rândul 

lor, să facă în bune condițiuni apărarea punctelor slabe. 

Aviația informă pe Japonia asupra tot ce dorcă să .- 

'ştie despre fortăreața Tsing-Tan; ea spuse Aliaților că o 

mişcare turcească se pregăteă din spre deșert contra ca- 

“nalului de Suez; ea anunţă sosirea gardei: prusiene la 

Ypres. - : | - | 

- “Când răsboiul de tranşee începi, aeroplanele dădură 

detalii foarte precise asupra apărărei germane. Se utiliză 

fotografia și graţie clişeelor luate din acroplane, planuri 

'foarie complei6 putură îi făcul=; iar în Macedonia, gene- 

'ralui Sarail a întocmit harta întregei regiuni numai cu a- 

“jutorul aviaţiei. * o 
Inaintea unui alac și când o concentrare trebuiă să 

aibă loc înapoia liniilor Aliaților, acțiunea avioaneior Îu 

“de cea mai mare ulilitate: Datoria lor eră de a face baraj 

şi a apără frontul contra incursiunilor aeroplaneior ini- 

mice spre a nu se puteă raportă nimic din accea ce. se 

“pregăteşte. In consecinţă, orice aeroplan inimic eră atacat 

de îndată ce eră văzut. Se recunosci în curând că arma 

eficace contra aeroplanelor nu este tunul, ci un alt aero- 

“plan. In Septemvrie trecut, înainte de începerea mişcărei 

„ofensivei din Champagne, avură loc mai mult de douăzeci 

lupte aeriene în săptămâna care a precedat lupta; rezul- 

tatul fu că nici un avion german nu putii să înainteze 

„până deasupra tranşeelor și concentrarea rămase ' astfel 

- secretă. Aa o ş a 
__ Avioanele sunt de asemenea foarte folositoare întrun 

ali gen de recunoaştere:. ele fac repetarea tragerii la arti- 
„lerie, reperează bateriile inimice. În campania din Dar- 
danele în special, avioanele fură acelea care înlesniră 

“vaselor de răsbaiu, mijlocul de a bomabrdă pe deasupra 
“ şirului de înălțimi. Fără aeroplane ar îi fost aproape im- 

' posibil să se tragă asupra bateriilor nevăzule şi pertect 
ascunse în pământ. | pc aa 
„Altă însărcinare a' aviaţiunei este” de a distruge sta- 

: bilimentele mari industriale: fabrici, depozite şi de a bate 
trupele inimice prin ajutorul bombelor; de a produce stri- 

- căciuni fortificațiilor, vapoarelor, tw'ansporturilor şi muni- 

țiilor de răsboiu. Aproape nu este zi în cursul ultimului 
an de răsboiu în care si nu se fi- făcut bombardări din- 

tr'o parte şi din alta. Se 
In timp ce Germunii atacau mereu orașele din Estul
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Franţei şi pe acelea de pe coasta Angliei, avialorii Englezi. 

_au făcui raiduri deasupra Belgiei .şi în lungul văei. de jos . 

'a Rinului, în timp ce Francezii luau drept obiectiv. regiu. : 

nea cuprinsă» între Rinul de sus. marele ducat de Baden 

şi Wurtenberg. Aşă au fost atacate oraşele Dusseldori şi 

Cologne în 1914. Bruxelles îşi avi rândul său în Decem- 

aia AR - . 

Schița bombardărilor făcute de escadrilele franco-engleze 

| . , asupra Germanilor. - 
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vrie, şi în ziua :de Crăciun, 7 hidroplane engleze bombar- 
dară. ilota germană la Cuxhaven. În timpul primelor luni 
ale acestui an (1915) orașele Ostande şi Zecbrugge au fost 
neîncetat alacate, iar în timpul atacului dela Neuve-Cha- 
pelle, avioanele aduseră mari servicii, bombardând drumu-. 
rile «de fier din spatele liniilor inimice. In. luna, Martic:1915, 
Metz lu bombardat de către Francezi, iar în luna Maiu, 
fabrica de: produse chimice dela Ludwigshalen. iu serios 
bombardală. Ca represalii, contra -bombardărei de către 
Germani a oraşelor deschise aliate, 24 aeroplane îranceze 
atacară Karlsruhe etc. etc. In schița alăturată, se văd 
toate bombardările mai imporlanie — în escadrile sau în 
grup — făcute de I'ranco-linglezi asupra Germanilor. Aci 
se arată prin ţifrele din interiorul cercurilor numărul a- 
vioanelor ce au luat parle la operaţiune; iar alăluri data 
operațiunei. Un aeroplan echivalează, ca mijloc de atac 
cu un tun de calibru mare și cum încărcătura pe care o 
poate transporlă crește din zi în zi, el devine un ajulor sc- 
rios pentru artilerie. | | 

La data de 25 Septemyrie 1915, în bătălia din Cham- 
pagne, regimentele de infanterie 205 (formaţiune de re- 
zervă a regini. 5), 219 (rez. 19), 336 (rez. 136; 'Iormau 
o brigadă din diviziunea „volantă” a generalului Micheler. 
Două batalioane din reg. 205 cari în atac urmaseră iline- 
rarul. Perthe-les-Hurlus, Bois de la Brosse î Denis, — 
oblicând în spre YV.; reuşiră să ocupe la Vest de satul 
Tahure, cota 192 cunoscută sub numele de Butte-de-ta- 
hure. Imaintarea aceasta repede fu datorită tacticei colone- 
lului regimentului 205, care în tot timpul înaintărci reuşi 
să păstreze contactul imediat cu trupele germane în relra- 
gere, împiedicând astlel acţiunea arlileriei inimice. Sătul 
Tahure rămăsese în posesiunea Germanilor. e 

„*Acă intervine rolul important, deşi negativ... al avia- 
țunei şi care probează utilitatea ci pentru. comandament. 

In lol cursul atacului din 25 Septemvrie, avioanele 
franceze lură foarte active recunoscând și regulând. tra- 
gerea.. .. 
____Pe seară se lăsă ceaţă şi. începi ploaia. Bolul avia- 
unei fiind anulat — legălura între infanterie, care îna- 
intă la Vest de Tahure, şi artileria care făccă trageri de 
baraj în acea regiune—iu întreruplă. Coldanele de atac 
intrară la cota 192 în zona bătută: de bateriile franceze. 

Primind concomitent şi tocuri de mitralieră din sa. 
tul Tahure, b:upele franceze furi nevoite să evacueze pozi- 
țiunile câștigate, retrăgându-se cu 1800 m: înapoi 

Acest ieren ca şi satul 'Tahure fură recâstigate. însă 
cu. pierderi mari, în zilele de 26 şi 27 Septemvric. - 

“sine SL ACOM coousurința infundării primelor linii ger- 
z a. surprin nandamentul francez. Mai știm că a-
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tacul din Champagne a avut drept scop ocuparea poziţiu- 
nilor dela Vouziers. Probabil că atacul, bruscat cum: eră 

“şi bine pregătit, şi-ar fi putut îndeplini mai departe rolul, 

dacă” aviația ar Îi avut o atmosferă. ce i-ar ti. permis -0b- 

“servaţiunile. a a 

. . 

* . 

După cum sa văzul, aviaţiunea, la începutul răsboiului 

a fost întrebuințată numai în recunoașteri şi în bombar- 

dări. “Treptat, treptat, însă, cu şi-a desvoltat calităţile. şi 

curând aproape nu a fost operaţiune militară la care să 

nu ia parte. Recunoașteri strategice, tactice, .regulări de 

tragere a arlilerici, bombardări făcute pe o scară foarte 

mare, lupte aeriene izolate şi în 'escadre, fologralicrea. îb- 

“renului, refacerea planurilor și facerea de hărţi tot prin 

mijlocul fotografierei. Mai târziu a fost: întrebuințată Ja 

fotografierea întăririlor inimicului. De sigur, nu se pol 

totogratiă şi lucrările subterane, dar toate luc rările dela . 

suprafaţă ca: redute, baterii, şanţuri de comunicaţii și. cu 

puţină experienţă, având acestea, se pot deduce.şi ccielalte 

ca: posturile de comandă, ascunzătorile mitralierelor etc. 

Cu ajutorul acestor planuri făcute citeț şi cari dau -ima- 

ginea fidelă a terenului, artileria îşi pregăteşte toate ele- 

mentele şi când este nevoc, tragerea sa are tot efectul dorit 

putând să-și concentreze focui mai multor suri de loc 

asupra punctului celui mai vulnerabil. o 

De aci, însă, se poate trage învățământul, că trebue 
să ne ferim de investigaţiunile aeriene ale inimicului. 
Prin urmare, toate lucrările în pământ trebuescaşă fel fă- 

cute încât să nu poată fi văzute de sus. Ele, în tot cazaul 

“trebuesc acoperite fie cu crăci de arbori, fie cu pae, «fie 

cu iarbă, aşă fel, ca de sus să sc confunile cu culoarea. 

fondului pe lângă care sunt făcule. Un all mijloc care a 

iveuşil și mai bine este urniătorul: pe o pânză mare se 
vopseşte un teren cu culoarea identică, cu a împrejurimilor. 

Această pânză este întinsă peste tunuri, chesoane, lucrări 
de piimânt, etc., aşă ca de sus, ochiul celui mai dibaciu 
observator nu va vedeă nimica. | 

Se obişnueșie asemenea, pentru a înşelă vederea de 
sus, a Tace câl mai multe lucrări risipite, prin tot locul 
Așă că de sus nu se va mai şti adevăratele lucrări, de 
talșele. Tot așă şi cu artileria. Două roți şi un lemn gros 
pus între e'e are acrul unui tun în baterie. | 

În rezumat, dar, atioansle după felul de întrebuințare 
al lor, se împart în: avioane de goană, şi de luptă, avi- 

oane de bombardare, avioane de observarea şi regularea 

tragerii artileriei. Nu trebue să uităm şi hidroplanele cari 

au însărcinarea specială la mare. -.
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Bine înţeles că .tiecare din acest fel de aparate nu 
este absolut exclusiv întrebuințat numai pentru acţiunea 
pentru care a fost creat, ci fiecare are posibilitatea de a în- 
treprinde şi una din celelalte operaţiuni deşi într'o măsură 
aşă încât să se poată achită îndestul de bine, într'o si- 
tuaţie dată şi adesea neprevăzută. 

Aşă, ca regulă generală, orice avion trebue să poată 
luptă; de aci a născut nevoia absolută ca fiecare avion să 
fie înarmat. De sigur, însă, că avionul de luptă va îi înar- 
mat mai puternic, decât oricare altul. 

Caracteristicile acestor trei tipuri de aparate sunt: 

A. Avionul de goană și 'de luptă. a) lufedlă mare în 

jugă, „zi avioanele de luptă și de goană, la toate arma- 
tele mari, au cel mai pulin 160 kim! pe oră. Sunt apa: 
rate la Francezi cu 190—200 klm. pe oră, cu un loc şi 

cu două locuri. Germanii au 170—180 klm. pe oră. Engle- 
zii şi Italienii asemenea. . i 

b) Zufeala are de ridicare. Este socotit că un ase- 
„menea avion trebue să atingă 2000 m. înălțime în cel mult 
6—7 minute. e „7 

„c) Armameni pulernic. Fiecare din aceste aparate sunt 

înarmate cu 1—2 şi chiar 3 mitraliere. IN 

Sunt aparate franceze care au un tun de 37 mm., cu 

care se servesc aproape ca cu o milralieră. 
d) Să fie blindat. Asemenea aparate au nevoe de un 

bliidaj al părţilor vii ale aparatului şi al locului piloţi- 

lor. Plăci de oţel, nikel de 2 m. 5 giosime sa constatat 

ca suficiente pentru a protejă aparatul. 
ec) Să fie foarte maniabil. Aparatele de luptă trebue 

să poată:face evoluţiile şi virajele cât mai scurt, pentru 

a sputeă să-și în poziţia ce-i convine pentru luptă în tim- 
pul cel mai scurt. | 

; f) Să aibe o vizibilitale cât mai întinsă posibil, pen- 
tru ca pilotul şi mai ales ochitorul să poată lupta în toate 

„direcţiile. , 

| g) Rază de acţiune mare: o distanţă de 300 kln. ar 

fi un minim ce sar cere. | 
B. Avionul de bombardare. 
a) Greutalea ulită mare. Avioansle de bombardare au 

însărcinarea specială de a puteă duce greutăţi mari și 
cât măi mari posibile, pentru ca randamentul lor să fie 
maxim. A putea ridică 1—2 bombe cu o greutate totală 

d6 100—150 kgr., acesta este un riimica, avându-se În ve- 

deye greutăţile de întâmpinat pentru executarea unii raid. 

și unui bombardament. .. 
"Un bun avion de bombardare trebue să aibă greutatea 

utilă de aproximativ 1000 kilograme. Dacă am socoti a- 

ceastă greutate repartizată astiel: 170 kgr. pilotul şi ob- 
servatorul-bombardier; 200 kgr. benzină; 30 kgr. uleiu;



319 

armammentul şi muniţia 150 kgr, ne-ar da un total de: 
550 kgr., ar mai răuhâne ca greutate pentru bombe pur- 
tate 4—500 kgr. In asemenea condiţii se zice că acest avion. 
are un bun randament, şi se poate uşor înţelege ce rezul- 
tate ar obţine 30—40 asemenea avioane, aruncând fiecare, 
câte 500 kgr. de explosibil asupra unei fabrici oarecare. 

"b) Să fie puternic blindat. Un asemenea avion îşi for- 
mează siguranţa lui mai mult din blindaj. Plăci de oţel, 
nikel acoperă toate părţile vii ale aparatului. 

c) Să fie armat. Deşi însărcinarea principală a acestui 
aparat este de a bombardă, însă, putând întâlni în calea 
lui obstacole, âvioane inimice, el trebue să fie în stare de: 
a luptă. Azi avioane de bombardare cele mai moderne au. 
cel puţin o mitralieră; de obiceiu, însă două, una la ba- 
bord şi alta la tribord. - | 

. d) Iufeala satisfăcăloare. Faţă de greutatea cea mare 
a “aparatului, este uşor de înţeles că iuţeala lui va-fi mult 
redusă față de aceia a unui aparat de goană. Toluș a- 
ceastă iuțeală nu trebue să scadă sub o anumită limită. 
De obiceiu, azi, aparatele noui au iuţeala cuprinsă între 
130—150 kim. pe oră şi tind mai mult spre această din 
urmă limită. o 

luţeala de înălţare se consideri ca suficienti, dacă se: 
ohţine 2000 metri în 12—15 minute. - 

€) Să aibe aparate perfecţionate de ochire, pentru lan- 
satul bombelor. Sc ştie că aruncatul bombelor din aero- 

„plane şi căderea lor este o operaţiune foarta grea, fără un . 
aparat de ochire perfecţionat. Cu cât înălțimea avionului 
este mai mare, cu atâta şi rezultatul obţinut este mai slab, 
fără un aparat de ochire. S'au văzut aviatori cari, cu 
riscui vicler lor, au coborit 50—100 m. de obiectiv şi 
au, lansat bombele, pentru a fi siguri de isbândă. Azi, însă, 
cu artileria specială, antiaeriană, a face aşă ceva, ar în- 

_Semnă a merge la moarte sigură, fără îndeplinirea în- 
sărcinărei. 

| „__Î) Raza de acțiune mare. Cel puţin 300 km. sunt ne- 
cesari pentru îndeplinirea unei asemenea însărcinări. / 

C) Avionul pentru regularea iragerei arlileriei. a) lu- 
jealu mare de înilfare. Un asemenea aparat nu trebue 
să piardă mult timp până să-şi ia înălțimea necesară, căcii 
adesea artileria are nevoe de relaţiuni grabnice. : 
„DY Iufeula să-i fie redusă. Acest avion neavând sar- 

cina de a merge departe, ci de a se menţine ceasuri în- 
tregi mai mult pe acelaş loc, iuţeala cu cât va fi mai mare,. 
cu atât este mai nefolositoare. Prin judecată la maximum, 
am ajunge la concluzia că, dacă ar puteă stă pe loc, ar îi 

mal perfect aparat. Iuţeala de 80—100 km., este un: 
maximum. ce se cere. aa 

c) Să aibe bună vizibilitate. Pentru a se puteă ob--
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seryă lovilurile,. în tot.momentul, acest aparat trebue să 

fie aşă făcut, încât observatorul să poată vedea bine în 

„toate direcțiunile, în orice. poziţie ar îi aparatul. 
_d) Să fie înarmat. Ca orice avion, poate fi şi el, la 

un moment dal, alacat fără veste de inimic și în acest caz 

el trebue să riposleze, O mitralieră sau o piesă mitralieră 

îi este suficientă, nai ales că nefiind la înălțime mare 
(800—1000 m.) şi fiind mai mult deasupra liniilor amice, 
el poate cobori repede la aerodrom. a 

. e), Să aibe bune aparate de semnalizat, fie oplice, fie 
icu. telegratia- fără fir. Azi se întrebuințează aparate de 
“T..F.-f. la o depărtare de peste 50 km.; cele imai obișnuite, 

însă, pentru artilerie, sunt. numai până la 15—20 km. 
; : 2D. Jlidroaeroplunul. Acest aparal, ca regulă generală, 
trebue să îndeplinească şi condițiunile unui bun aparat 

«de- luptă şi unui bun aparal. de bombardare. El poate Hi 
„chemat a bombardă arsenalele maritime; a .bombardă o 
flotă la ancoră; a căută şi bombardă submarine, ctc., de 
aceea el: trebue să aibe posibililalea de a ridică greutăți 

„«lestul de mari. O greutate utilă de 100—500 kgr. se crede 

ca suficientă penlru un hidroaeroplau. 
Asemenea acest aparat trebue să poală luptă. El tre- 

„bue. să fie..bine. înarmat. Cel puţin o mitralieră îi este nc- 
Cesar. SE a 

„. - Tuţeala. unui hidroaeroplan este obișnuita iuțeală a 
unui aparat de bombardare, adică cuprinsă între 130—150 
-km..pe oră: - | 
i»? 2 “Ele, de pbiceiu;. sunt purtate pe vase speciale şi sunt 
„Măsate pe. apă numai când urmează a Îi înălțate. . 

ia ? . . 
- . a a, * 

„_ Bombardările ca şi luptele,-azi, nu se mai tac de către 
„umităţi izolate, decât în cazuri cu totul. excepţionale. In 
majoritatea. cazurilor, escadrile întregi, escadre, îlote, por- 
nesc la operaţiuni ordonate şi sute de bombe sunt arun- 
cate asupra obiectivului. ales. 

“Avioanele de bombardare sunt însoţite, în drumul lor, 
„“de avioanele de goană. și de-luptă. Dăm. aci, din „Lectures 
„pour tous"”,.o mică parle dinir'un articol: „La bataille ac- 
;.rienne de demain”, care: se apropie de aceia ce se în- 
tâmplă azi. e E | 

, Avioanele de bombardare pleacă cele dintâiu, por- 
„mind unul câte unul la intervale de 10 secunde unul de 
-altul. Acestea prime, cari.deschid marșul. sunt formate în- 
"un grup de 30 de aparate. Îndată, apoi, şi la acelaş in- 
“1erval, se înalță. zece avioane. de 'goană şi luptă, „cari 
“având iuleala: mai:mare, ajung iute pe. celelalte şi apoi 
se aşcază înaintea lor peniru a supravegheă orizontul. 

„_Ele irebue. să, împiedice orice atac inimie, venit în direcţia



381 

sborului. Ele sboară în linie, de îront, şi nu scapă un. 
moment din ochi aparatele ce au în spate. Cele treizeci! 
de, avioane de bombardare din acest prin grup, au sar; 
cina 'de a bombarda artileria specială anti-acriană, care. 
trage în “contra avioanelor. Se 

Acest prim grup constilue antegarida. 
Când antegarda sa depărtat suficient, se pune în. 

marş, grosul flotei, compus din 120 aparate de bom- 
bardare şi din 10 aparate de luptă. Ele pleacă în aceiași: 
formaţie şi nornră ca şi antegarda, adică: întâiu- un grup 
de 30 aparate de bombardare, urmaie' de. 10 avioane “de: - - 
luptă şi apoi'altul și altul etc., până își iau sborul toate; 
Fiecare grup; de 30 aparate de bombardare si zece de: 
luptă, deşi iac parle din marea escadră, însă, ele. ope- 
rează mai mult izolat. Aparatele de goană şi de luptă 
le înconjoară pe părţile laterale pentru a împiedică sosirea 
inimicului. Grupele sunt, însă, în imediata apropiere unele: 
de altele. | E ' | a: 

„ Ajunse deasupra locului de bombarilare, toate avioa- 
nele de bombardare formate în linie de şir, se învârtesc 
deasupra obiectivului şi. lansează! buzele, în limp ce 
avioanele. de luptă fac roată, în afara grupului şi le pro- 
tejează, luptând 'cu avioanele inimice ce ar voi să împiedice: 
bombaradrea. | a aa 

La înapocre, ilota aeriană va luă aceiaş 'lormaţie: 
ca şi la ducere. ARE că : 

„; „După „Corriere della Sera”, avioanele italiene când 
navighează în grup, adoptă o formaţiune: inspirată 'de- 
aceea în V a păsărilor migratoare. Avantajele principare: 
ne. pare a îi: evitarea de călre fiecare avion a ramuriloie 
celui dinaintea lui. și micşorarea adâncimei coloanei fără 
pericol de coliziuni. Următoarele particularităţi: sunt de: 
notat la ordinea da sbor italiană: comandantul coloanei: 
iormală în V, nu sboară în vâriul formaţiunei, ci la jina 
din cozi. Aceasta provine din faptul că semnalizarea între: 
avioane neexistând, comandantul nu are ordine de dat .îu 
cursul raidului; poziţiunea la coada formaţiunei îi per- 
mite de a: avea sub ochi toate unităţile; în caz de atac: 
aerian, vâriul va fi cu greu atacat, fiind periculos pentru. 
imimic (ca.la torpiloarele în escadrilă în: recunoaștere) 
Ilancurile asemenea; .în consecinţă, extremităţile flancu- 
rilor au mai mari probabilități de a fi atacale dinapoi, 
unde celelalte avioane nu pot Susţine pe cel atacat. In caz 
întia Fe Îlancurile inaxicutui, aripa corespunzătoare este- 
Avi «4, rămânând cealaltă cu efectiv şi lungime reduse. 
sivloanele Caproni de luptă-bombardament, par a navigă 
im această formaţiune. o 

„Tu Franţa şi Englitera formajiunea de bombardament.
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pare a îi în coloană câte unul, sau, la efective mari, în 

“coloană îndoită, la interval suficient. - - 

In. Germania şi Austro-Ungaria, unde raidurile. au lo 

cu efective reduse, coloana simplă pare a îi utilizată fără 

excepţiune. a pi 

“IL Organizare. 

_ La începul aparatele de sburat făceau de toate: şi 

bombardare, şi rezunoașştere şi regulări de tragere şi lupte, 

Azi la toate armatele sau repartizat avioanele pe spe 

cialități şi pe specialităţi sau grupat. Sa 

„In Franța avioanele sunt grupate în escadrile de câte 

opt aparate din cari 6 active şi 2 de rezervă. Această es- 

cadrilă este escadrilă de goană şi de luptă, tot -aşă. cum. 

-ste %. altă. de bombardare: Escadrilele de reglarea îra- 

gerei artileriei sunt compuse numai de 4—6 aparate. | 
Personalul unei escadrile este compus din: opt piloți, 

opt observatori, 1 mecanic şel, 1 iecanici, adică unul Ta 

uouă aparate, opt ochitori şi bombardieri şi socotit global 
A 

cam câte 12: -î4 soldaţi—cu gradaji—de fiecare aparat. 
Fiecare corp de armată are câte un grup compus 

din o escadrilă de luptă, una de bombardare şi una de 
regularea tragerei. | 

In afară de această armată are acum 1—2 grupe a- 

taşate la cartierul ci; iar marele cartier general are în- 

treaga rezervă disponibilă care este numai la ordinee 
marelui cartier general, fie pentru ope:ajiuni ordonate di- 
rect, fie pentru a întări eseadrilele uneia din armate. 

“Fiecare escadrilă constitue o unitate. aproape auto- 
nomă cu tot materialul său, cu piesele de schimb, cu atelie- 
rul mobil de lucru, etc., fără a avei nici un amestec cu 
celelalte. Comandantul de grup. conduce ansamblul. 

Când se organizează un mare raid, atunsi, se strâng 
mai multe grupe dela mai multe corpuri de armată, dela 
armată şi chiar dela rezervă, cari, însă, trec îndată la u- 
nităţile lor după îndeplinirea însărcinării avute. 

Ca principiu, însă, totdeauna rămân la. sediul fie- 
cărui grup, câtevă aparate de :uplă. 

Aparate. Azi Francezii ad aparate excelente. Nu se 
cunosc toale dalele âcestor aparate, dar, după câte au 
transpirat, se ştie că în Franţa, azi sunt următoarele ti- 
puri mai întrebuințate. 

| Aparalul de luptă și de goană: Nieupori biplan, cu 
motor Clerget sau Rohne, rotativ de 110 cai putere Are o 
iuțeală de cel puţin 160 lklm. pe oră, este încărcat cu două 
mitraliere. Urcă la 3000 im. în cel mult 15 minute. ” 
Ă Nieupori, bebe, biplan dar monoplace, aceiaș putere 
în motor, dar poale face până la 1900 kim. pe oră. Are
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o singură mitralieră, iar elicea este cuirasată putându-se 

trage prin ea. ... E 

, Spad, construil de casele Bleriot.:şi. Deperdussiu, :cu 

motorul. şi pasagerul înainte. Are un motor de Hispano- 

Suiaz şi face.până la 200 kim. pe oră. " 

Aparate de bombardare, Maurice Farman, cu motor 

Renault de .130 cai. Acest aparat face, în mijlociu 150 

klm. pl. oră,i ar la 3000 m. înălțime &ste socotit că! esto 

mai iute chiar ca Nicuport-ul. Are aproape aceleaşi carac- 

teristice ca şi cel din. 1914. Poate duce o greutate utilă de 

peste 500 kgr. şi este înarmat cu două mitraliere, ide 

fiecare bord câte una. SIE 

| Voisin transformat. Nu se cunosc dalele. Se ştie, însă, 

„că are în partea dinainte, a Carling-ului um lun de 37, 

cel puţin, care bate în goană, şi o mitralieră, sau 'chiar 

două. Forţa motorului este de cel puţin 200 cai, iar'iuţeala 

cam 140—150 kim. pe oră. a | - 

Breguet este un aparat care. seamănă mult cu Voi- 

sin-ul. Are un motor Renault de 220 cai. Este. se icrede., 

aparatul tip de bombardare, putând. ridică greutate utilă 

până la 1000 kgr. Da - . 

Candrou. bimotor. . i ae | 

„Ca aparate pentru regularea tirului artileriei ar fi tot 

candroul de 80 cai. Gnâme. : i 

“Aviația franceză în ultimul timp, a făcut progrese e- 

norme.. In tot cazul, ea singură, poate face. faţă aviaţiei 

germane, ca număr; ca valoare a căpătat o superioritate 

care cu grau ar mâi puteă Germanii să şi-o reiă, - 

EDS Ea . nos _ 

„Unitalea tactică este escadrila., Dela începutul cam 

panici au fost grupate avioanele 'similare în escadrile de- 

semnate prin. inițialele majuscule ale numelui constructo- 

rului, urmate de un număr de ordine. Nu pare ai domnit 

nici un principiu în această numerotare. Dacă luăm nu- 

merile escadrilelor în ordine crescândă vedem mărci de 

avioane diferite succedându-şi fără regulă aparentă. Când 

după câtevă săptămâni de campanie, necesitatea evidentă 

determină comandamentul armatei franceze să suprime 

toate monoplanele în serviciu, afară de parasolul Morane- 

Saulnier, golurile în numerotarea, escadrilelor fură umplute 

cu formaţiuni noui de biplane. Pe măsură ce nimărul a- 
vioanelor crescii, iar, golurile umplute, escadrilele noui 

căpătară numere de ordine în urmare la cele existente, 

Numărul monoplamelor suprimate Nieuport, Borel, De- 
perdussin, Ponier, Rep, etc., fu de 180, iar cel al monopla- 
nelor Blcriot tot 180, în total 360. Toţi piloţii acestor apa- 

„_rateifură trimişi:pe aerodromurile de antrenament peniru a 
-se familiariză, fie cu biplanele în serviciu, fie cu acelea ide
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tip now aflate în construcţiune. (Biplan Voisin-tun, Nicu: 

port, Dorand-2 motoare, Candrou 2 motoare, etc.) 
“-Publieaţiunile oficiale, la începutul răsboiului,. dă-. 

deau puţine detalii despre aviaţiune, insă- peste câlevă săp- 
tămâni, ivindu-se prin presă crilici violente la adresa a- 
viaţiuniei, comandamentul crezu de cuviinţă; să fie în co: 
municatele sale mai puţin laconic relativ la aviaţiune.. Timp 
de câtevă luni găsim în relatarea operaţiunilor aeriene, 

pe di o parte nomenclatura şi numerile de ordine ale. 
escadrilelor, pe de. alta, la. operaţiunile de bombardare, 

numărul avioanelor şi încărcătura lor în proiectile, arătân- 
du-se cantitatea de proiectile şi indicându-se calibrul lor 
De exemplu la Carlsruhe, biplanele Maurice Farman du- 

ceau fiecare: şase” proiectile de. 90 mm., sau un proiectil 
Rimailho de 155 mm, plus 2 proiectile de 90 mm., ceeace 
dă aproximativ câte 90 kgr. 

"Din primăvara 1915, comunicatele privitoare la avia- 
țiune 'au. redevenit laconice şi au de ordinar formula ur: 

„miătoare: „un număr de atâtea avioane au aruncat atâtea 

proiecilie asupra obiectivelor cutare şi cutare”. 
Această schimbare în tonul comunicatelor și severi- 

tatea cenzurei care suprimă în ziare şi reviste orice int 
dicaţiune în nomenclatură, numerotare şi compunerea es- 
cadrilelor ne face a crede că provin din faptul că aviaţiu- 

“nea militară franceză se. află în plină reorganizare de 
material, reorganizare ce-şi va da roadele în cursul anu- 
lui 1916. De 

E de remarcat că comandamentul aeronauticei mili- 
lare, ajungând cu numerotarea la cifra 60, a rezervai 
cifrele mai mari de 10 - pentru escadrilele de bombar- 
dament, cari, cum se ştie mu fac parte din escadrilele a- 
locate corpurilor de armată sau arimalelor,. ci având o or- 
ganizare aparte, cu cadre speciale, sunt grupate în gru- 
puri de bombardament sub comanda unui ofițer superior, 
după nevoile frontului. Dacă Buletinul armatelor Republi- 
cei și comunicalele oficiale sunt de câtevă luni dezile mute 
în privința. numerelor. escadrilelor, totuş mai găsim îndi- 
cațiuni preţioase. în listele de morii și mai cu seaniă în ki- 
tațiunile la ordinea zilei şi în tablourile Legiunei de onoare 
şi ale Medaliei militare. Or, cifrele deta 30 la 100, nu se 
găsesc nicăeri, pe când cele mai mari de 100, ale 'esica- 
drilelor de bombardament, crese în continuu. Singurele 
excepțiuni sunt escadrilele trimese de Franţa în slrăi- 
nătate, M. T. S. 99, prima trimeasă, şi M. E. T. 9%, a 
doua, una în Serbia, cealaltă în Turcia, la Dardanele, 

M. E. S. nu mai există, personalul fiind nevoit să 
se retragă pe jos în Albania după distrugerea materialu- 
lui,'a ajuns în; Franţa acum o lunăi 

M. F. T. se află probabil acluahmieiile la Salonic cu 
'
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corpul expediționar, Lăsând hidroaeroplanelor  engieze, 

„sarcina serviciului aerian la Dardânele.. *. - : aa 

Sa - “Aviația germană,“ : 

-*-D eseadrilă germanii se” compune 'din- şase: avioane 

active şi două de rezervă. Din cele şase - avioane, -ilouă 

sunt destinate a face raiduri şi recunoașteri la distanțe 

mari, două fac regularea tragerii artileriei şi două: sunt 

aparate de luptă. e 
Fiecare escadrilă are; ca-personal: opt” piloți,: 5-9 

observatori, trei mecanici şi 130 oameni pentru serviciul 

aparatelor, cum: şi-uri: birou optic. Aparatele de. iotograliat 

pot luă fotografii la 3000 m.. înălțime. 

Opt specialişti fotografi 'servesc în “fiecare ' escadrilă 

aceste, biurouri. Ie 

"* Avioanele germane cele mai multe. sunt biplane, a- 

fară de Fokker .care este monoplan. . Ii ie 

-* Fiecare uzină de aeroplane are câte o şcoală peniru 

format piloţii. Şcoala aceasta este făcută de un personal 

technie compus din ingineri mecanici şi lucrători, care 

chiar dacă sunt piloți nu iau parte la sborurile ar- 

matii de operaţie, ci servesc numai la construirea şi în- 

cercaren: aparatelor şi la formarea piloților. 

ia Hamburg este o şcoală specială pentru pertec- 

ţionurea aviatorilor. . 
Piecare persoană din escadrilă şi fiecare lucru au câte 

un supranume. Aşă: Ofiţerul observator se numește: 

Frantz, de unde a'venit şi verbul „franzen” care însem- 

nează ă se orientă; pilotul este numit Heinrich. 

Un pilot expert este numit cin fiegerkanone — tur 

zburător; un aparat se numeşte eine kiste — o ladă; 
unui aparat în stare proastă; i se zice cierkiste—ladă, cu ouă. 

Fiecare escadrilă are 8 automobile rapide şi 12 ca- 
micune tractoare cu remorcă. ri 
„„: Fiecaru corp de armată are câte 'o asemenea esca- 

drilă; în fiecare armată este câte un director al avia- 

țiune. care primeşte ordine dela inspectori (Flieger In- 

spectioni) dela Berlin. | 

-, + Cea mai mare parte dintre piloţi sunt ofiţeri. .. .....: 

„.„ Corpul aviatorilor esie considerat ca un cap. ile: €- 

Hlă şi au dreplui: a purtă insignele lrupei gardeu: umpe- 

riale. . .. e EC 
„Aparate Cele: mai renumite aparate germane, sunt 

Fokker şi L.. V. G. şi rioul Aviatie. O 
Sa vorbit în ultimul timp atâta de mult de acest apa- 

rat, îucât o mică. descriere. a lui .este mecesară. . : 

„okker, un olandez, a construit: un aparat acunr.câtivă 

ani, copiat în mare parte după Morane-Saulnier. francez. 

i 25 
i
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Na dat însă rezultate. Olandezul: Fokker sta stabilit. în 
Germania, la Schweinigen, câtevă -luni înainte de înce-i 
perea răsboiului şi a .prezentat.-aparatul administraţiei 
germane; însă, primele încercări nu au dal rezultate. Mai 
târziu, însă, l-au perfecţionat şi l-au transformat întrun a- 
parat Toarie bun, de goană-şi luplă. Datele lui sunt urmă: 
toarele: . ş.. aa i 

- Lungimea: dela cap. la coadă 7,25 m. . 
Lungimea totală a aripelofr 12.00 m... 
Lăţimea'planurilor 1,25 m. 

” Suprafaţa planurilor principale 20,15 m. p. 
:. Suprafaţa cârmei de direcjie 0,65 în. p.. - 

_ “Supraiaţa cârmei de. adâncime '2,70.m.p..  - 
-, Diametrul: elicei 2,55 m. 

Motorul lip 80 cai „Oberurse!”. o >; 
„Aripile seamănă, ca Tormă, cu acelea ale unui Morane- 
Suunier. Extremitatea. tor. au.o îndoilură mai accentuată 
pentru a:.da mai: mare .pulere, acţiunei. de  gauchis- 
semenl. Aceasta poate, obține viraje mai scurle. Longeroa- 
nele principale, cari .constiluesc osălura . aripilor, sunt 
Mi - - . 

| Schi'a A. .     
din lemn. Aripile se pot strânge; şi. pune în; di:eapla și 
stânga fuselajului şi unde sc bagă” cu -atelcaşi piese cari 
servesc la montajul lor. Aceasta: periiie a -se transportă 
repede un aparat, fie cu un automobil, fie că trenul.  î 

* Fuselajul este în tub de oţel. Ii afară de: aripi: unde longeroanele şi nervuriel sunt de, lenin, întreg apăratul este - .. . . .. i -.- o - * în: tuburi de oţel şi metal. topit prin sudură antasemă. [ u- selujul are practicat în laturile sale, în faţa” pilotului și observatorului, tăcturi longitudinale cari perinit. tragerea. de sus în jos, aparate 'mânuile printrun pare-brise. 
Li
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Tuburile de oţel au-aproape 25 mn. de diametru. ex-. 

terior .şi 0,5' mm interior. Tuburile ăcestea “au :avanlâjul 

«le a-permile: o repede conslruire -și. elimină lemnul, cara 

se aprinde foarte iute. i au 

Fuselajul : se: termină: în -spate :în formâ unei. lame 

de cuţit. Extremitatea din urmă arluselajului este (erniir 

nată prin un tub de oțel care servă de şi rnicră tubului 

principal: al cârmei de adâncime. , i 

Cârma ile adâncime este 'şi ca în tub de oțel şi este 

echilibrată în lelul cârmelor „vaselor "de:.răsboiu, adică! 

o parte din planul de acţiune cste aşezăt înaintea pivo- 

iului de rolațic. Ia E 

Cârma de direcție este construită după acelaş prin- 

<ipiu şi se compune din două seinicereutri ncegale, din 

Schița B. 

ii a 

? 

  =!   cai LI 

ea a : 
cari cel “mai mic este inaintea pivolului 

- împingerii fiind astiel- mai. aproape „de pivol 
teo cârmă necechilibrală. 

Comenzile sunt cele obişnuite: Re 
Pariea dinainte a aparatului este învelită în'o placă 

cârmei, centrul 
decât în- 

: . i
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de aluminiu, '0 cămașă .melalică acoperă jumătatea su- 

peroara a motorului; cele mai -noui: din aceste aparate 

au o placă. de blindaj, de oţel de.2,5 mm., care înconjură. 

locul aviatorilor şi rezervoarele de benzină şi uleiu. 

„Motorul este de tip. rotativ foarte “asemănător cu 
e 2, : 

  

Sc
hi
ța
 

C. 

    Di pt 
motorul Gnâme francez. Forţa 80 cai la. 1200 tururi. Mo- 
“torul se numeşte. oberursel. a 

Elicea este blindată. Blindajul constă întun colier 
_- . . . 

.-f
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aşezat pe fiecare aripă la o distanţă de centru de rotaţie 
egală cu înălțimea pozițiunei mitralicrei deasupra - axului 
motorului. Acest collier are un fel de: șanț în: plan încli- 
iat, care deviază gloanțele. mitralierei ce întâmplător ar 
lovi-0. Este, însă, socolit că cel mult 3—4% din: gloanțe 
Arase ar puteă lovi . elicea. la blindajul său.. '::..i--: 

Tuţeala unui asemenea aparat, după datele Germânilor 
ar îi de 180 kim pe oră. Dacă sar reduce-la 160 kim. 
de sigur că sar apropiă de'adevăr și:tot ar fi-una din 
cele ma frumoase viteze 'până ' azi. - Această ':uţeală, este 
datorită în mare parte formei aripilor “aproape :plate: şi 
având un unghiu de: atac mare. Iuţeala: de ':ridicare este 
asemenea îrumoasti, în: 10-— -12 minute | urcă: la cel. „puţin 
2500! m. RE ie ERtIL, 

   

   

  

sep E 

  

  

  

  

Raza de acţiune, faţă “de. canlilatea de carburan! ar 
Ii can: de 500 kim: socotind: 31/pde. merş 

Ca armament arc o. mitralieră. care are, un. câmp 
le tragere foarte întins şi întrebuințează i. beuzile, cu câte 
250 cartuşe. :. . ace peria 

Bordu! apar atului esta foare frumos: aprovizionat cu 
icale cele necesare:. “Manetele: obișnuite;: nivele. de eze- 
-cuţie;  comple-lours, „manometre, :poinpe de: pr sesiune, 
pompe de unsere, ceas;- altimetre,: “indicator. de Viteză, 
porte-carie, busolă €te. -. 

Aouilicut. Este un biplan întrebuințat pentru: 'bom- 
baăvcare şi luptă. Aviăticu. model: nou diferă de cel vechiu 
prin dispoziția aripilor cari în: loc să fic oblice dinainte 

, înapoi, în plan orizontal, ele sunt acum normale pe -u: 

* selaj, Alte periecționări de detaliu asemenea au tost : duse. 
« Datele acestui nou aparat suut: Rasă a 
Lungimea totală a a “aripilor 126 DI o Ş E ia 
Lubgimea dinainte inapoi 8, LD in: ia 

_ Tăăţimea aripilor 1;870.: - i sa a au 
„„. Greutatea totală, 805 kg. ao rs

,
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a "Imcărcătura utilă — pilot, pasager, carburaul ar 

“imament — 650 hgr. pa 
Supralaţa totală dim. p.. - | san 

- Planurile de jos sunt mai mici decât. „cele le sus. 

cu: 1,70, 
Distanţa între planuri, 195. Mm, ŞI: sunt. paralela. - 

- Planurile,: în sens vertical, au forma unui Y desc his. 

cu o săgeată de 0,70 m. - . 
Planurile sunt legate între ele prin opt montanţi de 

oțel, săuriţi şi fuselați. Aripile superioare sunt terminate 

prin cleroame. cu o suprafață de 1,60 m.p... i 

Viteza. mijlocie este de 110 ln pe oră la. 2000 m, 

înălțime, putând luă 2000 m. înălțime în 15 minule.. 
Lorgeroanele și nervurile aripelor sunt de lemn.. 

Fuselajul are o carcasă în lemn acoperită înainte prin. 
o placă de aluminiu. Părţile laterale sunt cu pânză omai- 

litată. 
Pilotul şi pasagerul sunt aşezaţi în fuselaj, -cel dinlâiu. 

înapoi. Pasager ul are două mitraliere, una la clreapla, alla. 
la : stânga fuselajului pe picioare, cari permit; tragerea 
în toate direcțiile. 

Aparatul-are orilicii de aruncat bombe” de-. 180: mana, 
de. dinăuntru. Numărul: bombelor este de. palru. _ 

“Motorul este de lip Jercedes cu şase cilindre de: 
oțel, cu 110 mm., alesajul şi 160 mn. cursa. Motorul Co- 
mandă direct elicea „Garuda” de 2,80 diametru şi 1,73. 
m, - Past 

_. Puterea motorului la 1450 ture este de 170 cs 
| Cilinarsle motorului sunt învelite cu o câmaţă de 

apă, al" cărui circuit trece printi”un radiator de: 26 kilo 
şi aşezat pe tuburile de oţel destinate -a supor Lă aripile. 

'Pisloanele au patru segmeunţi. 
- Suaparea gazului se face întrun silencicux, ce comu- 

nică cu atmosiera printrun lub cu o secţiune destul” de 
prorunțată "şi: îndreptat înapoia aparilului:: 

Greutatea motorului este de 307 kilograme. 
: Aviaticul poale duce carburant 193 “kilograme,. re- 

parlizal. în“ trei rezervoare. Uleiul are "168 kgr.: 
Raza de acţiune este aproximativ de 500 km. “pentru 

patru ore de mers. - .. E 
Motorul este foaarle robust şi Toar le bun. E 

“ Este unu din cele mai bune aparate, rii 

. Germanii, se zice, au construit: aparate” mai ma ari 
„şi mai ai puternic. “armate. "Aşa: unele au două iuselaje și. 

: două cozi. Fiecare din fuselaj este: blindat şi conţine două 
mitraliere şi un lun mic şi imuniţiile necesare. Aparatul 
are două motoare. In mijlocul aparătului între: cele. două
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fuselaje, se. allă locul pilotului, asemenea blindat. Echipa: 

jul este compus din „Şease oameni, în care, intră pilotul. și 

mecanicul. pati : 

“Ur. monoplani - tip Fokker, dar. mult: mai mare 

şi mai puternic, L'uselajit - se împarte în partea dinainte 

în forma unui Y. Pe: fiecare ramură este 'câte un. inotor 

puternic cu câlc o'elice. La intersecția celor: două ramuri 

ale ulreei, 'se află un 'lun pentru lirul în goană; de; liecare 

parle Taterală se: află câle vo mitralieră, iar pentru trage: 

rile înapoi 'o “altă "mitralieră. “Echipajul ar. -Li: -un pilot, 

un observaător, «oi mecanici, un şervant. penlrar | tun Şi: trei 

penlru mitraliere, adică opt” oameni. it ) 

„Şi se mai vorbeşte şi de. altele mult mai mari: şi 

mai. puteriice. a i ta 

* Dacă vor" apare, de vom: prezentă cititorilor, noştri 

în volumni Wiitor Sa Dă tat 
FII Pi . 1. 

ii « 

G. Operaţiuni: aeriene şi i lupte « aeriene. Dia iii: 
pi at i ot 

“Dăm aci, o. scrie: de: opsr: rațiuni! intreprinse: de. avia- 

torii, atât. ai marei „alianţe cât și ai puterilor centrale. A- 

tragem, în special atenţia cititorilor - asupra.” descrierilor 

din ultima. parte -a acestui: capitol. unde descrierile -ope- 

rațiunilor. sunt făcute cu cât mai multe detalii. Acea parte 

este luată aproape în într egime, din, descrier ile lui Ji aques 
Mort tane, . i aa i, hitit A 

A se consultă : şi: schiță” raidutilor și bombardărilor 

dela. “începutul ; acestui capitol: Oe Era pt 
ag FI Ea 

Diverse. operaţiuni ale aviaţiei: franceze: şi ale aliaților ei. 

“In ultimele zile: Tulie” 1915 o escadrilă de. 13. avioane 

a: bombardat uzina pelroliferă dela: Pechelbronn,: între 

Huagneneau și Wissemburg,:apoi sara 'Detiviller, aproape 
de Fhalsbourg şi de hangarul dela Sti asbourg.. Toale” a 
vioanele: Sau întors: neatinse. a a i 

"O'altă escadrilă de 7 -avioane: a: bombardat: sai: a: şi 

uzinele ;Aviatik” la- “Tribouy-en-Bri sgan. Unaviator a. fost 

silit: să "aterizeze: înapoia: liniei mamice „din „cauza - unei 
pane de motor. - 

“La 31-Iulic, câtevă avioane franceze au lansăt 30 0- 
buze pe câmpul ao. aviaţie dela Daiheini şi 6 obuze ia ic asupra 
unui tren milita aproape de. Chateau-Salins., - 

“ “In dimineaţa zilei de '1U' August: 1915;:0  oscadiră de 
32 aeroplane franceze, escortală şi de acroplane.. de urmă- 

-rire, au pornit în. direcţia Saarbrick. Cu. toate condiţiu- 

nile atmosferice: nefaxorabile: (cer, noros; ceață), lotuș 28 

  

" 1) Seria:de- operajtuni date aci'nu este: completă dar o “dăm penizu 
a se face o idee de operațiunile ce se Aostăşoară de către aviatie. __. 

fi 
2: PR .
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neroplane au ajuns la ţintă şi au aruncat .161 proectile 

de diferite calibre, asupra obiectivelor intenționate. - 

“ Tm'ziua de 15 August, 19 aeroplane franceze au bom- 

bardal parcurile .şi depozilele germane din Valea Spada, 

aruncând peste 100 bombe. . a 

Intre 19—26 August, aproape zilnic escadrilele fran- 

ceze dintre.care una cuprindeă 62 avioane, au plecat să 

bombardeze gările, cantonamentele. şi uzinele germane. 

"La-23. August,. avioanele. franceze. bombardară gă- 

vile: Lens, Hânin, Lictard, Loos, şi calea ferată ce duce 

dela Lille la Douai, adică centrele, de .cale, ferată cari 

aprovizionează trupele inimice allate în Artois... 

In noaptea dela 23—24, o escadrilă compusă din 7 

avioane, a bombardat gările. Tergnicr.şi Noyon;- sau iscat 

incendii în gara Tergnier, cea mai importantă, 

Gara Lorrach, din marele ducat ide Baden, şi gara 

din Oifenburg, din acelaş ducat, a fost de asemenea bom- 

bardată de avioane franceze. - a 
La 25 August, 62 avioane franceze au zburat pe dea- 

supra cuptoarelor, centrale ale. fabricei de obuze şi plăci 

de 'blindagiu. din Dillingen, districtul 'Treves. Peste 150 

obuze dintre cari. vreo. treizeci” de. mare „câlibru, au fost 

aruncate. asupra uzinelor. pe i a 
In ;cursul aceleaşi 'zile,. avioanele au, bombardat, în 

Wăevre, cantonamentele germane dela Pannes şi. Baus- 

sant, la Sud-Vest de 'Thiancourt,:gările şi bivuacurile ger: 

mane din Grandprâ, Châtel, Cornay ;şi, Eleville din munţii 

Ardennes, precum şi gara din 'Terghier, parcul de avia: 

ţie dela:Vitry;en-Arlois şi. gara. Boisleux: din Pasul Calais. 

O escadră de 60 avioane franceze, engleze şi belgiene, 
au bombardat pădurea Houthulst,, între Langemarck şi 

Dismunste, făcând să: isbuenească. mai. multe incendii în 
acoperămintele cari adăposteau. trupele ;şi: depoziţele . cii 
muvilii ÎNiMĂCE. e 

La 26 August, un hidroavion englez scufundă, un sub- 
marin german, în largul Mării, la Ostenda, încoronând 

_astiel succesele pe. care flota aliată le-a avut :la 23, când 

a distrus -mai multe submarine -germane aflate “la Zee- 

brugge, și un distrugător german. III 

i “Între .26 August „şi 2 Septemvyrie,. aviatorii. îraucezi 
au bombardat gările Cierges şi Ivoiry,.două. sate din Ar- 

gonne, aproape de Montiaucon, pe unde Germanii au con- 
struit:o- cale ferată spre a face legătură! între: Monttaucon 

şi: releaua lor. . DE DOI IDR III 
„ii:La 27 August, gara dela Châtel-en-Argonne unde. se 
primeau muniţiunile destinate. armatei Kronprinţului, â 
tost bombardată de aviatorii Francezi, cauzându-i' seri- 
oase stricăciuni. A doua zi a fost bombardată gara şi adă-
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cheutin şi, Lanen, din Argonnc. n pu 

„In noaptea dela. 28 spre 29 August, avioanele frau: 

ceze au bombardat instalaţiile germane din Ostenda, can- 

tonamentele dela, Middelkerke și gara Thourout.  : 

"In decursul săptămânei dela 9—16 Septemvrie, -avia- 
torii aliaţi au executat numeroase bombardări. La 10 Sep: 

temvrie, ci au bombardat minele de polasă; şi bateriile «din 

pădurea Nonnenbruck, precum şi gara Lutierbach, între 
Cernay şi Mulhouse. Vre-o'30 obuze au tost lansate asupra 
gărei din Grandpre. Et ta a aaa 

"La 10-Septemvrie, ca răspuns la- bombardarea ora- 

şului Nancy, avioanele franceze a bombardat: stabilimen- 
iele: militare dela Frasaly :şi asupra gărei Sablons. _--: 
___ “Ca represalii pentru bombardarea efectuată de Ger: 
mani la Luneville şi Compiegne,:.19: aeroplane franceze 
au aruncat 100 bombe pesic orașul Ypres, în „zilele de 13 
August. - : i i e 

La 13 Septemvrie, la Trâves,. centru strategic al: căi- 
lor ferate germane, o escadrilă compusă, din 19 aparate 
franceze, ca răspuns la bombaridlările: acroplanelor 'ger- 
mane. dela Lunâville şi Compiegne, a aruncai -7reo 1U0 

- de obuze peste gară şi peste banca Imperiului. | 
„ Aceiaşi escadrilă, la reîntoarcerea sa. 'a lausiii 58 o: 

buze! asupra gărci “din: Baroncourt, districtul Murthe-ct- 
Moselle, asupra căci ferate Nancy-Mâzitres; uceasta este 
unul dintre principalele ceritre de repartiție pentru arma- 
tele germane. Alte 'avioane! au bombardat, în aceiaşi zi, 
gările: Donaueschingen, de pe linia Strassburg Constauce 
şi Marbach, din vegatul Wirtemberg. 
La 14 Septemvrie avioanele franceze au bombardiit 

sara de bifureaţie din :Bensdori, aproape de Morhange, în 

Lorena, precum: și cantonâmentele inimice deta. Chătel-ei- 
Argonne şi de la Langhemark, Nord ide Ypres. - i 

La 22 Septemvrie, o escadrilă: a bombardat oraşul 
Stuttgart, capitala Wiirtembergului, vre-o 30 obuze “aur fost 

lansaic asupra palatului regal şi: asupra gărei,  răspuus 

la bombardările Germanilor asupra oraşelor :ilescihisc” şi 
asupră populaţiei civile din' Franţa şi Englitera. Stultgari 
găsindu-se, la o' depărtare -de :220 kim! de Naiicy, marite 
oraşe de pe Riu nu se niai pot pune la adăpostul repre 
saliilor, căci avioanele franceze! vor :puteă: merge şi măi 
departe când va fi nevoie. n Ma 

| In ajunul acestui raid, un grup: de 19 ăvioane au-lan- 
sat vre-o sulă de obuze:peste gara de. bifureaţii din Bens- 

dorit, la Est de Morhange, în vreme ce unul: dintre avi- 

oanele franceze bombardă bifurcația dela Amagrie-Lucsuy, 

unde se îicrucişcază liniile Paris-Luxemburg şi. Froyes- 
Jlirson. . : . a ae : .. 

posturile inimice din Grandprâ şi adăposturile' dela Mon- 

. 

DN Ia Ii „i
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: La' 2 Octomvrie, 65 avioane au bombardat gara diu 

to ouziers şi din Charler ange; alte avioane au lansal proec- 
tile asupra bilurcaţiei Guignicourt- Amitontainte; a iloua 

zi, au lost bombardate gara, "podul şi. consiriiețiile militare 
din Luxemburg. t. 

Lu 15 şi. 1 Octomvrit, “Găcaduile. compuse “din Vire-o 
20 avioane au lansat numeroase obize asupra - sărei: din 

Barancourt, între, Reims şi Relhel, care este punetul de 

plecare al liniei siralegice care conduce spre Challerange 
şi. Apremoul:. o sc: adrilă, a bombardat bilurcaţia “dela 

Achiet-le-Grand în apropiere de Baupăume. ! 

In noaptea dela 13 spre 14 .Oclomvrie,, mai zale 

Zeppelinuri, au sburat pe deasupr a. comitatelor 'ie E Is 
tul Ingliterei şi, pe deasupra amei. părţi din teritoriul î.0u- 

drei, omorînd by bărbaţi, "9. femei şi.5 copii si “răuini 

6-4, bărbaţi, -30 iemei şi 7 copii. . Mai multe case au. fost 
dislruse.. 

“Ca o măsură "de represalii contră raidului Zsppsli 
nurilor. deasupra . Londrei şi. atacarea; oraşelor . deschise, 

d: către acroplanele germane, UI, grup “de avioane “fran: 

-ceze au lansat, la. 10 Octoimivrie, Areizeri de obuze. ear 

- supra oraşului. Trâves. . | 
m ziua, de 13 Decemvrie 1915, o. “escadrilă: ji anceză 

de aeroplanc, compusă, din 11 apar ate; a atâcal data Mul- 
hein, Sh calea ferată «lg, lângă ea. O altă, escadrilă COMpUsă 

„alin, 22 aparate, a. ar uncât. “Dtoeelile. pește. instalaţiunile și 
-depo; itele, germane delu. Haurancouri; ȘI. în tine :0 au lreia 

escadrilă . compusă, din, 21, Aparate, a "bombardat lucră- 
ile: de întărire germane. dela. Sud'de. Hampont în regiu: 

a Chateau- Salin şi de castelul, „Buriheourt: „n timpul a: 
ccsloii alucuri aeriene, eseadrilele fr: anceze erau. însoţile 
de apar: ale de escorlă, care, au susținut acţiunea, punând 
pe. hugă aparatele dușmane care au încercal, a împict dică 
atacul. Pa 

-Un comunicat, oficial genii, "aval ă. “ Frăieârii ar 
fi pierdut .4 „aparale, şi; că. pagubciș. materiale” cauzale. de 
aceste atacuri aeriene, nu au nici o importanță din, punet 
de vedere militar. .. ... 
„În, noapțea. de: 3—4, ăeroplanele. frâneze. ai. bona: 

Dardul gările Ablois şi Melz. In noapteă de 1-5 si 5—6, 
o escadrilă franceză compusă: din 4—7 aparate;, au ăla. 
cat gările . „sus arătate, . aruncând asupra lor „peste, 100 
obuze. 

; Avioanele, germane au aruncat şi “ele. în ziua! de 6 
Decemvrie, câiev ă bombe asupra. localităţei Poperinghe. 
(Din, Buletinul. 6—12 Decemvrie. 

In ziua. de 20. Fevrnarie, O: “escadrilă de. 5, avioane, 
a: bombardat CU. SUCCES depozitele de muniţiuni germane 
dela  Chateau-Marlincouri și Azondange la 3udY est “și 
Sud-Est de Dieuze. ” i 3 

- --- ce a co na Pe 
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“Di ziuă! de--2 2 Fevruarie,;o- altă „escadrilă. compusă. 
dia V apar: ate a” “avut. o. Tuptă,. cui .4.: -aeroplane. SerMmiuLe! 
în” regiunea “Vigieulies- Hâttonchâtel;. reuşind a face să a- 
terazeze două din” aparatele: germanc. - pi 

Toi în aceă zi, un grup. de. acroplane. “feanecge - de 
bombardăre,. „compus din :17 aparate, a; aruncat 66, obuze 
de calibru mirc, asupra. câmpului de, avi iație din. Hads- 
heini. şi asupr: “gărei Mulhouse... . „| i 

Un alt” grup compus din : 28. apătăle, “au “aruncat 
numeroase procclile asupra fabricei de: muniţiuni -, dela 
Pagnv pe Mossele. .-:. -: e ta ta ei 

Din toale acesle lupte aeriene, aparatele franceze ș sau 
întors nevătămate.: ...-. tea, ia 

Un .alt succes - aerian. al: Fr ancezilor. este. 'doborir ea, 
în ziua de 21 Fevruaric, a unui Zeppelin: în. apropiere de 
St. Menchould,. care a:căzut distrus lângă Brabani:le Roi. 

Intre 14—21 Fevruarie, o. escadrilă franceză a bom- 
Dbardat parcul de.aviaţie german dela Ghiştelles (51 kim. la 
Est de Nicuport), oprind asitel pe aviatorii Germani, dou 
respinge raiul :unci: escadre de; acroplane: şi hidroplane 
engleze (după: un comunicat: din : Petrograd 40; la număr) 
care „în timpul acesti bombardase.. coasta | belgiană. del a 
Ostende-Zeebrugge - (23 kim.-:la Est de: Ostende), procdlu- 
când mari stricăciuni bateriilor germane, docurilor, şi. lu- 
turor lucrărilor: despe: coastă... ii. i. 

“In ziua de.20 Fevruarie, o' escadrilă, de .5 5 avioane; 
a bombardat cu succes depozitele. de muniţiuni germane 
dela Chateau: Martincourt : „Şi Azondange la: Sud Vest și 
Sud-Est de Dicuze. Ea 
Im ziua det evruarie, [9) altă escadrilă compus! ă din 

7 aparate a avut o 'luplă cu 4 aeroplane «germane în re- 
giunca Vigueulles-Haltonchâltel, reușind a race să alerizeze. 
două din aparatele” germane: îi "i 

     

Diverse operaţiuni ale aviați iei puterilor centrale, i | 
> 

, 

Intre 2 2—9 Iunie: 1915, avioanele germane au bom- 
bardat Reims, Liun6ville,. i Nancy, ete... .- : ! 

Intre 16.—23 Iunie: 1915, un. Zeppelin german “plutei 
deasupra ' oraşului Gand, când un avialor francez şi unul 
englez Pau surprins şi distrus după, o luptă în. văzduh, la 
care au lucrat bombele, tunurile şi: milralierele. 

Un comunicat rus arată că un Zeppelin a zburat dea- 
Supra oraşului Libau aruncând și bombe.. :.-: >» 
2 Ca: represalii pentru bombardările Trancezilor dela 

August, avioanele: germane (au atacat coasta engleză, reu- 

șind a provocă (zice “comunicatul - german), import tanle 
stricăciuni, însă un: Zeppelin a Tost idisirus.. 

Ca contra misună pentru bombardarea de către: .avioa-
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nele franceze a văci Spada, Zeppelinurile. germane au a- 

runcat bombe asupra Londrei în noaptea- de;30 şi 31 Au-.. 

gust: Au suferil (spun telegramelc din Berlin) mai cu deo- 

scbire Londra, diferite întreprinderi de pe Tamisa şi fa- 

bricile din Voadbridge și Ipesich. -: e ee 

Germanii spre a răspunde activităţei aeriene. franceze, 

din uiumele zile August şi primele Seplemvrie, au în- 

cercat un raid asupra Parisului, la 28 August 1915, pe la 

orele '10 dimineaţa, şease “aparate inimice au. pălruns în 

câmpul retranşat al Parisului. Bombardaţi de călre bate- 

viile din Iorturi şi urmăriţi de aviatorii Francezi, ei. sau 

înapoiat după ce au: aruncat bombe peste: Nogent-sur- 

Marne, Montmorency, Montfermcil, Ribecourt şi Com- 

piegne. Unul dintre aparatele: germane. îu lovit şi doborit 

la Nord de Senlis. AR Ea aaa DI DE II IE Ea 

Intre 7—12 Seplemvric: 1915 :acroplanele germane au 

bombardat din nou:Loridra:: sii i i 

în acelaş timp dirijabile germane au bombar 

tic-pori. ID N aaa ae RE 

-- In dimineaţa ide 9 Septemvrie 5 aeroplane germane aul 

aruncat un număr de .bonibe peste platoul. Malzâville: 

Nancy; avioandle germane în aceiaşi zi au bombardat han- 

gareie germane dela Ostende St. Menard. şi asupra gărei 

Deluze. : DI aa Eta II a a a 

_ Intre. 21—28 Septemvric aviatorii Germani au. do- 

porit ui avion englez lângă Cubrai, un. avion francez 

lângă: Metz şi 2: avioane Îranceze lângă Freiburg. . -: : 

O escadrilă de avioane; germane-a bombardat vasele 

ruseşti de răsboiu în gollul Riga. A 

-La 22 Septemvric, :5. aeroplane germane au aruncat 

ui mare număr de bombe peste platoul Malzâville şi peste 

Nancy. a DEE II Ra te 

În noaptea de 214—25 Septemvrie,. locurile, Londrei. Și 

împrejurimile au tost din nou bombardate de Zeppelin- 

urile: germane. îi 
In primele zile Octlomvrie două avioane germane au 

fost doborite de către Francezi: unul în pădurea dela Pa- 

venelle la Sud de Pont-ă-Mousson, cei doi aviatori aflaţi 

întinsul au fost uciși; celalt, la Nord de râul Aisnc,. spre 

Bucy-le-Long. Unul dintre aviatori a doboril un balon cap- 

tiv german care Sa prăbuşit:la Sua de Monthois..": a 
Mai multe avioane germane au fost: doborite :în rân- 

durile armatei franceze, însă în acelaş. limp, dirijabilul AL- 
sace, care bombaridase în. noaptea: de. 1; Octomvrie, gările 
Amague, Alligny şi Vouziers, a: îost: silit. săi; aterizeze la 
3 Octomvrie în. apropiere: de Rethel;-echipagiul său: a 
fost făcut prizonier de către. Germani. 

In noaptea 'de 13—14 Octomvrie, la: aceiași Oră, .un 
Zeppelin :a sburat:peste Château-Thierry unde a aruncat
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Dorhbe fără a cauză stricăciuni; el-a fost silit să. se înapo- 
ieze în liniile germane fără a puteă înaintă, spre Paris, care 
e bine păzit. | a PND a PD ae 

+: La 26 Octomvrie,'un pilot francez a luat la goană 
un biplan german care aveă o. iuțeală toarte: mare şi la 
silit să aterizeze în apropiere de Jaulgonne, în valea Mar- 

nei; cei doi ofițeri Germani, un. căpitan şi-un :locotenent, 

au fost făcuţi prizonieri; aparatul intact a- rămas. în. mâi- 
mele Francezilor. Intre timp, un. grup de avioane aliate: 

au bombardat parcul de. aviaţie: german “dela Cunel, în 
Argonne, la Nord de Montfaucon. ..  .:-. Aaa 

- La 27 Octomviie, au fost doborite două aeroplane ger- 
mane: unul a căzut în liniile engleze, iar celalt în „apro- 
pierea ' tranşedlor din spatele frontului inimic..:. . 

_ Aviatorii Germanii au arătat o activitate mii mare în: 
cursul ultimelor zile de Fevruarie 1916. Astfel aeroplanele 
germane au atacat stațiunea de aviaţie franceză din : Av- 
sele la Sud-Vest de Poperinghe, cum: şi instalaţiunile de c.. 
f. din acea parte... -.., ae Sa 

_Intre 22—29 Septemvrie 1915, un avion austriac: a 
bombardat cu săgă(i lagărele. italiene.. a | 
"Intre 27 Noemwrie -1915, avioane austriace au bom- 

bardat orașul italian Verona.: E E 
-In ziua de 20 Fevruarie, aviatorii Germani au atacat 

cu bombe Luncville,; Dombas!e şi Nancy, precum şi pozi- 
ţiunile franceze din: Lorena. Tot în acei zi, avioanele 
“marinei germane au atacat:pe coasta” engleză, instalațiu- - 
„nile industriale dela Deal, instalaţiunile c. î. şi portului, 
precum și localitatea Lowslaft, unde sau asvârlit bombe 
asupra gărei şi portului. i 

În ziua de 21 Fevruarie, aeroplanele germane, au 
bombardat Bar-le-Duc şi Reviguy. In apropiere de această 
localitate însă o escadrilă germani a fost atacată de aero- 
planele franceze care au reuşit să doboare. 2 aparate. .. 

| Im Octomvrie avioanele austriace :pe îrontul italian 
Alla şi Veneţia unde a făcut mari stricăciuni unei biserici 
au fost foarte 'aclive şi: au bombardat: Brescia, -Bellune, 

Diverse .descrieri' de lupte aviatice, ... 

Modul de luptă aeriană, individuală, este descris ași: 
de-un eeiebru aviator "francez: i i 

„Un post vecin semnalează apariţia unui avion inimic- 
care incearcă să treacă deasupra, liniilor noastre. Indată 
ne ridicăm cu aparatul: nostru de luptă. In 12—15 minute 
am atins 3000 1m., înălțime. Pilotul şi mai ales.observatorul 
caută, cu ochii, în toate părţile orizontului pe inimic. Un 
punct negru se zărește, care apare; “dispare în razele 
soarelui. Iute, spre el. Punctul se: măreşie din ce în ce
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mai mult şi -mai repere, pe măsură ce ne apropiem de cl. 

Este un.aviator.: Vânăloarea începe, fie. că adversarul fuge, 

fie că simțindu-se tare şi bine înarmat primește Jlupla. - 

"Ambii. adversari. sunt faţă “în faţă şi. au şi. început 

să-şi arunce Iără socoteală gloanţele unul. spre altul. Ulti- 

mele lovituri se trag la:20—30 m..deparle de adversar, ... 

: Rezultatul lupiei nuesie. totdeauna sângeros, . liindcă: 

adesea observatorul inimic ridică ambele braţe în sus, iar 

pilotul începe scoborirea “în semn. că. sc, predă. Jos crau 

luaţi prizonieri. Fie pană de molor, lie oboseală, lic icană, 

rezultatul este acelaş, cnc 

“La câţivă metri de :inimic, : ândi-el_ este holăril sii 

lupte, -se ocheşte cu îngrijire şi :se: trag. ratale.de 25 .car- 

iușe. Dacă. estc observatorul lovi cel dintâi, -cl: cade în 

Tuselaj şi mitralicra lui:se ridică în sus; pilolul numai are 

“decât: sau să. se.predeă, sau să;[ugăi dacă poale, sau este 

distrus, Dacă pilotul:este ucis; atunci:avionul, în o. clipă; se 
.prăbuşeşte, :aruncânul: foarte; adesea, pe: observator alară 

din aparat. Rezervoarele dacă sunt lovile- lac explozii şi 

apuralul se:aprinde; până jos-.esie:o'dâră de loc,şi fum. 
O luptă interesantă a fost-acuni câlevă luni, deasupra 

-localităţei: A: Cinci 'Taube „sburau“ pe deasupra “gării lo- 

cale şi făceau viraje de bombardare :sau:de: recunoaştere. 
“Trei:aparate dinti”6 escadrilă iranceză se înapoiau: dintro 
“recunoaștere: Ele: au: văzu pe. inimic, şi :sau,; indreplat, ca 
“Yulgerul; spre el; Două aparate inimice: au luat luga;:unul 
-este' dar: jos :zarovii;- iar unul. din; aparatele. tranceze. se 
„văzu: atacat “de celelalte două germane. Deodată aparatul 
“Yrancez, conilus de pilotul 'sergeutiM., a: tăcul un looping 
chiar sub nasul adversarilor şi dinlr'odală se distanțează 
'atâta de mult:de ci încât orice luptă le eră imposibilă, 

:2 20 “altă întâmplare interesantă. este aşi povestită: 
"Pe aerodromul: german G..:clin . Belgia «doi: aviatori 
Franassi au aruncat mai: mulle: cartoane cu. tricolor. şi. cu 
următoarea înştiinţare în-:lranţuzeşte şi: în. germană: 
e as âine! seară, 28 Martie, la ora-16,. nouă avioane 
„franceze armale ficeare cu câte.o mitralieră şi cu câte 100 
cartuşe, la înălțimea de 2500 m., se vor zări deasupra 
localităţii „N-, la încrucişarea - liniilor. :Piloţii: şi observa- 

lorii acestor aparate provoacă la luplă patru aparale ger- 
amane, armate Cum ar VO ci 

A doua zi dimineaţă, comandantul grupului, aflând 'de 
„.aceaslă provocare, mecanicii escadrilei, chiamă pe „cul- 
pabili i i ai a 
„n i:— Aţi'făcui o provocare. Germanilor din. G.?: -. 
i Dale e pa 

„i m Nă. interzic, în; mod „absolut, 
2 .—: Domnule maior: drept, ce ne. 

„—sAnI zis! VĂ interzic! 

pri 

de a vă duce. | 
luaţi? -Onoarea...! 
Dl 

  

«
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. Dimineața 1 trece. Trebuiă săsc. -supu nă-oikdinului. Erau 
însă 1; dezolaţi. La ora '15 inaiorul îi chemă din nou. : 

_— Sunteţi gata de luplă? - Ra pi 
-- Da, domnule, Maior: i i pu 
— Ei “bine, duceţi-vă. Bun. noroc şi. altă: dată. să mă 

anunţaţi din vreme, când aveți! de gând să aceli : aşă cevă, 
— Mii de mulțumiri; domnule ihaior.:: 
Câte palru plecară voioşi. | i i 
“Cele «ouă avioan€ se înălțară- ca nişte: piisări uşoare, 

liccâre cu credincioasele: lor 'Hotchkiss.:.” 
La ora 1 lără un siert erau deasupr a locului: de îutâl- 

nire.. Nimic! Ora 4,30. Mereu nimic! Nici urmă 'de: ad-- 
versari pe sus. In schimb, jos pe şosea se văză patru auulo- 
camioane, cu tunuri. speciale, cari începută, a aruncă” în 
noi cu sute de proiectile. „- - i 

„Adversarii noștri, aşă au jiţeles lupta cinstită. 
> — Care este: rezultatul? Câţi doboriţi? n ne: întrebaiiă la 

înapoere tovarăşii. 
„Oh! Mişeii! De acum. încolo : le -vom aruiică. obiize, 
în loc „e invitaţii cinstite de: lupă dreaptă! Sica 

— Sublocotenentul: civialor Friiiicez: Nungesser "a dat. 
jos al optulea avion german. Intrat în aviaţie” ia începutul 
anului 1915, îşi luă rev ctul-după două luni. Cu incepere 
din luna Aprilie acelaș ân, şi: până în' luna August 1915, 
a fost cilat de palru ori prin ordin :de zi. pe armată 
până la sfârşitul anului :1915 a slat :jos-lrei avioane ini 
mice. Cui această ocazie a lost numit cavaler al legiunii de 
onoare. Lu începutul anului :1916':a căzul cu aparătul” său 
şi-a 'itral în spital cu câlevă coaste vupte, cu o 'maxilă 
sfărâmată, cu: capul spart - şi. cu mușchii, unui : picior, 
smulşi. Cinci zile a stal în nesimţire. După o lună pulii 
să părăscască! patul: Şi să- meargă 'cu cârjele, în - limp ce 
un apara special îi incă maxilu. “ 

| A fost reformat; dar cel se reangajă, ca voluntar Te- 
Tuzând concediul de. conv aloscenţă. de tr ci uni ce i se dă- 
“duse: 

“La 29 Martie ! 19 16, se urcă: pe. noul” său apar al şi 
întră în escadrilă din care “făcea. part e. “Into lună 'mai 
dă jos încă două avioane germane! şi "uri: balon capii. 
“Un ordin de zi “le toată splendoare: a: A citează pe între aga 
armată. | 

„Adjutantuil Nungesser ' este un erou şi:un. * cxeapiu 
neintrecul de energie izică şi morală. Rănit gre av! într: un 
accident de avi iajic. Şi - reformat definiliv, el sa reangajat 
şi a retuzat concediul! dc lrei luni peniru' conviilescență; 
La 29 Mavtic să prezeniat la escadrila sa. 'Dela această 
dată el se întrece: pe el în'tot felul de fapte eroice, fără 
să sc gândească la' starea lui fizică. In șase zile a Sbur:
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19 ore şi a susținut douăsprezece lupte,. forțând tot me- 

reu pe adversarii săi, să ia fuga; a dat jos două noui a- 

parale inimice şi un balon capliv şi de patru -ori -sa 

înapoiat cu aparatul său străpuns. de gloanţe şi de spăr- 

turi de obuze”...  .. E a 

__ La 95 'Aprilie este din nou citat prin ordin de zi. 
sentrucă a atacat singur trei avioane germane și a daf 

jos unui din ele. i Sa : 

„La 27 Aprilie el căzi în o escadrilă de şase aparate 

inimice, trei Foker și trei L.. V. G._ EL atacă viguros pe 

unul din acestea din urmă și în.0. clipă îl doboară:— al 
şaptelea daL-jos. — dar celelalte cinci îl înconjoară şi îl 

atacă cu mii de gloanţe. El se băgă imediat în mijlocul 

cercului format de cele; cinci. aparate germane, . ceeace 

făcă că le împiedică a mai trage de: teamă de a nu; se 

lovi între ele; apoi print”un picaj aproape vertical -scăpi 

de urmărire şi reveni în:mijlocul liniilor franceze, cu 28 

gloanțe în aparat, iar motorul funcţionând. numai cu. 5 

cilindre: Unul din gloanţe îi pătrunsese casa şi un ajtul 

şoşonul. A fost nîaintat la gradul de sublocotenent. Pe cât 

este de agil sus, pe atât, când coboară pe pământ abiă se 

târăşte. din cauza. multelor. răni. ce are. N _ 

„—..lată cele şease aparate: destinate pentru bombar- 
dare, aliniate.. Echipele de mecanici trec în revistă. ultinra 

lor. inspecţie... Totul este gata. . E | 

„„.: La orizont se arată o lumină palidă, care anunță zo- 
rile; Suntem chemaţi în biroul comandantului de escadrilă; 

scoatem. cu toţii: hărţile: „Obiectiv, bombardarea gării X 
şi în special punctele din A şi Z, arătate pe schiță: Itine- 
variul de. urmat la ducere...; ilinerariul la întoarcere. Toţi 
grupaţi. : a Ea pt - : IE PE 

_- î Este ora 3 dimineaţa. La ora: 3W.prima plecare, 
apoi din 15—15 secunde. A Ia ea 
„La aparate”. . i Me 

. Pe drum: Unul câte unul motoarele mai sunt încercate . 
încăodată cu maximum de pulere. Ne urcăm. Pilotul . îu- 
cearcă toate. comenzile; . ochitorul,: mitraliera, încărcătoa:- 
rele, carabina de.ajutor, verilică. aşezarea bombelor. per- 
curtoarelor, detunătoarelor, etc. Totul este: gata... 
„Primul aparat, aparatul pilot. alunecă pe pământ, .ru- 
lează, se ridică dispare în noapte; imediat un al. doilea, 

„apoi:al treilea etc., toate celelalte urmând la. distanțe. în 
timp hotărît. : PE IER pa 
.. Mergem să aruncăm moartea. : .::. pu 
„+ La început mersul este condus de.busolă. Atmosfera 
la această oră este aşă de liniştită, că parcă doarme Şi ea 
ca şi toate „vieţuitoarele, dulcele somn al dimincței... N 
“Zorile se arată; soarele: răsare. "Urcăm' mereu. D pi- 

pu
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«dure, sub noi, parcă este fără sfârşit. Patruzeci de mi- 
nute de sbor şi nu 'avem decât. 1600 m. înălţime. Pilotul. 
se întoarce spre.observator și cu gestul disperării îi:arată 
harta şi allimetrul. Observatorul îi. face::senmn: ,Ce-are 
aface? Inâinte!” ata SIE 

: Mergem mereu in luminoasele raze ale: unui soare 
luminos. Cele trei aparate, ce precedaseră 'pe: acestea, :se 
văd; ele au luat formaţia în linie, pe un singur front. In 
jurul fiecărui aparat, încep să se vadă mici: globuri de 
tumi-alb, ceeace ne arată că inimicul nc-ă văzut. şi ne sa- 
hită cu obuzele:săle şi, fără să gândim. la pericol, adini- 
răim frumuseţea unui asemenea spectacoi; *.. ..--:. : i 

Unul dintre aparatele noastre este prins între. 2 obuze 
şi printe”o! schimbare bruscă de comandă, scapă;. apoi își 
continuă mersul: în linie dreaptă. ti Da 
„" O'explozie în apropierea aparatului nosiru şi apoi 
altele, de jur împrejur, la dreapta, la stânga, în sus, în jos, 

„în toale părţile; aparatul este lovit şi se clatină; eu suni 
lovit şi mă aşez solid pe scaunul meu. Văd în ăparat două 
mari găuri de intrare şi ieşire, dar încolo. nimic. - . 
”.. Pilotul se întoarce spre observator şi îl întreabă: . 
Rănit? o. E a ia a 

„— Nu; dar tu? 
— Nu - te 

Inainte! Sunten: peste teritoriul inimic; am! trecut 
peste bateriile de baraj şi acum mai sunt 10 km. şi am: 
ajuns la ţintă. Privese carling-ul şi văd mai multe găuri 
în el, pe unde au pătruns gloanţele şrapnelelor. Deodată 
suntem iar primiţi de focuri; iar suntem înconjurați :de 
globurile de fum alb. Arăt. pilotului: aceste: globule şi 
cl îmi arătă mie -altele. Suntem; deasupra altor. linii ger- 
mane. Se văd tot felul de lucrări, de şanţuri, de redute etc. 
Iată un 'drum .care duce direct 'spre obicelivul "no 
stru; îl vom urmă, căci suntem mai “siguri; doar jos pe 
drunr se vede un automobil-tun care-ne urmăreşte. Schim- 
băm direcția şi intră pe deasupra câmpului, dar şi aci 
alle obuze ne:es în cale. Atunci, direct spre obiectiv!:La 

- Moroc. Ială şi obiectivul se vede la orizont.. Armez obu- 
zele, desfac detunătoarele; înşurupez percurtoarele' şi aş- 
tept. Totul este gata: Rectific :visorul cu “nivel: cu apă 
şi apoi pornesc. Jos, acolo, trebue:să arunc bombele. Un 
avion eră dejă sosit înaintea noastră şi ne fu semnalat 
prin multele explozii ce se zăreă împrejurul lui..- 
„Imi făcui planul: „Să iau calea ferată dela N.-E. 

şi să o urmez: dela Nord la Sud, până la gară”. fală un 
alt aparat vine dinspre Est şi descrie un viraj spre obiec- 
tiv;-el este așă de înconjurat de explozii de obuze, încât 

ja 

i 

pitt 

în tot momentul mă aştept să-l văd dat jos. 
Incă câtevă secunde şi este rândul nostru. Pun niâna 

ă ' _ 2
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pe prima: bombă, percurtorul. este liber 'din cuiul" de: si- 

guranță; ochii: pe visor şi: aştepl. Prea:la -stânga. şi: prea 

înapoi; fac: semn; pilotului “cu mâna. stângă pentru :a-şi 

înirepta mersul. Incă prea la stânga! In stârşit: Obuzul 

de 155 :pleacă. Din nenorocire: a tost puţin: la dreapta. 

Celelalie două de 155 cad-pe gară... i. vi! 

1 î.S'a “isprăvil. : Inapoierea. începe. Acun se văd bine 

obuzele inamice, cari în timpul;bombardărei: erau uitate. 

- :Pe-drum văd haină pilotului s răpunsă de o spărtură 

de obuz; când 'am fost deasupra pământului. „Lranţei;. 

i-am spus-o. Nu era-rievoe mai de vreme. o: 

„La coborire, am constatat că lovitura:ce o primisem 

eră -o:spărtură :de':obuz,-. care. prin -carling ajunsese. ]a 

port-contul meu, de aluminiu, în care se oprise. :-- i: 

Aceasta :a “fost: primul meu  sbor de bombardare.. 

„ui — Odată: 'cu' fiecare ofensivă -:se. înregistrează - şi: 

întrebuințare a: aviaţiei! şi din. ce :în: ce mai: desvoltată -şi 

mai metodică.” De alifel, aceiaş întrebuințare şi: aceiaşi: ac- 

tivitate se: observă şi la germani; dar; trebue. să recu- 

noaștem — fără a îi şovinişti — că dacă germanii:sunt per- 

fect ulilaţi şi pregătiți cu material;, nu pot'rivaliză iu 

ai noștri, când este chestia de eroism și de- vilejie. 

Tnairite de începerea atacului, inimicul a întrebuințat 

sistemul cu care 'noi' suntem. obişnuiţi dela: primul atac 

asupra Eparges-lui, la 19 Februarie 1915: barajul.. : 
;* Barajul'constă în a -face poliţia aerului printr'un 

grup de avioane care 'observă cu toată atenţia, tot'tim- 
pul' cât-este în 'aer şi numai: când atmosiera este îavora+ 

bilă 'sborurilor. Indată” ce se vede .o pasăre inimică, iute 
se reped asupra ei şi o forțează a se-întoarce din-drum. 

„Im'iața avioanelor noastre: Germania nu. au. avut 
mai niciodată curajul să stea “la luplă;rdin contră mă 
existat “barieră : pentru avioanele: noastre. Recunoaşieri, 
regulări- de trageri pentru artilerie,: bombardări, toa'e:sau 
împlinit: de! :partea -noasiră,: fără nici o. pielecă absolută: 
din partea inimicului, şi totuş el a concentrat în faţa linii- 
lor noastre cea mai importantă flotă aeriană ce-sa putut 
înapoiă vreodată. -. CER a 

„ “Pezitru prima dată, Germanii au încercat bombarda- 
vea pe 0 scâră marc, așă: cum o facem noi de 'mult timp, 
şi cane făcea admiraţia lor cu tot necazul şi durerea ce 
le-o cauzam. a a. 

Ei au încercat fiindcă, de dala asta, importanţa ata- 
cului aerian: eră, prin urmare, prea vital pentru ei, spre 
a tu o încercă. Eră vorba de a distruge calea ferată care 
duce dela St. Menchould la Verdun; sperau ca prin a 
ceastă să împiedice transporluriie de trupe, de material 
și de munițiuni, e ae 

Ideia cră frumoasă și interesantă; rezultatul a fost,



103“ 

însă, apoape nul. Linia a "fos atinsă doar, îiti”un! 'singilă - 
loc'şi a. puiut fi: reparată. în“câtevă ore; acest: rezultata - 
fost: obţinut. de 'căire un “Zeppelin: ste a, Și fost iloborât - 
de bateriile, noastre: “auto- uri. mii 

- Incercări- = 

    

ae lor au fost. ela 'C n "toate engag ate lor hunie! 

  

: ] motoarele, lor; cu toţi Fokerii şi L.V.G, 
ote., “toate: încercările loi au rămas sterile, fiindcă avioa; 
nele noastre: de'luptă şi'de goană ciau de” pază şi aceaştă 
aglomerare, de, îorțe chiar ne permisă a doobrt câtevă dir 
aparatele inimice.., . 5 SIZE 

. La 25 “Fevruatic,. Charles. Tedouis,. 'comipiontl, Burg 
pei în box, sergent, în: „infanterie, „scrie, „urmlioarea Scris 
soare: DR 

- „Ani văzut. Zeppelinul ;77::dat;..jos, seara: ș trecută, 
Dupt ce la. început: a trecut. peste liniile noastre, el n fost 
urmărit «le proiectoare, “piese incendiare ŞI obuze. ;: Am; 
văzut lovitura: care i:a dat: sfârşitul şi ani asistat cu: bu: 
curie la.ulțimele clipe alc: piratului.; Un .al' doilea monstrau. 
îl..urmă; .voiă să. treacă, idar.;de: teamă s'a- înapoiat” “eţe) 

“Atacurile: lor. 'au: rămis fără nici, un: efect.: barajul 
lor. ma barat mimică; reglăjul artileriei a fost: împiedecat 
şi toate avioanele: noastre-âu revenit la locurile de plecare! 

Cu toată zăpada, bruma, ploaia, aviația a: conctitat 
şi colâborat. fără :încelare și cât mai :Strâns cu: 'arriata xle 
uscat. De altfel ; generalul Herz este unul din: cei mâi com: 
petenți admiratori ai: armei 5-a, este unul: din: aceia cari 
inainte de răsboiu:a prezis importarița cea mare. pe: Care 
o va aveă „mai greul ca aerul” în-armată.! De anul r6cut, 
dejă, el nu iar i început tragerea cu artileria; pentru ni: 
mic în lume, fără ajutorul aviaţiei, EL a înţeles că nu poate 
îi nici o ofensivă . fără ajutorul 'recunoaşterilor” d6 aviâție, 
şi: fără o legătură absolută între aeroplai, infanterie şi 
artilerie. Avionul, de sigur, niv va câştigă victoria,. dâr-el 
va ajută foarte muult pentru a fi' câştigată; numai graţie 
lui se vor puteă străpunge liniile inimicului ainde! vor : Ai 
mai slabe; el va fi ochiul care de sus, va observă: toate 
fazele luplei, va preveni iute: pe comandant. de 'mişcăţiile 
primei linii, va cere ajutor la caz de nevoe; cl va seninală 
bateriile: inimice încă nealinse de focul: bateriilor” amice, 

focul ascuns. al mitralierelor inimiec. ” 

    

Un auziliar prelios. Câtevă, date asupr a muncei  între- 
prinse de aviația noastră va adeveri cât esle de: prețios 
acest auxiliar, atât ziua ca şi. noaptea... '--. 

Să reamintim deocamdatii. fazele” menorabi ci» zile
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--de 21 Fevyruarie care se sfârşi cu disirugerea Zeppelinului 
77. Caporalul G., cu brigadierul D., pe un bi:motor, ala- 
cară un Fokker deasupra localităței Pagsdorif. Cincispre: 
zece cartuşe fură deajuns şi inimicul începi. a alunecă 
pe o aripă şi apoi prin o cădere verticală; se prăbuşi la 
“pământ. 'hnediat luară în goană un: aviatic și îl puseră 
pe fugă. Milralicrul-avă o,rană în mână. Ra 

„ Adjutantul: Nuvarre atacă două avioane: unul care 
lăceă reglajul tirului refuză lupta şi cobori brusc; celă- 
lalt după. ce. a susţinut lupta câtvă timp, cobori întrun 
picaj dezordonul. CR 
> Căpitanul 'T., cu două aparate din escadrilă atacă 
şi doboură. în liniile noastre un Albatros care. căză ab- 
solul: vertical” dela 1000 m. Avionul complet sfărâmat, a- 
copereă 'cu resturile sale 'cadavrele pilolului şi  observa- 
torului. ” | | Di 
„” Căpitanul Q., cu' piloţii săi luă la.goană 15 avioane 
inimice cari înaintau spre Revigny. Ofiţerul se repezi a: 
supra: unui grup” de“patru dintre ele; lorți două să a- 
terizeze cu'grabă, dobori 'pe al treilea în liniile: inimice, 
iar pe al" patrulea, un L. V. G., îl' doboară în regiune: 
Givry-en-Argonne. Cei 'doi aviatori au fost tăcuji prizo- 
nieri.: Căpitanul. Q., după ce a terminat loate cartuşele 
in timpul. unui raid, când a doborit trei avioane, a ievenit 
la câmp pentru a ;se reaprovizionă: cu. muniții și apoi 
a plecat din. Nou. iu 
„In fine, pe timpul unei recunoașteri fotogrătice, cinci 
din, avioanele. noastre «de. goană ; ce .escortau două mari 
biplane. pentru: fotografiere, alacară,. în regiunea ce se 
Iolografiă, patru aparate. inimice: două luară fuga, iar 
două coboriră în grabă, , 
+ In privinţa: bombardărilor, asemenea sau. dat.rezul- 
late admirabile. Șaizeci şi, şease de obuze au lost aruncate 
in cursul acestei zile, de.:către 17 aparate; pe câmpul île 
“aviaţie dea Habsheim şi pe gara de mărturi dela Mul- 
house; douăzeci. şi opt avioane au aruncat una sută: opl. 
proectile.de calibru mare pe o fabrică. de grenaile şi 'uzi- 
nelor de muniţiuni, Da 
„. _: Noaplea, avioanele noastre: Sau transformat: în li- 
lieci şi au: aruncat 28 obuze pe. un castel unde. eră îin- 
stalat un cartier general şi pe'un centru de aprovizionare. 

' - 

„i ȘI asltel în fiecare zi lupla continuă fără întrerupere, . 
ca și regularea tragerii,: bombardările, recunoașterile. si - numai când o escatră a noastră se intâlnește cu una: „imimică, numai alunci se constată în mod evident superio- 
rilatea noastră, - a aa a Ă | 

Cu tol vitorul din ziua de 25 Fevruarie opl avioane nu ezilară a se duce, la o? înălțime mică “pentru a u- runcă 10 obuze pe gările de reaprovizionare ale inimi-
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cului. Altele: trei 's'âu dus să-și aiunce procălilele pe 5 piită, 
la o înălțime de 500 metri şi sub focul bateriilor “speciale; 
„Apoa este bombardarea gărei Metz-Sabloiis: în noăplea de 
23-—24, una din escadrilele nouistie i-ă'iruiicat 13 ' pro: 
cctile de mare calibru: In cursul operaliiunici, şefii es 
cadrilei, căpitanul L., unul din cei mai 'distinşi: piloţi, a- 
avut elicea frântă de'o stărâmătură de 'obuz, : toluş par- 
veni si reintre în liniile noastre. 'La''26''alacul'se repetă: 
opt avioane! de bombardare aruncă “144 obuze pe toate 
părțite importante ale gărei. In noaptea acdleaşi zile, aii 
fost aruncate 37 obuze pe gara dVArnaville, cari au provo: 
atun puternic incendiu e 

In fiecare zi se produc noui faple de eroism. Arntă 
d-u a moastră este demnă de armata de: uscal. Se “poale 
cere dela lea orice, rezultatele ce se obțin întrec toate 'aş- 
teptările. - . o . E : : i E Ri E i i na 

Ne permitem, numai. să reamintim -ideiă''de :a:'s6 
intensifică fabricarea săgejilor. In momentul unei oten- 
sive. mari,. o' asemenea armă aruncată că un polop «tin 

- înălțimile cerului 'va isprăvi curând cu formațiunile “cele 
mai bine întrunite şi cele "mai: rezistente. Acest DoLOp: de 
ojel este de o eficacitate înspiinrântătoare, si avioanele 
pol duce cu ele cu miile. Un dute-vino fără: întrerupere ial 
escadrilelor noastre: pe: deasupra dușmanilor, va “grăbi 
prin ploaia: lor de proiectile zăpăceala şi dezordinea şi vi 
provocă. fuga duşmanilor, în 'monreniul: contra-atuculiui 
nostru. ici IRI 

— dviatorul Boillel. Locotenentul 'uvialor Boiltet a 
cărul pe câmpul de onoare, pe malurile Meusei: Moartea 
sa a fosl de o frumuseţe neinchipuită, cu adevărat eroică. 

În dimineaţa de 20 Maiu 1916, 'cl-ze sculă vesel. 
Atmostera' eră calmă şi clară. EL se înăltă spre a-şi: înde- 
plini sarcina ce aveâ. Abia eră la.2000 m.; când ju atacat 
de cinci aparate germane, cinci. Fokker. Aparalul "său 
însă, eră mult superior ca vileză -luluror, aparatelor îni- 
mice, şi i-ar fi- permis să fugă. Na Tăcul-os i stal la 
luptă, la o luptă cu totul disproporțională. o 

„Debutul i-a fost favorabil, Dela începul a doborit 
pe unul din adversari care sa prăbuşit în liniile noastre. 
De jos se priveă iupia cu multă încordare de loţi. Frane 
cezii. taie Me e 

Aproape în acelăş -limp. însă, Boillet a lost atacat 
«leodală, de aproape. de două aparate şi fu lovil de două 
Sloane, ambele morlale.- unul la cap şi altul - în imimă. 
Aparatul său se prăbuşi în mijlocul fraţilor săi de: arme. 
- ti. Boillet avea 31 ani. Erâ demuil celebru în iumea 
sporlurilor, unde a debutat ca ciclist: Apoi mecanic în- 
demânalec, sa pasionat detautomobil. unde a luat: chati- 
pionatul în circuitul. dela Dieppe 1912. La incepulul: răs- 

y ; .
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poiului.a avut cinstea de a. conduce automobilul lui Jofire; 

Apoi. trecu. la aviaţie.. pe 

„Aci el. îşi căpălă repede. gradiul de sublocotenent şi 

fu, citat prin; „ordin de zi,, de, mai niulte : ori, și decorat. 

cu crucea de răsboiu, iar. Ja- 15 Maiu, cu 5. zile înainte 

„de a muri, fu decorai; cu legiunea de. onoare: i 

E Inmormântarea a avut loc la Vadelaincourt. pei Meuse 

în. mijlocul a. mii de - admiratori cari îl plângeau. Doi 

camarazi,. distinși: aviatori, Navarre şi Nunhgesser,. veniră 

cu avioane să-i aducă flori din. parlea., cantarăzilor, şi 

apoi.e1 se reîntoatseră la serviciul lor tot. pe: sus, după 

câlevă evoluţiuni deasupră mormântului, camaradului 

iubil. | 3 î 

pa ÎN aceiaşi zi, Navârr. şi "Nungesser au răsbunat pe 

camaradul. său. La: Chattâncouri, “Navarre a doborit pe 

al 1-lea al său dușman, iar, Nungesser deasupr ra Dă 

durei Iorges a distrus. pe al 5-lea. al său. - 

i “ Navanee. La Tnespulul, răsboiului a rost vărsa 

centcului dela Tours. Acest soldat eră rece şi tăcut, întu- 

necat şi puţin comunicativ. Acest tânăr cu faţa volun- 

tară, nusul de. vultur, semănă mai mult a unui jockeu. 

EL aveă câte. odată crize „de ,vaselie,. deşi can rar. Xisă 

mereu răsboiu şi voiă să “plece cât mai cur ând, dar an- 

trenamentul, său din. lipsa de imaterial, mergea foarte încet. 

EL,se urcă pe.un Maurice Farman, aparat greoiu şi fără 

iujeală atunci, şi ale cărui alităţi nu erau de loc în 'rapori 

cu. ate sale. Treci brevetul său militar cu, succes stră- 

lucit şi fu. trimis la Villacoublay. pentr u a-i se da un. par 

rasol de, chasse. Acolo uimi lumea prin măestria sa. - 
EL fu expediat curând pe:lront, cu -o escadrilă, cu 

gr adul de. caporal. La 6 Decemirie 1914, pentru prima 

dată, cl .se remarcă urmărind un avialic pe care îl forţă 

a fugi. Acesta eră începutul: . + 

- “In Martie el întâlni un Albatros şi se. plasă la 30 

metri de cel. Observatorul, un ofițer, care, pentru prima 
dată se găscă în o asemenea siluaţie, se turbură, se. sră- 
beşie să tragă, pierde sângele „rece, lrage prost Şi nu 
nemereşte. Când au ajuns .jos, Navatrre îi spune 'ce gân- 
deşte după o asemenea acţiune. Ofiţerul face . jurământul 
de a se reabilită. După, două zile, la 1 Aprilie, Navarre 
pleacă cu el. la ora 6,25 dimineaţa în încrucișare. Către 
ora 5,30 zăriră 'un Aviatie deasupra localităţei Traisne şi 
se. apr opiară de el la 30 metri. 

După. ce a primit focurile inimicului, „observ alor ul 
ripostă cu trei gloanţe de carabinăi care; nemeriră câte 
treile. Germanul în forţat. să alerizeze în liniile. noastre, 
mediat învingătorul: cobori şi: el şi veni alături de. învins 
şi-i arestă pe “ambii aviatori. i răniţi. 'Radiatorul fusese 
găurit şi volant-ul sfărâmat. o
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“La 13 Aprilie, Navarre dobori al doilea avion duş- 

man. Pe timpul. unei;-recunoaşteri: spre. Verdun, el ialacă 
un aparat şi :îl urmări: până în liniile sale parvenind a-l 
dobori; dar tunurile inimice voind. să răsbune: pe 'cama- 
radul lor, traseră 'asupră-i. :Elicea a: fost :găurită,. însă, 

a putut să se înapoeze în liniile amice, :aterizând la Sainte 

Menehould. e 
, 

Ei îi : , dia 

La 28 Apritie, nou succes. în direcțiunea St. Thierry: 
Brimont el -'are'o nouă luptă.' Adversarul face un picaj 
brusc şi fuge! Da DE 

In momentul când se hotări atacul dela Arras se tăcă 

apel la mai mulţi aviatori cu aparale:de goană :peniru a 

întări -escadri!ele.: Se alese: ce eră mai bun şi Navarre 
tu printre ei. Insărcinarea lor eră “de a face baraj şi a 
împiedică  uparatele iinimice să treacă deasupra liniilor 
noastre, în acelaş timp erâ:interzis:de 'a trece dincolo, 

deasupra liniilor iînimice. Intr”o zi el.fu atacat de-un iAvia- 
tic şi- tocmai în acel moment i se opreşte: şi mitraliera; 

atunci el se apropie de inimici la mai puţin de '30 imetri, 
descarcă întreg revolverul asupra “lui: şi! apoi print”un 
picaj brusc până la 200 m. de pământ scapă de riposta 
inimicului. : a a aa | 

La 26 Odiomvrie el eră 'bolnav şi dormeă în“patul 
său de campanie n i 

Fu anunţat, pe la ora 11. că un avion inimic este 
semnalat. EL se sculă şi în câtevă minute 'monoplanul său 
își luă zborul îm urmărirea inimicului. Adversarul ză 
rindu-l, fugi spre liniile lui, refuzând lupta. Deodată Na- 
varre vede un al doilea avion îndreptându-se deasupra li- 
niilor noastre spre Sud. EI îl luă numai decât în goană: 
Deasupra Marei, avionul german, un L. V. G. de goană 
şi tuptă se întoarce. 'In timo-ce observâtorul începe a 
prepară milraliera, pilotul încearcă a scăpă cu'iuga in: 
trând, prin picaj, înu”un nor, dar: Navarre ' coboară şi 
el şi regăseşte avionul german tocmai când eșcă din nor. 
Adversarul trage cu mitraliera; Navarre se precipită a- 
supră-i şi la 50 metri trage o bandă de cartuşe. Motorul 
Mercedes este lovit de mai multe “gloanțe şi se oprește 

“iar avionul descinde foarle repede aproape de Jaulgonne în 
valea Marnei. Germanii nu au timp: să-şi distrugă aparatul 
fiindcă aproape în aceiaşi clipă N,, eră lângă; ei şi îi 
face prizonieri aiutat de alţi soldati, apoi se râinâlţă şi 
merge la escadrilă. După, cel mult:o oră; dela această! 
faptă, el eră din nou întins în patul său scuturat de 
tremurăturile unei febre. | 

, La 21 Fevruarie, chemut să ju parte la bătălia dela 
V erdun, dă jos, chiar în această zi, un avion inimic. Dupii 
lrei zile a dat jos, în liniile noastre, două aparate: unul 
la Maheulles cablurând pe aviatorii, inimici şi altul la Dicu, 

cu aviatorii ucişi în cădere. 

zii p.
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„i “La 2 Martie, în regiunea Douaumont: a caplural un. 
Albatros . împreună cu aviatorii, ambii-răniţi. 1... 

- Navarre este un „boheme de air”. Nu stă niciodală 
ia îndoială, de a face 5—6 ore de: 'sbor într'o zi pentru 
a-şi apucă :prada; el. străbate cerul în lung și în lat-ore 
întregi și în acest limp poate are norocul să-i, cadă cevă 
în mână. „Intocmai. ca şi” vânătorul pasional. - Câteodată 
stând jos, pe scaunu: lui, «lin carling, pe pământ, nu scoale 

„0 vorbă ceasuri întregi şi în tot timpul caută cu. ochii 
cerul şi pe duşmanii cari câteodată întârziază prea muli. 

- TI are.un frate gemen ce :serveă, la începutul :cam- . 
paniei, în geniu. Navarre se ducea foarte des. să-şi vadă. 
fratele. EI plecă cu acroplanul și. la:0. înălțime .de- 80 m. 
cel . mult, . aproape - lovind . vârturile . arborilor, stau a- 
mândoi 2—3 pre  de_ vorbă; adesea luau” masa: îm- 
preună. Sapeur-ui este și cl. un crou —-. aceiaş viță —; 
are..şi el foarte multe -cilaţii prin ordine de zi; dar. vă- 

* 
zând că. fratele său. îl întrece prea anult,-a cerut: şi-a 
obținut să facă pilotajul. Acunr el este pilot şi lunelionează . 
pe lroni, cu aceleaşi calilăți ca şi fratele său. 

Navarre, înlr'o zi, neavând nimic de lucru, cere per- 
misiunea să se urce pe un Caadron ce serveă la antrena- 
mentul observatorilor şi să-l încerce. ELi:se urcă pentru 
prima dată pe un asemenea: aparal. In câtevă. minute 
iu la 600 metri Vasupra iranșeelor inimice dela .Neuvit- 
lelte şi limp de.o'vră «lădiu cea mai splendidă repre: 
zentaţie de. aeroplan: loopings, alunecări pe aripi, pe 
coadă elc., şi aşă de frumoase încât Germanii nici mu se 
gândiră să trasi un foc, atâta erau ide fermecaţi de tru- 
museţea speclacolului. .. -. Ea 

Câud se vorbește de. Navarre, “toți spun: Este. tul 
asă de fin ca si Garros. a De „ 
i La "22 August 1915 locotenentul. Cubanes:; obser- 
valor-aerian -de -arliterie de mare valoare, plecă în. zbor 
cu un! piiol: caporiui * ce-si. luase - brevetul: de -cuitând, 
care;se urălă că; are foarte anult-talent. Ambii: se ureară 
cu aparatul “Maurice Farman şi după câteva. sboruri «ca: 
supra liniilor inimice, pe când se înapoiau. zăresc de 'de: 
parte un mic punel negru care. înainta spre: ci cu umare 
iuțeali. La începul avialorul crezi că: este un Morane-Saul- 
nier care reintră ln escadrilă şi care în limpul drumului 
său de. înapoere vine să facă o mică recunoastere. . 
Aces mie monoplan se  ţineă la aceiaşi înăl- 

lime cu şi Maurice-ul. luţeala sa: eră exlraordinară si 
se. apropia văzând cu ochii. Continuând a crede că este 
un monoplau francez pilotul. îşi luă însă oarecare pre: 
cauțiuni de pază: el viră în așă.fel.ca să dibă soare'e la 
siânga, iar monoplanul. să-l aibă mai- mult în faţă. Indo= 
jala eră încă mare, fiindcă nu. se vedeau: culorile naţiona-
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ltăţii pe aripi, fiind .la aceiaşi înălţime! Indală, Însă ce, 
îrancezul la forţat.:să se.aşeze cu faţa în soare, -el profi: 
tând de:iuţeala sa “mult “superioară, căulă: să-i. cica dru- 
mul. de înapoere.. : -... ta 

Văzând că avialorul ucesta se.apropi€ prea înult, loz. 
colenentul Cabanes se pregăti pentru orice ;eventualilate: 
işi desfăcii centura, se ridică. în picioare şi îşi pregăti ini; 
traliera, însă. cu hotărîrea Tormală..anu 0. intrebuință 

„decăl dacă vor Ti atacați, fiindcă nici până acuma nu au 
putul preciză identitatea avionului. ce aveau. în. faţă. 

Caporalul pilot începi un viraj şi chiar. în, elipu 
când. se aplecă pe o aripă, avionul străin deschise. focul. 
Eră un Fokker dintre cele dintâiu ce îşi făcuseră apariţia -. 
pe front şi de aceia Francezii au stal: atâta” timp în ne- 
«demirire asupra lui. ep 

Tragerea Germanilor este foarte precisă. Locolenen: 
tul Cabanes, care eră încă în picioare. şi care locmai 
voiă să înceapă tragerea, este lovit dela prima salvă: Un 
alonte ii pătrunde umărul şi îi tac aorta. i 

In mai puţin de zece secunde pilotul primeşte și el 
două glounțe în mâna stângă. Stăpânindu-şi . durerea : şi 
nedându-și încă bine şeama despre uceia ce sa înlâm- 
ralul avi prezența de spirit. de:a închide -gazele şi iile tn 
lace pichjul pentru coborire cât mai bine. Cabanes, care 
lusese uris, căză cu faţa înainte; braţele sule alunecară 
se umerii pholului şi valuri de sânge îi eşcă -po-:gură. 

şi pe nas... Sa Ma ia 
„* Îşi poate face cinevă idee de tabloul acesta: deoparie 

aparatul german mult mai iute şi mult mai bine înar: 
mat, toarle îndemânalic. căutâne să-şi. doboare pe arl- 
versaru din faţă: de. cealaltă parte pilotul rănit, mane- 
vrând numai cu o mână şi având în spinare-i pe cama- 
raul său. mort, aatlal cu bratele de unrerii săi, , 

Taote instrumenteie “de hori, ca ceasornic; comple: 
tous. altimetre, busolă. fură sfărâmate. de ploaia ile gloanțe. 
Mari Tăşii de.pânză din aripi atârnau in jos bătute de 
vânt: coada avea opl gloanțe unul lângă altul: unul din 
monlanți ce susțineau fuselajul, eră Llăiat și făccă ateri- 
suiul foarte periculos. Sa - , 
, Urmărirea îngrozitoare continuă. - Pilolul rănit şi 
inundat de sângee cumaradului său, pichează cu loală 
iuteala spre liniile noastre, :fără a pierde prezența dle. 
Spirii. EL se îndreaptă spre un punc pe. care îl-şiiă o- 
cupa de tunurile noastre speciale în contra acroplanelor 
SI încearcă a lâri pe duşman în accă parte. El cobori 
«esa 2300 metri la 1500 metri. Cele: două aparate sunt 
unul lângă altul, aripă lângă aripă şi duşmanul lrage 
mereu Tără a primă nici o ripostă. Pilotul face storţări 
supraomeneşti. Mortul îl împiedica în manevrare, îar 
“braţu stâng îi deveni imobil şi el av două-trei clipe im-
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-presia unui leşin. „Nemaiputând continuă aşă sborul, său, 

el: îşi: sprijini direcţia “bine: între: genunchi,. apoi cu mâna 

sănătoasă, 'reuşi' a sc «desface: de” strânsoarea: cadavrului: 

"":: Germanul, când își dădi seama de pericolul: de- a 

zbură așă aproape de focurile inimicului: părăsi prada sa 

și se retrase spre liniile sale.: i pe 

-  Caporalul. pilot își- regăsi, : cu greutate. direcţia ac- 

rodromului şi merge direct. cu: aparatul la postul de a- 

jutor spre: a da îngrijiri “camaradului său, crezând că-i 

vor fi de vreun bolos. * i: Aa i ai . : 

:-Merisând, el certi: numai decât: o brancardă peniru 

a-și transportă pasagerul, 'al' cărui corp eră, însă, dejă 

rece; apoi se duse şi cl să se îngrijească şi în urmă a lost 

evacual la spitalul din interior. : 

 — La „Invalizi” se”poate vedea unul din avioanele 

căpilanului Moriss cu palru sute drme de. lovituri de 

gloanțe şi spărturi deobuze: : 
“ Gara'din Saint:Quentin a fost bombardală şi a ars 

1S'ore fără întrerupere. e 

„_ La 25 Maiu aceiaşi piloți au revenit asupr: gărei pen: 

tru a repetă: bombardamentul, Sosind deasupra obiectivu- 

lui, apărăiele toale erau la cel: puţii, 1500 m, numai că- 

pitanul "Morris; comandantul escadrilei, eră la cel mult 

600 m. EL voiă ca loviturile sule să lovească loate: Gara 

nu eră apărată cu lunuri ci cu mitraliere cari începiră ku 

trage cu înverșunare. Deodală aparabuil căpitanului Morris 

fu alins. ună din comenzi lăiată de un glonţ şi biplanut 

pierdă din iuţeală şi se angajă pe o aripă prăbuşindu-se 

la pământ: ca o piatră. Toţi piloţii escadrilei au asistat 

lă acest spectacol întiorător şi la înapoere raportară cu 

lacrămi în ochi tristul sfârșit ul şefului lor, stărâmat de 

zidurile mahatulei din Saint-Quentin. “ 

După câtvă limp se allă, însă, cu bucurie că viteazul 

pilot nu a fost decât grav rănit şi că acuma este prizonier 
de răsboiu şi loarte binc îngrijit. o: E 

“ „Căpitanului Morris îi urmă la comanca escadrilei 

M. FE. 8 căpitanul “Sallier. Acesta eră şi instructorul pi- 
loţilor săi şi îi învăţă mereu şi ziic cum lrebue să lupte 
în aer. El îi luă cu el, îi antrenă şi le insultă curajul 
necesar, acelora cari aveau nNCvoc. E 
„In Septemyrie 1915, cu câtevă zile înainte de bătălia 
din Champagne, căpitanul Sallier însoţit de un tânăr ob- 
servator, iocotenentul Gall, plecă în recunoaştere. In tim- 
pul' drumului său, întâlni un Aviatic de goană care se 
repezi asupră-i pentru u-i lăiă retragerea şi a-l forţă la 

luptă. E i : a 

„Bine: înţeles, Francezii primiră lupta. Locotenentul 
Gall puse în funcţiune mitraliera, pe când pilotul încercă 

A 

a-și, pune aparalul cât mai favorabil pentru tragere. lier- 
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manul irage fără întrerupere; proectilele. sale sunt, explosi: 
Bile; unul din ele sparge rezervorul de benzină, și prinde 
benzina. .... . a Ia i No PT A ai : RN 

„1 Avionul ja 10c., Luptă este teiinată.. Aceasta. este 
mioartea sigură. Germânul. sigur. de succes părăseşte lupta. 
şi Se retrage. In acest.timp focul se întinde şi aparatul are 
de jos, aparenţa iai. mult a unei “torţe aprinse. Pilotul” 
şi pasagerul se gândesc, în primul rând, a distruge „lo: 
cumentele iniporiante ce.au ia bord. Gestul lor ultim” este 
pentru siguranţa Patriei, pentru Franţa. Ei rup în sute de 

bucățele toate” hârţiile, hărţile şi, schițele şi le arunc, în 
vânt. Din trarişeele lor,. soldaţii noştri admiră: cu inima. 

strânsă, eroismul celor doi viteji şi. în: limp ce aparatul 
se. piăbuşea la pământ, între liniile” germane, în.o. gră- 

madă de foc 'şi ilacări, bucăţelele de hârtii scumpe 'sbu: 

rau, duse de vânt.spre liniile noastre. A 
„O parte din bucăţelele de .hârtic au fost găsite de 

Germani şi au apreciat actul acesta de eroism în toală a 
lui măreție: Comandantul sectorului german, de unde că- 
zuse aparatul, a trimis comandantului sectorului francez 
din faţă-i, prin un acroplan scrisoarea următoare: . ._ . 

„Pilolul şi observatorul avionului M. F., doborit icri 

de un aviator al nostru au căzut în mod eroic distrugând 
hârtiile ce aveau la bord. Ei'au fost înmormântați cu ono: 
ruri militare şi mormântul lor a ioșt 'împodobit ca şi 
acela al eroilor Germani”. - - i a 
-— Moartea lui Pegcu1. Când renumitul Pegoud a fost. 

ucis, toate gazetele au fost lăsate să publice știrile cu 'de- 
taliile cele mai emoţionante și numai din aceste dări de 
scamă ale noastre, au aflat Germanii victoria lor. - : 

„..- Aparatul german contra căruia a luptat Pgoiid eră 
un biplan de 24 metri lungime de aripi şi zbu ră "cu, 

130 kim. .pe oră, având posibilitatea de a sbură şi mai 
încet, până la' 80 km. pe oră, fără a scobori. Intreg ka 
ling-ul eră cuirasat; numai capetele aviatorilor rămâneau 
vulnerabile. Eră un aparat nou, care puteă îndeplini orice 
însărcinare: bombardare, regulare de lragere, recunouş- 
tere şi luptă. Fiind sigur pe cuirasa sa, el evoluă la 100m. 

înălţime şi fără nici o teamă de loviturile de'jos. Dacă ză- 
reă de departe un aparat francez ce voiă, să-l atace, “pilotul 

german puneă motorul la 'iuțeala mică și făcând viraje la- 

aceiaşi înălțime, aşteptă. Singura lui măsură eră de'a îm- 

piedică pe adversar să se urce mai sus ca cl, însă, şi în 

cazul acesta, cl cu cele două mitraliere nu se prea lemea. 
Tirul adversarului de jos în sus nuli făceă nici cea mai 
mică gaură, căci gloanţele se turteau sau ricoşau pe cui-. 
rasa pulernică. o 

La 31 August 1915, Kandulski, pilot, şi Bililz, obser- 
a . 

valor, făceau câtevă ridicări fotografice în împrejurimile: 
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Beltorl-ului. “Pegoud care, “îndată. ce: zăreă un aviătoi: ini 
mic, ră cel dintâiu a! porni” în sbor şi a-l luă în goană, 
sbură şi de data asta întâiul, cu toată puterea, pen: 
tru a luă cât mai repede în: Alțizinea” necesară; se părcă 
că urcă pe 0 scară aproape verticală, atâla. de 'cabrat “cră 

„aparatul. Inimicul se atlă între 1800-— -2000 im; şi: păreă că 
așleaplă alacul “fără nici 'o grijă. De “pe aerodrom! se ve 
deau prea biac, ambele aparate; toţi cei 'de jos, trancezii, 
urmăreau cu încordare lupta şi așteptau să vadă, din mo-, 
ment, în moment, pe adversar. doborit ia: “pământ, “aiât crau 
ei de siguri pe acțiunea lui Pegoud, care, pe. lângă. nâîntre: 
culele calități de pilot, întruncă şi pe acelea-.aie unui. dli- 
baciu trăgător. Se auzi de câtevă. ori 'sgomotul 'mitralic: 
reior; apoi, tocmai când, Pegoud sc 'găscă .sub “adversarul 
său, sc văză micul său biplan. aplecându- -se şi picrind' în 
jos ca.o săgeată, căzând ca o piatră, nu deparle de locul 
de aterizare” al escadrilei. In acesl limp, avionul german 
fugeă înspre. liniile sate, fără, să știe nimic, despre rezul: 
taiul luptei... 

„Observ alorul Bilitz povesteşte! lupta” aşi: „Eu'şi cu 
Isandulski eram locmai ocupați cu. ridicarea a. câtorva 
fotografii a “întăririlor dela Belfort, când, dcodată vedem 
venind spre noi. un mie punct. negru şi care urcă ca î0 
săgeată, de -pe acrodromul care se vedea. Siguri pe apa: 
raiul nostru, puternic cuirasat! și armat, am. “ăsal adver- 
sarul s să sosească şi să se apropie; fiind deciși- a-l "prin 
cu:loate onorurile. Șliani că apăratul nostru neavând as- 
peelul unui aparat de luptă, ne inspira încre edere şi va da 
“curaj Irancezului. 

Incelinirăm, iuţeala și chiar coborit ăn: puţin pentru 
-a merge înaintea adversarului., Francezul, la 50 m.-de noi 
se. aşează. puţin sub carling în lături şi deschide tocul 
Eu. ripostez,. grație milralicrei. care îmi permite a trage 
de sus-în jos. Gloanţele, cad. ploaic. şi de o parte şi de 
alla, Tără. efect, „Deodată jnitraliera, mea.:se opreşte . Și 
câtevă clipe..nu.. poale „Lrâge;. însă, repede, o. repun în 
funcţiune. Francezul. schiinbă Dandcle. cu  cairtuşe CU 0 re- 
peziciune uimitoare. şi. noui. salve. (6 “gloanţe cad. asupra 
noaslră, el. apropiindu-se şi mai mult... Unul 'din, sloanţele 
lui lovi blindajul fuselajului, TicOşează, Şi loveşte „FCZCr- 
voriul. cu benzină. .Ii spun lui, Nandilski şi îi. dau ordin. 
“să întoarcă -câl mai iute. pentru a merge. acasă căci îmi 

a teamă ca rezervoriul: să nu fie. crăpat. Pilotul .exe- 
cultă ordinul şi. în mişcarea. de întoarcere. cu mâi lrag 
ullima salvă, -.ullima bandă. de cartuşe, tocmai . când “cl 
treceă pe sub aparalul nostru. Nu Vana mai Hzul. _ 

„Foarte ocupați de. grija unei aterisări fortate în 
liniile franceze din lipsa de: carburant, dacă rezervoriul 

«eră crăpal, nici nu ne-am mai gândit la el. Am ajuns cu
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bine la locul de aterizare şi am constatat că rezervoriul. 
eră îndoit în locul unde, fusese lovit. Ani povestit lupta 
noastră celorlalţi, fără a-i da nici o importanță, întrucât. 
credeam că aviatorul eră unul obişnuit şi că, în tot ca- 
Zul, lupta nu a avut nici în rezultat, 
__- La 6 Septemvrie ani aflat, cu mirare, dela gazetele 
franceze, că adversarul nostru lusese Pâgoud şi că a lost. 
ucis în timpul luptei. RE Pa 

„Ce bucurie şi. ce mândrie de a fi doborit.un aseme-. 
nea adversar. Ultima mea bandă de cartuşe mi-a dat ăcest 
rezultat. . | SI 
„In aceiaşi zi, Kandulski şi cu mine am'mers;și am: a- 

runcat.o coroană în locul unde am doborit acest adversar” 
atât, de celebru şi. prin valoarea: şi. prih curajul: său”. 

o — Im Iunie 1915'un sergerit-pilot evoluă la 2200 m.,. 
deasupra pădurii Le Prâtre. Observatorul, locotenentul G.. 
luă fotografiile bateriilor, inimice ce se aflau în această 
parte. Aparalul pe care sburau eră un bi-motor.. Deodată. 
cinci lovituri; de tun au fost trase asupra noalstrăi.: Lo: 
vitura 5-a, a fost exact sub nasul motorului din -dieapta, 
şi care sa topit într”o clipă sub acţiunea. căldurei ex-. 
ploziei, ca sub efectul unui coptor. Elicea a dispărut co:m-- 
plet,. fără să se mai vadă nici cea mairmică urmă din lem!- 
nul ei. Un cilindru şi cu pistonul eră xlispărut. Celelalte: 
cilindre ca şi. carterul erau străpunse “dintro parte: în 
alța. Rezervoriul dară acoperit de găuri. Toate sânmnele 
celulei din dreapta erau: tăiate, afară de una, Elicea 1no-- 
torului din stânga eră găurită şi rezervoriul crăpat: iar: 
nacela eră făcută ciur, în tinip ce aparatul. fotogratic: 
eră praf. Cele patru. pneuniatice .ale roţilor dispăruseră. 
iar trenul de aterizat eră străpuns în. mai miulte părţi... 

Din nenorocire,” locotenentul :G. cră 'grav. rănit „la. 
braţul stâng, având o arieră ruptă. Celelalte spărluri Pau 
rănit în mai multe locuri pe corp, fără: multă gravitate. O 
bucată enorniă «le fonlă ciare travei'sase catlingul trecuse-- 
printre . picioarele pilotului, fără să-l atingă. EL îşi păstră, 
însă, toată prezenţa de spirit şi sângele! rece şi se grăbi 
a se întoarce. Se aşteptă din minut în minut a se prăbuşi: 
cu apăralul. Nacela eră un lac de sânge venit dela ca- 

_maradul său. . i a 
_ In sfârşit liniile aniice fură trecute şi 'sergentul' sc: 
îndreptă în cca mâi mare grâbă spre locul de alerisare, 
înaintat, unde escadrila sa atcrisă în timegul regulărilor 
de tragere ale artileriei. In timpul scoborîrci, el. observă, * 
deodată, că nacela din stânga a luat foc și că flacările 'se- 
înlindeau cu o. repeziciune uimiloare, amenințând a se: 
întinde la întreg aparatul. Trebuiă un. aterisaj cât mai 
iute şi tous picajul brusc ameninţă şi mai.mult aparatul. 

„căci flacările se. întindeau 'mai repede. Atunci. începi des-
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ciiideiea. î a “plat”. Preparativele “îcestui ăterisaj au. fost 
pentru “pilot morientele cele, mai, ingrozitoare. „Inainte - de 

ă “se aşeză 'pe pământ, el făcu trei tururi deâsupra câm- 
pului; din cauza 'remou-urilor şi pentru a găsi locul bun de - 

aterisaj. El reuşi a face'un aterisaj fără fereală şi 'prinb”un - 

noroc orb, avionul. nu. se 'sfărâmă! la aterisaj. : Soldaţii. de 

jos, Cari urmăreau! scena; au sărit” şi” încercară. să “stingă : 

aparatul, aruncând. asupră-i. noroiu,, în timp ce sergentul 

pilot sealeă, cu greutate, din scaunul său pe. lo cotenentul G. 

leșinat: "Ambii fură conduşi cu automobilul la castelul “ve: 

cin, unde un, chirurg fi chemat în grabă şi ampută braţul 

stâng'al locotenentului care, însă, muri a doua zi. a 
“î Avionul bi-motor al, acestui; 'sbor: îngrozitor, “care 

ar îi, putiit inspiră și „pe. un" Edgar. Poe, 'este- expus la; 

Invalizii n | 

1, Lovitura primită a, lost. o lovitură în' plin -şi numâi 

un rioroc;. o. întâmplare. unică, a: permis pilotului să rea- 

ducă acasă un aparat care nu se mai ținea decât în câteva - 

      

sârme. |. e pe par aa „a i 

= uni. urma, duelului! său, -la' 2500 in. înălțime, 'adju: - 

fântul. pilot N-a fost. decorat -cu legiunea de onoarc.-: ., 
„=: Plecat :de!.dimineaţă pe” monoplaniil său, pentru a 
face „in . sbor. de, încercare” şi a, trage 'câlevă bande 'cu: 
cartuşe, el întâlni, deodată, două “avioane de "goană, ger: 
mane.. EL, se şi repezi asupră-le. Unul dintre ele: luă. tusa; 

celalt angajă lupta: Acolo 'sus, îa 2500 m. înălţime, se des- 

 făşură una din cele. nai: frumoase lupte. aeriene. Trei 

său patru 'ori' cei, doi adversari se încrucişau unul pe 

lângă altul cu iuţeala fulgerului; 'gloanţele cădeau ploaie 
deoparte şi de alta. Adjutantul N. trase trei bande a' câte. 

25 cartuşe, fără: nici un succes. Ii mai rămăsese una. El 
îşi. jură „să fie prudent. şi să nu mai risipească. muniţia, 

căci până acum trăsese la 50 mi. de .inimic; voia acum; 
să trâgă şi mai de aproape, chiar. dela “10. m' orice Sar - 
întâmplă. E a 

„-. EL se ageză paralel cu .adversarul,său, puţin înainte 
şi la aceiaşi înălțime pentru a-i evită gloanţele şi. a-i 'pa- 

raliză tirul, apoi judecând momentul oportun sosit, într”o 
aplecare pe aripe el se aşeză sub avionul dușmian: la 50 m! 
înapoia stabilisatorului. In acest mod el nu mai riscă 
nimic, fiindcă, nu puteă fi atins. Văzându-se la o dis- 
tanță aşi dea propiată el avii tentaţia de a trage şi i-ă 

„trebuit sforțări mari pentru a se abţine dela acest gest care 
ar fi putut să-l salveze pe adversar. Acela își închipuiă 
poate, că N, nu' mai are. muniții, şi tragea asupră-i bande 
peste. band, fără, a-i face vre-un rău. N. se-apropie şi 
cabrând aparatul, ajunge la 10 m. de dușman. Atunci 
dădă drumul direcţiei, se ridică în sus, se urcă: pe scaunul 
dinapoi, ochi şi începu a trage ultima” sa bandă de 24
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<artuşe, în completul ei, în;o clipă «le ochiu. oale “sloan- . 
țele nemeriră  ţinta.., Deodată avionul. german, plecă, în 
picaj brusc cu. motorul în plin, pilotul fiind ucis. Aparatul - 
trecă -ca.o.. piatră: prin faţa aparatului, lui, N. „Care, brebui 
să facă.un: viraj scurt. pentru a nu: fi atins. După,.500:m, 
de coborire aparatul. german, luă, foc şi începil; ase: da 
peste cap;. înainte de.a., ajunge ;la -pământ;a, făcut. ex- 

plozie.. Jos ;se văzu :o: mică grămadă -care „arătă ce. mai 

rămăsese din aparatul. german. ;;.. tiu pei 

, „.—  bupie; aertene,. deasupra. „Verdun-ului.— La, Înce- 
putul ofensivei; germane. în. contra,..Verdun-ului trebuiră 
luate măsuri. şi „organizat. iute, țoate. cele. necesare, peniru 

a, face faţă unui .inimic' puternic: şi bine pregălit., Toţi 

şefii ştiură.a coordonă. sfaturile şi a, obține maximum, de - 

randament.. Germanii aduseseră. aci pe, cei, mai buni. piloți 

ai lor,:afară de Immelmann, care iu lăsat, în Artois. Ri- 

vaiul. acestuia,. locotenentul Boclke „şi toți, şampionii erau : 
pe frontul de Est... „ii De e: 

«i 

  

Intro clipită au fost alcătuite: grupele-de goană, a- 
vioanele de reglajul tirului, avioanele de bombardare, sec- 
ţii pentru. servirea artileriei grele. care sosea; zilnic „și. în 
foarte.scurt-timp, o.adevărată armată acriană se înighebă, 
care avcă. sarcina -să; lupte, în: contra ; formațiunilor : deşe 
şi puternice inimice. 

_ Până la 8 Mavrlie, Germanii operară numai în -es- 
cadrile de câte 2-3 aparate. .Dela. această dală, însă, din 
zori şi până în, seară, barajul lor,.eră format din. esca- 
drile de câte 10 aparate, care supravegheau - orizontul, 
gata a se aruncă în masă pe orice pasăre franceză.ar fi 
întâlnit în cale. Multe lupte au avut loc, fiindcă. ai noștri 
nu. Sau. intimidat în faţa: unei asemenea .bariere. Apara- 
tele. germane întrebuințate aci sunt:. biplane. cu două mo: 
toare. şi cu un fuselaj, Fokker. şi L. :V. G. Aviaticele. şi 
'Albatroasele fiind ceva mai inferioare, ei le au în altă 
parte. Avioanele îranceze sunt, însă,. ceva mai repezi: în 
iuțeala ascensională decât cele germane ce au în faţă. . 
_ Pierderi simţitoare sau înregistrat de ambele părți; - 
însă, pare că francezii au mai puţin și că,.în 10t cazul, 
au obținut superioritatea. Germanii au obținut. oarecari 
succese. Aşă: la 8 Martie două.avioane amice din aceiaş: 
escadrilă aterizând, sau văzut şi piloţii şi observatorii că 

erau morţi. Intro altă escadrilă un avion se înapoiă cu 
observatorul ucis şi cu pilotul :cu braţul străpuns. de; 2 
gloanţe. In această zi; fratele lui N.:a: fost rănit. Câteva 
zile mai târziu, Guynemer asemenea, îu rănit luptând.cu - 
două avioane, dintre cari unul.se prăbuși la pământ. -.: 

, De partea Germanilor de asemenea multe avioane 
fură date jos şi aproape zilnic. 

Î De sus privit, câmpul :de hătae seamănă cu un loc
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alevastat de un citremur, de un ci ataclism. Numai gropi şi 
prăpastii: Se! cunoaşte: că -obuzele mari 'ale “artileriei: au 
trecut pe aci. Mişcările trupeloi: se văd loarle cu greu, căci 
cl6“se ascund sâu se [ac măi mult noaptea. Funiul 'arli- 

' lerici acoperă adesea întreaga regiune ca: o pauză care se 
întinde între cer şi păm: int -şi care pânză în timp diniştit 
se urcă încet în sus și acoperă adesea avioanele -iumice și 
inimice. Reglajul tragerii artileriei: ar puleă spune că esle 
aproape, imposibil : fiindcă „artileriile de baraj, ce suni 

"aşezale în toate părţile sunt aşă de ocupale cu lragerile 
asupra aeroplanelor încât aproape nici nu mai iau în. 
seamă semnele aparulelor însărcinale cu aceasta şi ele 
stau două-trei ore în aer; nevoite a luptă adesea cu: avioa- 
unele dușmane, și ace: stă. fără nici un profit liindeă: arti- 
feri lor nici nu de mai “bagă în seamă! foarte “adesea: 

„Recunoaşterea fotografică şi-a căpătat superioritatea 
din punctul de vedere al recunoaşterilor. Documentele u- 
duse sunt preţioase pentru : comandament și clişeele per- 
mit a cunoaşte toate dispoziţiile, luate de: nimic şi ca întă- 
rituri şi ca arliicric. - 

Factica germană esie uşor de înţeles; Cu Se poale re- 
zumă în o singură vorbă: numărul. Cu numărul ai încercat 
ci Să-i învingă pe qi noştri şi tot prin nuntăr caută a-i 

- strivi.* Noi suritem forţaţi a răspunde la această tac- 
lică, care nu este contormi cu spiritul nostru, prin aceia 
a. noastră: izfealu. Da! Să dăm. aviaţiei noastre aparate 
cu iuțeli: din'ce în ce mai mari. 
” Germanii * se înalță cu 7—8 avioane de goană dea- 
supra liniilor lor; la înălțime mare, „3000— 3500'm. Un alt 
avion cuirasat, cu o vileză mai mică “se îlidreaplă spre 
liniile noastre, fără să le depăşească şi la o înălţime. îmică 
evoluează mai mult limp. Tactica - “a. reuşit de: câteva vri. 
Avioanele franceze se înalță! 2—3, „pentru a atacă pe “ad- 
versatul imprudent; deodată cele 7-8 germâne, cari stau 
la pândă se reped şi fără a se şti We! unde apar, surprind 
avioanele franceze, căutând a le încercui şi disiruge.. „Dacă 
la început au reuşit, apoi au dat greş, . | 
i Pentru reglajul tirului de artilerie, ei slau la 5i—6 km. 
cel puţin, în" interiorul liniilor: lor şi“se țin numai la 
"7—800 m. înălţime pentru a pute deşcinde „cât: mai re- 
pede în caz de psricol. In acest mod. ei + joacă, rolul unui 
balon captiv. 

- Germanii nu fac recundașteiii. Cele mai multă acliuni 
ale „lor, „Sunt bombardările cari întrunesc! cele două în- 
sărcinări: lupta .şi bombardarea. Ei pornesc în: linie de 
sir, urniând loți cu stricteță limia urmată: de, sctful lor. 
Fiecare duce” câte două bombe. i 

, x
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“Este constatat că toţi piloţii Germani, nu sunt prea. 
mult îndrăzneți în luptă faţă de ai noştri. Ei nu: insistă 
prea mult într'o angajare ce: au cu unul: din ini noştri, 
Dacă întâmpină o rezistență mare ei. nu încearcă să io 
stlărâme; se înapoiază. Ei fac un mult iniai bun serviciu în 
baraj decât în atac; fac mai mult spaimă şi nu atacă 
decât când au superioritate humerică sau când. ai noştri 
îi forțează. 

De altfel toţi inimicii- piloţi capturăţi nu-şi. “ascund 
deloc admiraţia lor adâncă pentru piloţii 1 noștri Și pentru 
vitejia lor fără seamăn. 

"—" Avioanele aliate, la Galipoli.. 
Henry Dumas, care înaintea răsboiului făecă avi iaia 

numai ca amator, deveni în scurt timp, unul .din. cei mai 
buni piloţi ai noştri. EL tu. trimis în Dardanele și avu 
însărcinarea a face zboruri deasupra mărei pentru a des- 
coperi minele şi submarinele. El scrie în. jurnalul său: 
„De două ori am luat parte la: una din aceste ur- 

măriri fatale fiecare  cuirasatelor engleze. Prima dată. a 
iosl în ziua torpilării cuirasatului „Switshire”, care a 
“scăpat şi a lui „Triumph”. înecat; a doua dată a fost în 
dimineaţa torpilării lu i Majestic”, scutundat sub ochii 
mei, în 'radăi; în mijlocul altor : douăzeci vapoare. Noi 
am găsit şi am pierdut de două ori submarinul în această 
zi. Prin o înşelătorie, el intră înainte în strâmtori și apoi 
se 'strecură imergând la  Dedeagaci, - portul bulgăresc, 
care îi formă adăpostul său: Scufundarea lui: Majestic a 
tost spectacolul: cel mai îngrozitor ce am văzut vreodată! 
şi s'a întâmplat aşă de: repede, că abiă s'a putut observă. 
Câtevă clipe înainte, se zări un periscop; fără. să se ştie 
dacă este francez, englez sau german,: când deodată se 
Văză, o" coloană! de apă enormă, la 500 'm.; lovind 'cuira- 
sătul care se clătină și se scufundă, 'întorcându- se cu tun- 
dul în sus, într'o clipă. In 5 minute nu mai rămăsese 
nimica dintr'un cuirasat de 16.000 tone, decât vârtul pro- . 
rei care dispărea încet sub. apă: Mani dus. şi am aruncat 
ilori pe locul unde s'a 'sculundat iar observatorul care eră 
cu min€, un englez, a luat câtevă fotografii. 

" “La'21 Tunie, generalul Gounard a citat. întreaga. esca- 
drilă prin ordin de zi pentru' modul cum a luat parte la 
atacul dela Kcreves-Dere. Cei şase piloți au: făcut peste 
60 ore de sbor. Eu singur am avut maj mult de nouă 
ore şi eram zăpăcit de: oboseală. Săptămâna trecută. am 
“fost citat prin:ordin: de zi şi: am fost propus la înaintare 
în gradul de sublocotenent. 

'"Am început * a face ponibardări cu noile bombe en- . 
gieze de 45 kilo, încărcate. cu tolneu,, „sau aș a! cevă; am 
iuat: două şi ai făcut minuni. 

27
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E La 5'Tutie, 16 avidanc, dintre cari 1 -engleze,. escor:- 
tale de: Morane-Sauinier şi: două: Sopmith,- au. "mers-să 
"bombardeze. câmpul de aviaţie deia “Lehanak: Un: englez 
reuşi a “aruncă: două bombe de 75 în. mijlocul: celui mai 
mare:hungar, cari şi:luă loc... 
i, Pierderile: noastre” pânăila 3; August au fost de două 
aparale pierdute -în mare și două. aparate lovite. de: obu- 
zele Lurceşti: unul al comandantului de escadrilă. şi altul 
'al-meu. Intro! zi am-asislal:la'un zbor fantastic. Un pilot 
englez a avul o: criză de nebunie în -aer. 'Alunci - începu 
un zbor alâla de dezordonat că nici: nu 'se:poale «descrie: 
e! ja lrecut printre sirmele lelegri aici fără fir şi a aterisat 
înapoia :hangareior, ipoi: sa reînălța sărind: peste han 
pure şi a aterisal "din nou, fără: mari stricăciuni la aparat 
în “faţa. lor. Pilotul: ie fost prins'ku greutate. şi închis: în 
cămaşa -de-lorţă; iar obser valorui, care penirii prima dată 
se urcase: în acr, stă înmărmurit.: ee ponina 

In Iulie am făcuL 80 ore de sbor deasupr a inimicului. 
„An consumal în două luni şi :jumălate 5300 litri benzină, 
550 de uleiu şi două pneumalice, Elicea are - 200 ore. de 
sbor şi o sfărâmătură de obuz: în-ca.-.: ci . 

Inchipuiţi-vă că. Tureii au îndrăznit - să vină. -șă ne 
bombardeze acum trei-ziie la oral dlimineafa.: Eu 'dor- 
meam,. când deodală o: delunălură. puternică - mă „deş- 
te: plă' din somn:.un: hidroavion ne atacă cu bombe.: Patru 
“bombe căzără, fără a face:mari 'stricăciuni, în lungul han- 
garelor : engleze.. Locotenentul: Maryx sări. în sus-şi:porni 
cu. apar itul n goana - âdversarului;- el. luă repede: înălți- 

mea şi în câtevă minute goana: începi. Aproape. de .Eren- . 
keni Tu ajuns şi. I0vil de imilraliera noastră.. îu.:doboril 
în mare. Pasâgerul a. losti:rănil, mai. târziu a murit. 

In searu: acelecaşi zile, plecarăm: să: reacţionăm:..10 
avioane cu obuze .de. 155 şi cu-bombe engleze «le 90,:por- 
niră să bombardeze loale. ad: ăpostutile de „acroplane.: Re 
Zultatul nu a fost prea: strălucit. 

Cel mai bun, al nostru, -ochitor “eu bombe oste. n, 
care foare rar greşeşte ținta chiar dea înălțimi mari. i: 
5: iplămâna lreculă a fost:una din acliunile: cele:. “mai 

importante, Prebuiă să fac uni'reglaj al 'tragerei artilerici 
Mlotei asupra bateriilor inimice. dela Achi Baba, cari pulcau 
fi luate de amfilada dela mare... i. . toc 

ti cui șțr 2 am ântrat în coritaet cu pp Suttreri căruia ă si : pui imediat prin t. îi fi. si-i 
(lau informatiile 'necesare..-In acest. timp un mare vas, de 
t-avsport aduceă balonul capliv, care: trebuiă de asemena 

bonbardare. cadarca josul 52, Are. Iu și că parte da 
xindu-se. de! leleton i de semnăl Y lăceă anunţurile aer las Tuca Se Mei Îi male. ai departe cevă; -ace- 

aş pelreceă din. partea umui: „hidroavion, "pentru
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„In zece minute convoiul: dispă iruse”. 
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un monitor “care: bombardă aceiaș țintă cu: piesele “sale de 
370. “Timp --de'-două -ore,: un: adevărat: potop_de.'obuze -a 
căzut asupra întăririlor. inimice "de pe Achi-Baba. Se ve: 
deau zburând în aer, :smulse, grinzi întregi, pielre enorme; 
iar -cazematete 'se::prăbuşeau' ca un: nimica: faţă de. lovi: 
Lurile mardlor obuze. Eră un spectacol: uimilor pe. care 
niciodată nu mi Pam "putut: închipui. să-l vădit i 

“Ăcum două zile:am avut: 'ocazie.:să: fac” '0. Dombar: 
dare. cu “lotul- neobişnuită Am: plecat: cuiun: camarad “să 
încercăm a distruge .hidroavionul: lure în::noua: sa ascun- 
zătoare. Pe când sbur am, ami zărit. jos-:unticonvoiu: ide 
aprovizionare pe care:ne-anr hotărît să-l: bombardăm. O : 
parte din convoiu se risipi: cea mai 'niare! părte însă; 
aviu: imprudenţa:să_șe: strângă şi: să semaseze înlr!o :'co- 
Uitură:a drumului. Erenkeni. Eu am aruncat, dela: 800:mi:, 
înălţime; două bombe engleze” drepti: în: mijlocul . convo- 
iului. O" puter: nică explozie se "produse: şi!o' buni: parle din 
chesoane, cari erau încărcate cu munițiuni, au, sărit în: aer: 

  

-„Eri am lost trecuţi în inspecţie: de deneralul Bail- 
loud, care a distribuit pâlevă cruci :alc: legiunci de onoare 
-observatorilor noștri! -âlevă :cruci» der ăsboiu.-: piloților 
respectivi. Am cerul. cticial, să: mă înapoez în Franţa. 

“Englezii au pierdut săptămâna ! trecută: pe: unul: din 
cei: mai buni piioți: ai lor, “căpitanul 'Pollet,: lovit. de o 

spărtură de obuz şi a: ars. împreună: cu aparatui. său. In 
aceiaşi zi căpitanul Samson 'a fost dat. jos cu aparatul, 
de un:obuz: a: avut: însă, norocul să. aterizeze în bune 

condițiuni: Iată i ' N 

„De câtvă timp” aste; 0" vreme: împosibilă;. furtuni. şi 
alinosteră grea. Nici: nu'se mai poale! respiră ; așteptiim 
ploaia eu o binefacere cer cască E 

„Mai avem numai un: singur pilot de goană; ecilalţi, 
Dolnavi, au lost evacuaţi. Piloții” pombardieri au devenit: 
doi piloli. de: reglajul . Lragere i anti! ciici,! cel de-al treilea 

un” excelent aviator... scrisoarea se opreşte: aci. În acel 

miiut Dumas! a” primit ordinul: se plece! în “recunoaştere. 

E pleacă cu. sublocolenentul Saint-Andre ca. pasager. Abiă 
Sau” înălțat: şi” la: 200- m: “înălţime au “fost: luaţi.de un 

ârtej puternic şi wruncai la :500-m. 'de insula: Marros; 
în mate. După o oră' şi jumătate a' fost scos, pilotul: er 

cu mâinele: încleştate pe comanilă,. "corpul usor, înclinat 
la dreanla; picioarele: prinse în. plausul: carling-ului. Eră 
mort. Observalorul nu-a mai fost. găsit. Ra i 

  

— Ceu dintai! “mare aptă aeriană. Trei zeci : aoioante 

germane in conira douăzeci și lirei [ranceze.: i 

La 15 Martie! 19160 mare bătălie aeriană, cea din- 

tâiu în istoria aviaţiei, a avut-loc în Alsacia: Comunicatul 

irancez spune:
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„i. „Paris, 19 Martie. — Una din grupele -noastre de 
bombardare, compusă din 23 avioane, a aruncat 75 procc-. 
tile pe câmpul de aviaţiune d'Habsheim şi asupra gărei 
de mărfuri dela Mulhouse. Avioanele inimice, trimise în 
contra avioanelor: noastre au avut cu ele o bătălie acriană 
în cursul: căreia un avion francez și unul german: s'au «lo- 
borit reciproc cu focul mitralierelor respective. Alte două 
avioane germane au. căzut jos aprinse şi: trei ale noastre, 
lovite,. au. fost :forțate să ateriseze în 'teritoriul inimic”.- 
„2. Comunicatul german Zice: Berlin, 19 Martie. „Patru 
aparate franceze aparţinând unei -escadrile franceze: care 
a atacat -Mulhouse. și -Habsheim, au fost date jos într'o. 
luptă acriană ce a avut:loc deasupra Mulhous-ului. Aviâ= 
torii lor au fost toţi găsiți morţi. Bombardarea a ucis ia 
“Mulhouse,.:7 persoane și a rănit .13, toți. din. populaţia tci- 
vilă. Un:soldat a fost.ucis-la Habshoiwm.” a 
„+ Comunicatele oficiale. nu pot însă da delalii asupra 
mărejiei luptei aeriene ce s'a .desfăşurat în aceă zi. unică 
în aviație. Mulțumită informaţiunilor pe cari ie-am. Gbţi=. 
nut dela. eroii supraviețuitori âi-. acestei : omerice lupie, 
precum şi dela martorii oculari, s'a: pulut: reconslilui di- 
versele faze ale acestei drame aeriene. N 

„Acela pe :care. noi P'am' numit corsarul aerului, Că- 
pitanul [., a. primit -ordinul să meargă «şi să atace, ţlin 
nou, aerodromul 'inimic: dela Habsheim, de unde pleacă 
avioanele . germane.: cari vin : să. -bombardeze regulat: Bel- 
tort-ul.:; Douăzeci :şi. trei de aparate fură: destinate -Pren- 
tru. aceasta. Plecarea a vă loc sub :ochii. şi în aclamările: 
întregei populaţii locale. Abiă au trecut de linia: întăriri- 
lor: noastre și. o: ploaie .de. obuze, le; Jauă :în primire. Eră o 
linie de. baraj, de. artilerie,. care plecând. dela frontiera 
elveţiană se întinde până la -Thânn.. O ploac. de obuze de spărturi_ și de gloanțe. cădeă. fără încetare; o pânză 
de. foc și: oțel se ridică înaintea avioanelor. * - Ia 

La treci kim. :de. frontieră, -un avion, al. cărui: motor nu mai dă bine,-Tu nevoit să aterizeze în apropierea tran- şcelor.. noastre. Celelalte continuă, :'dispreţuitoare, mersul 
lor. Mai. departe :0! armată -acriană; înimică” 'de cel puţin 30 aparăte apără la orizont; formând: o perdea. destul ide deasă. printre. care avioancie franceze. trebuiau si treacă. „Lupta începi. imediat: Un : biplan. frâncez atacat.:de două. Fokker liă imediat foc- şi căză, jos. într'o -imare de flacări. Camarazii săi nu. puteau Să-i. ajute cu. nimic; ei işi continuă mereu Sborul spre obiectivul. .hotărit: prin 'or- din. Ei nu au decât o preocupare: împlinirea datoriei. Un alt avion este aprins, focul înconjurându-i aripile. EL scoboară în picaj brusc: la. pământ: Dc ui Locotenentul.F,, este alacat de un Fokker. Un glonț... . incendiar, îi: explodează rezervorul :de benzină. EL virează
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brusc şi se repede cu toată iorja în aparatul inimic; am 
bele se prăbuşesc. 
“Două alte aparale “franceze. sunt. atacate. de; două 

Fokker. Adjutantul R., având pe locotenentul P., :c a '0- 
-chitor luptă mult timp. şi reuşeşte să revină în liniile. 
franceze cu - aparatul său ciuruit de:gloanţe.:El:are un 
braţ sfărâmat, iar companionul său două procelile, unul 
în umăr şi! altul în braţ. R., de două ori, în timpul co- 
borîrei, a leșinat, dar şi-a revenit şi a pulut alerisă în . 
“foarte bune condiţii. Ajuns la pământ, a leșinat din nou. 

„Yoluntarul' sârb,: sublocotenentul :M., . cu .sublocote: . 
mentul P., mancvrează admirabil şi reuşeşte a degajă pe. 
R: “de atacurile: Yokker-ului. Deodată. însăi se. pomeni -a- 
tacat de un enorm L. V. G.; el însă îl alacăi imediat cu 
-obuze percutante şi unul din cele dintâiu, loveşte car- 
ling-ul în mijloc, care se sfărâmi în două iar aparatul 
:german se prăbuşeşte la pământ. 

; Restul escâdrilei: de bombardare, însă, îşi continuă 
zborul spre obiectiv, sub ordinele că itanului H. Nimic 
nu o poate opri din “aruinul dalorici. la înaintează, se sa- 
“propie de ţintă, pentru a aruncă: moartea asupra 'Germa- 
nilor și a răzbună victimele noastre. Ea nu: va plânge pe . 
prietenii dispăruţi. decât la înapoere cu misiunea + înde- 
plinită, - 

. Germanii. au pierderi și mai. simţiloare în linpul 
luptei: trei avioane, din cari două Fokker și un LV. G. au 
iost dale jos: In timpul când escadrila noastră bombardă 
zacrodromul dela -Habsheim,.două: aparate care tocmai: vo- 
iau să se înalțe au fost lovite de bombele noasire': și „făcute 
Şimdări, 

Adjutanlul A., voluntar plecât. cu câtovă minte mai 
târziu: decât camarazii săi, din cauza! unei pane de.mo- 
tor, a tăcut drumul singur. El.a făcut: tot: drumul, ca şi 
bombardamentul la o înălțime de 1200 m, și'se înapoiază 
Tără -nici o lovitură; iar Francezul. care” se oprise la '3 
klm., -de linie, din "cauza! unei pane de: motor, repară 
repede. stricăciunea,: în: timpul noptei: şi a “doua” zi: di- 
mincaţă, se duce, :singur 'şi lansează ponibele pe 'obiec- 
tivu: ordonat; spunând la înapoere: DU. puteam să re 
intiu în aerodrom: cu: proectilele mele. nctrase”. 

“ Bombardierii au aruncat asupra Mulhouss-ului, twei 
“obuze aproape de harigare; unsprezece la:gară, “unul pe 
“uzină. Cincizeci şi. șapie : au fost rezervate : :pe. aerodro- 
mul dela Habsheim. - 

Această epopee acriană -sa petiecut. între: 35 p. 
m. Pagubele cauzăte Getinanilor au Tost. foarte: mari, Vic- 
timele” numeroase, cu lotul contrar atirmaţiunilor:: comu: 
nicatuiui lor oficial. Aceasta sa: ştiut mai târziu, întâm-
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plător-. Asupra caporulului Steinberg, doboril:;cu uparatul: 
său, lupă câtvă limp, în liniile noastre, i sa găsil copia. 
unui. ordin :dezi al generalului Goedke. EL lransmileă 
aviațiunii armatei ce: comandă, fesicitiăr ile: împăratului pen- 
tru. această. bătălie aeriană: 

| „Pierderile cauzate de. bombardare: la. Mulhousse;. ŞI 
la: Habsheina, au fost sângeroase, spuneă ordinul, dar 'ole: 
au iosl compens ate prin avioanăle, inimice: ce am. do-" 
borit'. 

| Aşă a fost. prima mare b; ztălie de: escadire aeriene şi 
aceasta probează încă. odată. mai mult, necesitatea abso- 
lulă, ca escadrele de bombardare să: fie escorlale de'al-: 
tele de goană şi luplă, care:să deschidă. drumul, celorlalte. 
şi să le” apere de orice. alac inimic. SE : 

Aviația: aliată, “a Salonic. 
Cele dintâiu elemente: de: aviaţie au “dehare at. la Sa- 

Jonie :la: 19 Octomwric. 1915. Se poate; imagină . de ori- 
cine” greulățile: fără „seamăn: ce sau întâmpinat cu insta-: 
larea “parcului: diferitelor. escailrile.:. Grecia fiind. mobili: 
zală, eră. foarte nalural: ca ea:să. fi rechiziţional toate „lo-: 
cutiile. şi . loale: cele, necesare armatei. +... 

- In. sfârşii, cu greulale, se puli găsi în. apropierea: 
mării un teren care se putea întrebuință. Lu nivelal; fu: 
legal. cu orașul cu „un ibren Decauville și: începi - facerea 
hangaretr, sri CE 

„Cea dintâi escadrilă ra sa! a în mai pu în de o si săpt: 
mână, şi. Ja :31 Octomyric .ea. let: Primele. recunoașteri 
în regiunea Ghevgheli: -. i 

Scurt imp după aceasta, celelalte ese “aarile, una câte 
unu, lură: puse în funcţiune: şi dădură comandantului su- 
prem. «aL forțelor, aliate forţa. avialică de care aveă nevoe. 

In Macedonia, în special: şi în între caga. „regiune până 
la Balcani, aviația este: foarle :stingheritlă; iar piloţii. tre- 
buc. să. compleze. loldeauna; cu'o nenorocire: provenilă din 
lipsa locurilor: de .aterisaj:: În adevăr întreg terenul „este: 
Trământat:; iar, zborurile lrebuesc a-:se face lotdeauna din= 
colo de 2000-2500 m. înălțime pentru a -li.şiguri: că: nu 
se lovesc. de. în: ălțimile. munţilor. cari. trec foarte . ailesez 
de 16000 m..0. Pană ar [i.ăproape: totdeauna, Fatală:: iar 
dacă nu: ar--aveă, înălțimea suficientă, dcăsupra. piscurilor, 
ar pultcă. fi--cu: înlesnire împuşcaţi, fie. de lrupele de.a 
coperire c:ale: armatei .resulate bulgară, lic de comilajii cari 
trăesc prin acele locuri. Terenul prezintă +, si: văi adânci, 
cu pereţii brusci, deasupră ărori xemou-urile sunL.foarte 
puternice şi. foarte numeroase; iar. frigul este înspăimân- 
tător, alingând jos, arlesca. 20 grade minus... Î.ipsa de dru- 
muri,: asemenea exclude; posibilila: ea ajutoarelor. Ea 

Toluş avialorii au făcul recunoașteri până la: depăr= 

  

PRE
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tare“ de 190. kim, în interiorul: liniilor bulgare; numai: 

în luna Noemvrie au făcut 51 asemenea recunoaşteri. „=: 

ceste recunoașteri au adus intorimaţii: foarte: prețioase ac: 

semenca şi numeroase fotografii cari: au lost :în specia: 

întrebuințate la retragerea iăcută de generalul 'Sarail :în: 

spre câmpul întărit dela Salonic. - i 

Au bombardat bivuacuriie: şi cantonamentele. acver-: 

sarilor de'a Uskub, Iştip;. Kara-Hodzali, Strunita şi Pe-: 

trici. Delta. 24.Noemvrie aceste bombardări:au Tăcul mari 

stricăciuni” dușmanilor în special aceia: dela Strumiţa : şi: 

dela Petrici unde, chiar. după: mărturisirea Bulgarilor, au: 

avut peste 100 morţi şi: peste. 600 răniţi şi după ştirile; 

ulterioare, aruncase o adevărată panică în armatele localc., 

In acelaş timp, cu -ajutorul aviaţiei şi totogralici sc. 

stabileşte planul regiundi viiloare:or operaţiuni. “căci::nu: 

sunt hărţi ale: regiunci decât 1:200:000 austriacă. -: i 

Pentru a ajută .pe aviatorii noştri, sa instituit “un: 

serviciu acrologic, toarle complet şi foare „periecţionat.: 

In această regiune muntoasă şi .cu deosebire grea, aces 

serviciu: ne dă informaţiuni cu adevărat: prețioase: In fic- 

care zi se publică trei buleline cari dau până la: 3000 mii 

înălțime viteza vântului şi înălțimea. norilor. i tii 

Dar aviația la Salonic a. mai avut efec. şi asupra: 

Greeilor." Ea â 'intluenţal: foarle. mult':în bine auloritatea. 

noastră morală asupra armatei şi populaţiei: greceşti, căci 

ci admiră zilnic atât: organizaţia, câl şi. perfecțiunea ma-. 

terialului ca 'şi eroismul piloților şi: observatorilor noştri. 

i 

  

„-— Aviația [ranceză în Serbiă.: Ultimul răid. (După 

R. Vaucher). NI 

-- Tndată ce Germanii. au început a: bombarda Bcl-. 

gradul, ci aruncară cu lunuri:e lor de:calibru mare şi obuze 

asupra câmpului de. aviaţie dela: Sudul :oraşuiui.:'irebuiră: 

să se. retragă. Grupa'dela Belgrad a fost: împărţilă:în două- 

escăuriie: una '1a -Ralio la. 30 kim. de Belgrad şi alla: 

la:Pojarevalz;. Aceasta din urmă. eră destinală a suprave- 

ghiă Trontul, adică de: a: da informaţii statului major: 

sârb asupra : marșului armatelor ausbo-germanc. ia - lu: 

făcută imobilă şi ucniă arma'ă sârbă în retragerea sa pina 

la. Rachka. ae 

Cea dintâiu escadrilă, îndată ce Bulgarii au declarat 

căsboiu Serbiei, - merse la: Niş.: Tot frontul” bulgar: dela 

Zaicear ina. Vrania! şi Rumanovo -eră --supraveghiat de! 

avialorii acestei escadrile şi liecare. miscare de trupe bil-. 

mice cră semnălală cartierului. general sârb. it 

„+ Aparatele, însă, erau obosite 'şi: mai ales'când a fost: 

lăială linia Salonic pe unde weneauu. aparate noui şi piese, 

de schimb, aviatorii lrehuiră să. 'sboare pe : aceste: apa: 

“rate cari în Franţa ar fi fost dela început 'declasate. “Toate
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erau cârpite, lonjeroanele descleite de umâzeală, comen-' 
“zile rupte. erau înodate cu sârine,; la fiecare: sbor. se rupeă 
câte cevă. Opisprezece zile ploaia căzu fără încetare. pe: 
aparate care. nu.puieau fi puse în corturi sau hangare 

" fiindcă nu erau. 'Loate aceste piedeci, însă,.nu opreau pe 
nici an pilot de a-şi îndeplini misiunile cu cari. eră în- 
sărcinat: dar ficcare simțea :un fior. când se urcă pe 
aparat şi nu ştiă dacă îşi va mai revedeă camarazii. 

"- Statul major sârb nu știă nimic din toate acestea, 
“ fiindcă aviatorii francezi, toarle mândri de ci şi de ma- 
terialul lor, nu ziceau nici odată ru. Putea să moară, fic, 
dar va sbură până în ullimul momerit, până la mltima 

“picătură de benzină. Ei urmară cartierul generalului. Put- 
“nic din sat în sat, suferind foamea. cu, ei la un. loc şi se 
mulţumeau foarle adesea. seara cu o:bucată de mămăligă, 
în loc de mâncare. Ei.lucrau la reparația. aparatelor „lor: 
toală noaptea, iar dimineaţa îi: găseă totdeauna sală de 

“sbor şi veseli. e ii e De 
La Niș, în momentul când se: auziă tunul ;Bulga- 
“rilor, ultimul “avion trebuiă să pornească la Krusevaiz,: 

” unde inersesc iescadrila. EL se puse în mişcare, rută -ro- 
ţile intrară în noroiu: până! la osie, însă, decolă; la 50 
m. de pământ elicea sc: sfărâmă.: Aviatorul: cere la te- 
leton maiorului Vilrat o elice. care îi promite una, dimi- 
neaţa,: trimisi cu.:'un acroplan. .Un .colonel':sârb spune 
pilotului: „suntem; pierduţi, la. noapte. Bulgarii. intră : în 
oraș”. Dimineaţa erau tot: Sârbii la 'Niş.. Pe locul de 
aterisaj, din zorii zilei, mecanicul şi pilotul aşteaptă e- 

"licea promisă. Ziua înaintează şi se termină, venind noap- 
tea, şi nu se văzi nimica din elicea promisă. Zgomotul 
tunului se apropic.' A doua. zi.aceiaşi aşteptare -tără .re- 
zZultal. Im “sfârşit a reia“ zi nenorociţii:.ce aşteplau, văd 

„de departe. un punct care creşte “mereu. 'Eră:.camaradul: 
care le aducea clicca promisă:: Toţi puseră mâna pentru a 
ajută la reparat. Camaradul care âduse slicea: îşi- ia zbo-: 
rul şi pleacă; icestălalt, din cauza ploaici care: continuă: 
a cădea, nu se poate. înălță. El:rulcază: mereu .şi tocmai 

spre sfârşitul câmpului începe a sc:jidică în sus, : trece 
pe deasupra “orașului tocmai când primele patrule: bul- 
gare intrau în cl. Ajuns la Rrușevatz, clicea se rupse din: 

NOU. ÎI a a a a 

i - Germanii înaintau "mereu; 'ci ocupaseră de. irei--zile 
Kraguşevalz. Parcul de aviaţie eră trimis la Milrovilza: 
iMai rămăsese doi aviatori la ariergardă, așteptând. lângă: 
aparatele lor ca atmosfera să se linişleascăi. peniru a: pu= 

„teă plecă și ei. Vântul băică îngrozitor. .La': Kruşevaţz 
cră  Zăpăceală completă: toți fugeau înaintea ;armalelor 
năvălitoare. Ultimele detașamente "militare sârbe traversau: 
orășelul în grabă. Sa e cae
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Pentru câtvă timp atmosfera se. mai linişti. Aviatorii 
puseră motorul în mișcare şi porniră. -La -2000 1m. înălţime 
vântul eră aşa de tare încât. nu: numai că ci 'nu mai îna- 
intau, dar chiar dădeau: înapoi, Două ore luptară, când 
mai. sus, când mai .jos şi abiă: au putut face 25 kln. De- 
odată unuia :dintre aparale:.i se :rupse- aripile şi apa-. 
-alul în o clipă fu prăbuşit la pământ. Din fericire pilo- 
tul a putul aleriză în condițiuni destul de bune. Celălalt: 
a putut ajunge la Alexandrovatz.: PI a 

Un car cu boi trece mergând spre: Priștina. Unul din: 
piloţi se urcă; celălalt vrea să mai facă o recunoaștere 
care poale ar servi Sârbilor. El ia dela aparatul stricat 
totul ce-i poale servi la:aparatul său și cu ajutorul me- 
canicului lucrează toată noaptea pentru a-l pune în 

- funcţiune. "A doua i.aparatul se'înălță, dar numai. peiitru 
puţin timp fiindcă iarăşi avu o mvarie:care de dala asta 
îl.-puse în imposibilitate de a mai zbură.: "îi 

:  “Ei- plecară -pe jos, fără conducător, ducând în. spi- 
nare piesele bune ale aparătului, printre cari magneloul;: 
iar resturilor le-a dal loc. ASIEI a ai 

" Drumul a fost un chin. La un moment: dat erau să 
fie. împuşcaţi de nişte Arnăuţi.: Au dormit: sub cerul: liber. 
şi au trebuit înbh”o noapte să facă 10 kIm.:până a doua zi 
spre a nu li :prinşi de Bulgari. - ICI Ia aia ae: 

In sfârşii au'ajuns la: Mitrovitza, unde erau resturile 
celor două escadrile reunite, : ; e ci Dea 

„ Maiorul Vitrat se pregălcă de a ordonă. noui recu- 
noaşteri. când veni vestea că defileul Katehanik a fost 

forțat şi că armata sârbă se relrage în dezordine. Acuma 
nu mai eră retragere strategică; eră fuga! în: [aţa unor 
trupe mult mai numeroase şi victorioase. Ă. lrebuit: să” 
plecăm în grabă la Prizrend până inu eră drumul tăiat 
de Bulgari. - aa E II e a aaa aa 

Se distribui. ullinia: benzină la: cele: mâi''bune apa- 
rate şi primiră; oirdinul: de a însoți mereu 'carlierul sârb. 

: „Ia Prizrend, unul din aviatori grav bolnav, se hotări 
a merge cu acroplanul, cu un alt pilot, până la Valona, 
decât să cidă în: mâinele Bulgarilor. Rezervoriul de ben- 
-zină fu umplut: Aparatul revizuit şi:cu o harlă'rudimen- 
tară a Albaniei, plecară pe: deasupra; munţilor ci, fără 
nici o nădejde că vor ajunge cu viață la scopul propus: 

Abiă intraţi în defileul Drinului, aparatul începi -a 
urcă înitocmâi ca o barcă pe valurile unei mări înfuriate, . 
din cauza puternicilor curenți ce erau acolo. Din pâiniile, 

gropile şi prăpăstiile terenălui se: ridicau Vârtejuri cari 
îi aruncă. în toate părțile, Vântul eră, însă favorabil, îl 

aveau în spate. Aparatul mergea cu 150 kim. pe oră. Nori 

deşi se lăsaseră peste aviatori, încât 15 minule nu au va- 

zut nimica înainte. E
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-.. Aparalul abiă eră la.- 1200 nr. Şi cunr multe vârluri 
ale munţilor în această parte trec de :1500 m..ayeau,mare 
groază să nu se slrivească, de:un. perete. ce pu Var puleă: 
ovilă la .un moment. dat. Pilotul: încercă să mai urce. 
Deodală norii se risipesc şi se :văd între «două .vârturi. 
la câlevă “zeci de: metri de un perete şi de altul. e 

lată Adriatica. Erau scăpați. După: irei ore şi. 10 mi- 
nute de zbor. dela Prizrend au: ajuns la Valona unde ofi- 
țerii ilalieni i-au sărbătorit: . Un: conutra-lorpilor, italian 
iza dus în d.ore la Brindisi: ii a 

Aerostaţia.. 

Sa vi izut i în volumul: TI: al luer ărei noaslre disculiile. 
relalive la necesilatea şi: întrebuințarea aerostației în răs- 
boiu. S'a văzul asemenea -şi consideraliunile ce au conilus 
pe Germâni la continuarea construirei acestui instrument 
de luptă: și modul.cum ci: îl. întrebuințează precum și re 
zullatele ce a dal. 
„Germanii au.ajuns cu construirea Zeppelinuritor 10 
No.:100. Aerostaţia germani: chiar a sărbătorii acest nu-. 
măr. printriun mare Danchet unde a preamăril. Împor lanța 
acestui organ “le luplă „absolut: indispensabil”. 

"Se pare:că:un ullim tip .are.32.000 m. e. cubajul şi ca 
lungime ajungând pânii la 210. nu. cu o iuţeală de peste 
100 “kan pe:oră. şi: raza de. peste 1000 kim... - 

i: Pierderile însă, sunt colosale. După calculul ziarului 
„„Giornale dei; labori pubblici”, până lai Aprilie 1916, 
Sau pierdut: 47. Zeppelinuri, iar. personalul: lor, în cca mai 
mare parte, :imorl. .: i pna 

| Anglia! între chuinţeaziă şi, ca. de: câtvă timp un dirija- 
Dil special penlru marină. Cacareleristica acestui -dirija-. 
Dil este în:nacelă, care. este „constituită, ca. şi . luselajul. unui 
acer rop:an pe: are slau : pilotul Şi. observalorul.: , 

„Acest dirijabil cu volum mic, deformabil, iule, foar le 
manevrier şi. cu naceiă, putând. să, şp. aşeze cu uşurinţă 
pe. platformele -vaselor mari, aduce: mari! serv icii Engle: 
zilor.: Ei Pau -bolezat: „ochii dlotei noastre”... : 

Acţiunile. Zeppelinurilor Sau. arătat niai ales asupra 
Angliei. pe coasla de. Isi şi la Londra n, şi asupra: Estului 
Franţei Şi Paris. : 

Unul din raiduri asupra Londrei: DI Se E 
şi «rii Noalea do. 5 Septemvrie eră rece, senină, înstelat 

: ă..De dep: te. zirian Lamisa. ca şi'o: panglică. 
lată desfăşurată are ne: arălă drumul Londrei. . Englezii 
puleat au să întunece Londra Şi. Să-i. şlingă. toata. luminile și 
amisa lol ne va a rătă alea ce. duce Spre: mar ele: oraș ab 

i : AI: i ; : . A ' i tea i. ei pici
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negustorilor. Londra se vedcă. ca -o pală. mare. neagră, 

luminată pe ici pe colo de lumini ce nu erau stinse şi 

cari ne făcură să o vedem chiar dea A0:mile distanţă. Se 

vedeau pole mari negre şi:iilte părţi puţin luminalez spre. 

părţile întunecate ne-am indreptat: mersul. Eram prea Sus: 

pentru a veieă locuitorii; nu se vedeă nici un.semn, Nici. 

o “urmă ile viaţă; în depărtare, iumini cari :lugeau, pro- 

babi! turnurile, încolo: nimic, „linişte : absolulă. „ 

:.:* Deodată liniştea! se schimbă în: mişcare, De jos, o 

fâşie mare și puternică «dle lumină se ridică. în „sus Și 

începe să se plimbe pe cer ca şi cun căută cevă.. Pe noi, 

de sigur, ne căută. După o clipă, altă tâşie. luminoasă şi. 

alta, şi alta, încep; să roiască şi să se încrucişeze in toale: 

sensurile pe cerul înstelat, întocmai ca făşii: mari-.de pan- 

glici aruncate în toate părţile: de mâini: nevăzule. Oraşul: 

liniştit și adormit părea că se “deşteaptă, deodată, şi își 

întinde braţele în toate direcţiile căutând să 'se upere. de 

un perico! ce-l: simte aproape, -dar: pe:care nici.nu-L vede. 

Londra, după cât se vedcă avi o bună pază. 

Elicile şi motoarele ne dedeau de gol. Una din Îă- 

şiile luminoase și curând aproape toate celelalte ne prin- 

seră şi se fixară pe noi, în timp ce de jos ne sosesc, lă 

urechi, sgomole foarte îngrijiloare între ând zgomotui lă- 

cut de elici și de moloure: Se şi văl mici explozii roşii,:sub; 

'moi, cari se proicetează pe fondul. negru... Pi 

.- Dela Nord, ideia Sud, dea” dreapla, dela” stânga. din 

toate părțiie, apar asemenea exploziuni, cari. ne urmăresc 

fără răgaz şi cari se apropie de noi pe tiecare. clipă, în 
timp ce zgomotul lunurilor,: de jos, se aude perlect, prin 
zgomolul motoarelor şi al clicelor.- Ochii şi mintea.ni se: 
concentrează asupra aceia ce aveanr de făcut, căci. voiam! 
să terminăm cu bine însărcinarea, înainte de a fi: dărîmaţi.. 

Am îndreptat: nava “spre Saint Paul şi “apoi. spre 
buică. Un mare proiector, poale cel mai. mare, Se găseă: 
în apropiere de Saint Paul. Cu loate că. se trăgeă te mult 
asupra noastră—de câlevă “minule—noi nici nu tansase-! 

ăm încă nici-o bombă. In apropiere ile bancă," striganr 
prin iubu! acustic, locoteneniului meu: „trage încet”. 

'Atunei se produseră expioziunile ul căror zgomol-se 
amestecă cu aceia al tunurilor și cu al exploziilor de 'pro-" 
cctite. Ani văzut îndată mari incendii în mii inulte «lirecții.: 

„Im apropiere de viadugtul d'IHolborn şi în vecinătaleia - 

| acestei gări;. deasemenea am aruncat câtevă mari bombe. 

Dela bancă la 'Purnul Londrei, este o distanţă mică. 

Am încercat să lovesc: podul “Turnului şi cred că: am reu- 

şit; dar m'aş putea spune: mărimea :stricăciunilor. Clăcări 
multe și scurle izbucniră deodată: din Turnul T:ondrei, 
ceeace probă că acolo sunt'-tunuri speciale şi mulle, în 

E IN IN IN A i: : r
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contra noasiră. Ele trăgeau cu o iuţeală foarle mare. 
Le-am ocolit. a Da e 

„„ Ajuns deasupra gărei din strada Liverpool, ami co- 
mandat: „foc repede” şi bombele căzură ca. pleava. Mai 
multe explozii şi incendii urmară. -Am observat. că ele 
loviseră ținta. .-.. Na | 

-:, Toate bombele. fiind aruncate, an dat ordin. de în- 
toarcerea Zeppelinului. Nu am fost de loc alinşi. Observam 
cu imultă atenţie carcasa lui. să văid.dacă nu:se observă 
vreo gaură.; Nici una nu Sa văzul. pe 

Inălţându-ne și  scoborîndu-ne pentru a găsi un 
vânt favorabil, am pulut să: mă înapoez: cu bine.la pos- 
tul meu... a | DDD 
„> Toată expediţia deasupra oraşului a durat dela 10,50 

până la 11 noaptea, adică-10 minute”. RI Pe 
“Cenzura engleză a: permis publicarea acestei pro- 

iccţiuni a maiorului. Mathy comandantul Zeppelinului, toc- 
mai pentru ca.şi Londonezii să vadă exagerările.. ....  . 

„ Zeppelinul L..20 a căzut înlr'un [iord în Norvegia. 

„+ La 3 Malu, unul din.'cele patru. Zeppelinuri, cari 
noaptea. precedentă, :au. bombardat coasta de Est:a: An-, 
slici şi Scoției, a căzut întrun fiord pe, coasta Norvegiei... 
„Escadrila care părăsise pe timp liniștit. Germania, 

întâlni pe, coasta: Angliei, un vânt destul de puternic: — 
16—15.m.:pe secundă — care.băteă cu dirceţia S.-H.. Zep- 
pelinul 20, după ce și-a îndeplinit însărcinarea, la ora 
3 a. m. şi.voi să':se înapoeze în ţară, se văzii în impo- 
sibilițale- de a. luplă. cu vântul, şi le a. merge spre Sud.. 
EI se. îndreptă spre N.-Est spre: Norvegia. La ora 9.30 
a. m.,, Zeppelinul :ăpăru pe - coasta. Sud-Vest. a: N orvegici 
deasupra câmpiei Jaedern şi se ridică. spre Nord urmând 
calea ferată locală. Se scoborise foarte mult; Mai deparie, 
el încercă, «din nou, a merge spre Sud, încercând atmos-. 
fera la: diferite înălțimi; apoi se îndreptă iarăși spre'Est. 
Scoboară şi mai mult, spefând. să; găsească. alt :curent. 
Deasupra lui. Gandfiorad. se îndreptă iarăşi spre Nord şi deasupra localitălii Stavanger începi a scobori brusc, in- trând cu partea dinainte în apa'goliului;... 

:, Căpitanul şi - seaşe' oameni ai. echipagiului, profi- tară de ocaziune Şi săriră în -mare.. Dirj jabitul. descărcat. de greutate se ridică din nou, şi merse iarăşi dus de vânt, 
însă foarte jos. Cei rămaşi aruncariă anco reic, dar ele nu so prinseră.. Zeppelinul dus de vânt 'se lovi de 6 întltime la 
Vest de Gandfiord. Massa enormă a'diri jabilului se'opri, se culcă pe o coastă și ridică partea dinapoi în sus' şi apoi se
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rupse. Patru oamenii din cei: ce mai erau înăuntru săriră 
jos; iar aiţii au fost: scoşi! cu bărcile de Salvare. Dirija- 
biiul a mers 36 ore . E , 

Zeppelinul L. 17 căzul pe coasta Iliswig-ului 

, A doua zi după acest accident, la.4: Mai un. alt Zeppe- 
lin a fost distrus de crucișătorii Englezi. iz 

„Crucişetorii erau; în' escadrilă,. în - număr de. paru, 
Deodată ci zăriră Zeppelinul 'şi se îndrepiară spre el; 
dar şi Zeppelinul venea spre escadrilă, probabil pentru 
a le aruncă bombe. ...: pu 

Patru obuze brisaite fură aruncăte asupra lui: urci 
au explodat sub dirijabil şi unul. deasupra. irijabilul. a 
părăsit lupta şi se îndreptă cu loată iuțeala spre coastă. 
După 20 minute el căză ca 6 massă' inertă,:în mare. Cele 
personalul; dar se văz mai multe submarine și se retra- 
seră. Curând o explozie: puternică se produse şi întreg di- 
rijabilul se distruse. . | . . 

Zeppelinul L. 85 distrus la. gura Vardarului. >. 

Acesta cră unul din cele: niai moderne dirijabile. Ei " 
eră ătaşăt armatei: germano-bulgare : din: Macedonia Si își 
aveă sediul la Teme; ar (Ungaria, Banat). 

Acest Zeppelin. făcuse încă câtevă sboruri. deasupra 
Salonicului şi bombardase orașul şi portul. Pentru a pa- 
tra oară se încearcă acuma dar i-a fost fatală încercarea. 

“Dela -Galipoli el a :fost „semnalat; apoi văzut la Ka- 
rasuli, la Amatovo, Topsin Și Gundular.: Eră: dat în. pri- 
mire; din loc-î în loc.: - 

“La ora 2-a. m,, “el: ajunse. la: Salonic; “dai Tu priinit 
din xreme cu focurile tunurilor ante-aeriene: Proectoarele 
îl orbiră ;și îl idezorientară : „complet, mai: ales că oraşul 
şi portul, fiind anunțate din 'vreme, erau în. întunericut 
cel mai. desă ivârşit. EL: merse, 'conducându-se '! mai mult 
de reflectul apei mării; dar. bateriile” flotei. anti. acriene, 
ajutate. de 'proceloare îl îincadrară, 'ca şi: bateriile flotei 
franco-engleze din . port. In acelaş timp se. „înălțară şi 
„avioanele de luptă... 

Se constată iepede, că în mersul lui nu mai aveă si-* 
guranță, că se legănă, schimbă de direcţie, că mergcă 
încet. Eră lovit şi rănit destul de grav. Incepi să icoboare 
cu prora mult. în :jos. spre pământ. Echipajul arunca a- 
fară totul ce se putcă aruncă pentru a-l:ușură: bonibe, 1ăzi, 
bidoane, armament, cte., cari : fură _; găsite apoi: pe firm. 

Cădea mereu şi din ce în ce mâi repede : şi "se în0o- 
moli în mlaştinile dela gura Vardarului, făcând explozie. 

Merseră la 'el, avi iatorii Si, personal. nilitar luând
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prizonieri :personalul :ce se ascunsese. în ierburile şi tres- 
lia vecină locului de: naulragiu. - Patru. ofițeri și op -ou- 

meni lură găsiți. DOE 

:-Zeppelinul:-L. 15 “doborit. la. gura, Tumisei. 

„a. “Acest Zejspelin făcea parte (lin escadrila de cinci idiri- 
jabile cari în noaptea de 31:Martie— Li Aprilie au zburat 
deasupra coastelor: Angliei. şi. au aruncal:bombe.. 

;. EL afost prins în: conutile: de lumină ale. proiec- 
toarelor şi. bombardat de: tunurile de pe. coastă şi de-a- 
celeu a'e vaselor supraveghetoare delu coastă. Lovit în par- 
lea dinapoi de un: obuz începii:a:cobori..și fu zăril «le 
vasul şatupă Oliviu” loemai în momentul când intra în apă. 
Echipajul — 2'ofiţeri fși:17- soldaţi şi 'grade —— eră strâns: 
pe partea superioară a::dirijabiluilui. şi se. predă IEngle- 
zilor. Un singur. german :sa înecal, în: momentul . căderii, 
în apă. Pe când 'se încercă a-l. remorcă. spre coastă, se 
rupse în două şi se sculundă. iti 

  

Zeppelhnul: L::77 :doborit lu hevigny 21 Pevruarie 1916. 

«Acesti: Zeppelin, uriul din. cele mai: noui dirijabile ger- 
mane, 5e îndreptă! spre Saint-Menchould, pe la. ora 5,30 
seara, când fu.semnalat.“EL luptă cu vântul ce bătea spre 
-Est,- însă, : înaintă mereu, vântul. Tăcându-l să-şi. înceli- 
CASCĂ Mersul. eu. ta i 
„2 De sigur, acest. dirijabil. care întră în Franţa loc 
mai în momerilul când începeă atacul Germmiilor la Yer- 
dun, aveă:de îndeplinit o misiune idin ce'e mai. importante. 

Eră la 2500 m. înălţime, când fu descoperit: «le pro- 
cetoare: şi luat la țintă de auto-tunuri'e ante-aeriene din a- 
ceă parte. Primele cinci obuze nu-l.loviră; al:şaseiea.. însă; 
tras de: lunul comandal de: adjutantul: Grameling, îl lra- 

"versă şi'îl aprinse. Imediat se şi plecă pe o .parie, încet 
la început apoi” îşi precipită căderea: din -ce. în ce mai 
iute, având impresiuica. unei lorțe colosale. El căzu, gră- 
madă “de ruine, arzânde şi: fumegânde, în “marginea  co- 
munci: Brabant-le-Roi.:Intregul echipaj pieri în: Iacări; 
iar din întreg acest monsiru aerian nu. măi rămase. decât, 
Puine. iti CI DE Ra Ia : 

p.. 

pi. 7 e: . 

„su "AUe raiduri ale Zeppelinurilor. - : : _: -. 
„e In noaplea-de.5—6 Martie, o escadrilă de 3 Zep- 
pelinuri luară. direcţiunea- Angliei, sburară, pe deasupra 
comilaltelor York, -. Lincoln: Rutland, . Huntnigdon,: Cam- 
„bridge, Kent: ete., :lansând.80 de bombe şi făcând! strică- 
ciuni- însemnate. e 
pi zu După treisprezece zile,:la 19. Martie. pâbru mari 
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-uvioane germane, apărură'la ora 2 p. Me „deasupra locali- 

Lăţei Douvres și două deasupra Ramsgale,. trecând apoi 

asupra loc alităţilor Margale şi: Westgale. Ele au; arun- 

cat 18 de bombe şi fiind luate la goană “de avioanele: en- 

glGzc, se depărtară. Maiorul: englez: Bone, din “aviaţie, se 

luă după unul din acesle avioane şi la 30 mile. depar le 

de părm îl ajunse; în! lupta ce: și asul cu el Va prăbuşit, 

aprins, în vaturi. 
—. La 31 Mablie, cinci “zoppelinuri, din:cari patru de 

cel mai nou Lip, atacară. din. nou” coasta: Angiici: Pr imele 

patru luară drept obiccliv comitatele de: Est; iar al cinci- 

lea coasta de Norid- Est. 
RE: 

"Peste 200 de bombe explosihile:a au fost aruncate; cari 

au distrus::0 biserică; trei:case mari, un notei, peste e alte 

"40 locuințe şi omorii 13. persoane, au rănit 70. de inşi. 

E xpediţia a pierdut. Zeppe: inul Li. 15, „după € cun: sa 

descris mai sus. 
; 

-. — Noaplea: următoare, “alte două; Zeppe inuri. reve- 

niră şi bombardară coasta «de. N. Est, cauzând „asemenea 

“însemnate slricăciuni. 
: 

— In noaple a de 9-3 “Aprilie 1916, alle” sase diri- 

jabile execulară un raid mare asupra coasielor 'de N.-E, 

ale Anglici și de S-E. ale Scoției. Ec au aruncat 33 'pro- 

iectile asupra Seolici; iar asupră Angliei aruncată "restul 

“de pesle 150 bombe. Pagubele materiale: fur ă “mari, măr 

turisite de Englezi. în 

Unul din” aceste 'dirijabile, ta înâpoere "a tocul peste 

Dumkerque şi-i lansă opt bombe” făcând, str icăciuni mate- 

riale fără importanţă. - 
„__— Im noaptea de 1—5 Aprilie, alte” incursiuni! de di- 

rijabile asupra. Angliei avură loc, însă, loate- se limilară 

la aruncarea a alex ă. "obuze, fără a a produce, stricăciuni, 

SN 
: 

  

. " 1 

i a nm mn a. 4 pasi ge tt 
că 4 : - Ea RE i 

Str acăciunile pricinuile. în, Anglia, de raidul aerian gerăn. 

Berlin: 11 (24). —. Wolttbuirtau află” 'din izvor. au- 

torizal urniătoarele asupra, rezultatelor ultimului atac: ac- 

rian în contra Anglici, mai: :ales la 1: Fevruarie: La 'Liver- 

pool podurile şi “instalațiunile portului au tosi atât de 

vătămale încât iprovizori u sunl inutilizabile. 'De asenenca 

un oarecare număr de vase au lost ătinse pe fluviul AMor- 

sey, mai. ales un. crucişelor și un transpori al, liniei Ley- 

Tondline. - 
Mari pagube âu fost! prigăinuițe la Birkeiilicăd. "Gai 

ston şi Bocile, Bocthline 'și Tocwardline: au suferit grave 

stricăciuni în urma distrugerii fpar țiale a “docurilor lor. 

Debarcalerele şi casele de. maşini vecine cum: şi debar- 

caderele din Birkonhead şi șantierele Engine and -Boi-
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ler au fost complet distruse: Peste 200; de case au iost 
distruse cu bombe incendiare. 

- : La Manchester. două cuptoare: inalte şi douiă oțelărit 
au fost complet distruse... : 

La  Schoffield un ctitor înalt a fost considerabil 
vătămat, 
„„. Yol aşă alte uzine şi gara au. fost bomiabrdate; in- 
cendiile au iost observate multă. vreme încă; mai. târziu. 

3 „La Nottingham o baterie anli-aeriană a fost. redusă 
la tăcere. O fabrică de muniţiuni: și mai multe alte Ia- 
brice au fost foarte siricate.: 

Cele mai mari stricăciuni au. fost câuizate. la. Schot- 
field şi Ja Nottingham, :unde. ele sunt. socotite: de către 
societăţile loridoneze de asigurare la 8 milioane de mări. 

La. Birmingham, două . şantiere. ale statului şi îa- 
brici. de muniţiuni au.;tost complect. distruse; o: braserie 
a fost avariată. 

- La Eceleeshill,-lângă .Bradiord, o. fabrică de muniții 
şi trei filaluri au fost distruse. 

Pe Humber, o baterie antiaeriană a fost redusă la Lă- 
cere; lunuri şi proectoare au fost distruse. .. 

“La Grimbsby,, cheiurile şi docurile au fost în. parte 
av ariate, precum şi mai.:multe vapoare, comerciale. In 
șus de Hull,..o pulberărie a fost distrusă. Devastaţiunile 
au fost ioarte mari la, Hall în Kingstreet,: unde o grupă 
de case a fost cu totul distrusă. In plus, pe Humber, -imi- 
cul ,crucişător. .„,Caroline” „şi - contratorpilorul , Eden” și 
Nitn: “au fost scufundate; „Caroline”. sa. înecat. în. cinci 
minute, 31 de oameni din echipagiu au. fost ucişi, 58 ră- 
niți, şi: 47 înecaţi. „....: 

Lângă coasta orientală a Anglici, steamerul englez. 
Franztischer” a tost scufundat de un dirijabil. a 
| Efectul imoral a fost în plus foarte mare, cecace 
se conlirmă de presa engleză, care se plânge de măsu- 
rile. de „apărare până în prezent ineficace. Comisiunea fi- 
manciară din Liverpool a corporaţiunei a decis să asigure 
toate .clădirile: publice. din ;oraş. în contra: stricăciunilor, 
atacurilor aeriene, urcând totalul asigurărilor la 60. -TMĂ- 
lioane „de mărci. „MWoltibureau). a. i 

Daci Ei: Ta fe 
% k - 

Franţa asemenea, nu a fost scutită de vizitele Zep- 
pelinurilor; dar mult mai puţin decât Anglia.: 

Parisul a fost bombardat, bitima dată şi i sa produs 
stricăciuni. | 

- Zeppelinul care a, treci. pe la Eernay;; a duras, după 
sine, ca represalii, . bombardarea orașului Freiburg-im-
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Breisgau, în noaptea .de 27—28 Ianuarie 1916; 38 obuze 
aruncate” de către: unul: din dirijabile, au atins: gara “şi 

 stabilimentele militare învecinate. Dacă ar'fi:să se 'deă 

credință ziarelor: germane, “atunci Zeppelinul, care în 

noaptea urniătoare +a” venit isă'-bombardeze “Parisul, ar 

fi făcut aceasta numai spre 'a' răzbună bomabrdarea' ora- 

şului badez. Acest Zeppelin'a fost semnalăt la Ferte-Milon 

lă'ora 92 scara. Cu “puţin înainte de orele 10, sosi şlirea 

Ja Paris; câtevă minute mai “târziu, -enormul vas, plană 'la 

o, înălțime foarte mare deasupra unui cârtier” populâr dela 

periferie, aruricând în grabă 27 bombe. Avioanele: însăr- 

cinate' cu supravegherea câmpului retranşat, Sau pus! în 

îrmărirea' Zeppâlinului; uiiul dintre ele: a reuşit săi se a- 

propie Toarte mult de: Zeppelin: Graţie forței 'Sale'de înăl: 

[are “șia 'brumei 'carc 'pluteă deasupra : Insulei - F ranţei, 

„Zeppelinul a putut scăpă. Stricăciunile au fost. serioase, 

însă 'Sau limitat: numai la proprietăţi particulare; o. casă 
cu cinci etaje a fost aproape cu''desăvârşire : dărâmată; 

numeroase imobile au fost devastate; 26 persoan€, prinire 

cari: multe “femei şi! copii, au 'fost: omoriţi; numărul ră- 
niților se ridică la 28. Cecace comandamentul german 

numeşte că: a alacât tu 'succes: aparent, fortăreața Fa- 
visului, SRR 

“E "In seara următoare, posturile” de “observaţie din re: 

giunda Nord, semnalară sosircă “unui! alt Zeppelin: EL fu 

oprit înâinte de a fi putut ajunige'la” Paxis., Dar 'în retra- 
gerea' sa, ela aruncat toală' încărcătură sa'"de 'bombe 

asupra unei părţi din marea rețea de cale ferată din Nord 

Nu' sunt nici stricăciuni materiale, nici victime, deoarece 

bombele au căzut pe câmpii 
- "In noaptea următoare, „o. a 'treia- încercare : îu “zăr 

dărnicită; înainte, ca dirijabilul inamic să. fi putut lrece 

liniile franceze, între Soissons şi Combpiegne; dair'în: acest 

timp, o' puternică 'escadrilă:':se îndreptase “asupra An-. 

glici, aruncând bombe asupra comitatelor dela. Nordul 

Londrei:: Suffolk 'şi' Nortolk; apoi “peste Lcicester, Derby. 
şi” Stafford, în "inima “Angliei. Nu, sa dat nici un “detaliu 

precis asupra puiictelor atinse de “bombe, însă la, 1 Fe 

bruarie, seara; teclgramele 'spuneau că acest 'vaid 'a pro- 
vocat 51 morţi şi: 67 rimiţi, ai Ii 

-.- “Această pătrundere: atât de îndepărlată a unei: flote 

de dirijabile, denotă că: Zeppelinutile au actualmente 0 
mare rază de acţiune: Dela' Bruges sau Ostenda..la Derby 
sau 'Slattord, sutit: vre-o "400 'km., prin: urmâre cel puţin 
1000; klni. rază de acțiune AIR 
„„Zenpelinul "Kdiserului. .S'a.voxbit. de un accident ai 
unui Zeppelin, care: avea. ca. pasager pe Kaiser. . -. | 

„= Cercurile germane Pau 'desminţit,. afirmând „că Aa- 

a si Ai FE 
Aa 

pie die



po. 

ap 

  

icătălea Sa m a a efectul pici .0 > că aloric acrtant i în care săi şi 

fi. expus: viaţa, . - SEE a 

pi Dar, cu. toată. ăcosistă, aesminţive , “Gazeta, Atimatei”i 

a. publicat numele, unor. ofiţeri, ai, echipagiului, unui; Zepr 

pelin, decoiaji, „pentru! că au .sâlvat. viaţa Ampliratului. în 

curșul. unii sbor! peste linia frontului”; ;...,+ 
'"Amănuntele acestui, sbor accisteniat, au. fost. apoi 'cu- 

nOScUtt, în: Rusia, din, cuprinsul! unor, scrisori intercep; 

tate, care le, dă precuni | urmează: ..-, , ; 

pi «„Zeppelinul | de care „este, vorba. <, cel. cu "No... :18. 
O cameră de dormit, un. cabinet de lucru şi un sălon erau 

instalate: special. pentru; Impărât. “Cabina de. observaţiune 

eră, aşezată. în, Tundul macelii,. cu, 9, „fereastră i înzestrată cu 

3, : iul 

cita? că “destinate, pent salvătea “Miălorilor, “fn 
caz, -de acidentc. ut a 
2 După. mai: imite arhânitri.. “snotul. sc, Dotări penbnu 
0, zi „când. Ploua cu „găleata. e bi n 

NI „Zeppelinul ; sc ridică ; repede. “Veașupia norilor, 
Strălilocă un (frumos 'soare (de toamnă şi dirijabilul. se. 
cobori normal. la, Varşovia, unde-l. aşteptă” un arhiduce au- 
striac cu: o gardă. de onoare,: :Impăratul, în ţinută. de ma: 
rinar, €şi.. din compartimentele ; nacelii cu ceasornicul, în 
mână, „arătârid celor. de faşă „exactitatea cu care sosise ma- 
şina.- Sburătoare. 
i yDupă o juihittate de oră, Z cppelinul îşi: reluă sborul 

în spre frontul de luptă al:arinatelor ;germane., Atunci 
rostul bunei călătorii :aeriene se strică. Motoarele se o- 
priră. 1 se spuse Împăratului că un, „accident, destul. de 
comun. Zeppelinurilor,. se produsese. .O. ciice , sărise din. 
loc şi rupsese acoperişul. de aluminiu, prin. care: înce- 
puse să iasă gazul. -- 

Schimbari clicea, reparară. ruptura. “făcută. în aco- 
periș” şi  dirijabilul fu îndreptat spre baza sa. Repara: 
țiunile însă erau evident insuticiente, căci curând puterea 
de plutire a năvii aeriene se lăsă. înai în. jos de..limi- 
tele normale; dirigiabilul începi să: se -plece într'o parte 
şi o ppără- „cădere se pregăti numai decât pentru Împăratul. 

„In acela3 timp, comandantul Zeppâlinului telegrafiă 
jos prin. T. S.F. Toţi se puseră în..mișcare.. Călăreţi şi 
automobile alergau în loale. direcțiunile,. ca să prepare 
o atorisare, care se puteă produce oricând Şi ori Şi pe 
unde 

  

„Pe. bordul dirigiabilului se opriră motoarele: şi, tot 
ce putea servi ca lest, se aruncă jos, împreună și cu să- 
biile ofițerilor. Cu toate acestea, mașina uriașă continuă 
să cadă mereu, până când, printr”o Sansă nesperată, an-
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cora dirigiabilului se agăţă de nişte copaci şi, de acolo, 

putu să se lase pe pământ fără accidente. 

„Pe lângă decoraţiile şi medaliile ce Li se conferiră 

oficial, ofițerii şi soldaţii aflaţi în Zeppelin, primiră şi 

recompense personale 'dela Împărat”. 

Zeppdhinurile, au-tăcut foarte miilte raiduri asupra 

Angliei. Din aci io; listă: 'a acestor 'ascensiuni, dela 19 
Ianuarie 1915—135 Octomwrie 1915. 

19 Ianuarie 1915.— Jarmouth-Cromer- Seringhiam- 

Kugs-Lym:s-t morţi: 9 răniţi mu Si i 
i d): Aprilie 1915: = “Blygt-Choppinglom-Bedligton- , 

Cramlingtori:!2 răniţi. i îi in SE 
15 Apr ilie: 1915.: Maldon- Har vicnipSvich-l “Lovei: 

tofț: “1! răniti: paz di sii i. ; ii sii | , 

23: Aprilie: 1915. Spre “Briyu: Dinică 
+80. Aprilie” 1915. dea Bury, St. "Edmunds Tpsich-Vi- 

tou: nimicit ii ie iri di di zi 

- 10: Maiu''1915;:;— Wresteliti: aproape, dei Spuineind: 

        

3 morţi aaa 

17: Maiu 1915: i - Ramăgale-Marrgăte-Douivreși. 3. ră- 
aţi, i oii i pi i sii 

  

i 26; 'Miu'! 1915. Southend: '2':morţi:: şi un L inănit, 
:31:.Maiu! 1915.» — „Ramsgate: Brentwood, apro ape, de 

Lorin: T7iimorți. e iii 
+ Iunie 1915. — Coasta: Sud. Est- a Angliei: nimic? 

„+. *:b Tunic1915; Coasta de” Est a: Angliei: 24 morţi, şi 
10 rimiţi.: i i iti ii SE 
„o 19 Tunie: 11915. — Coasta Nord-Est! a “Anglici: “16 
morți şi'-10 răniţi. - RIS ELE: ii a 

i 10 August 1915. — Coasta de: Est a Anggici: MA înori 
şi. 4 răniţi: sr it ba EIă otite ti 

12 August 1915. Litoralul: 'Gimoxli şi 23 ănsti: - 
17: August 1915.——Comitatele de, Est: 10 morţi. şi 36 

  

răniţi. : 
a 7 Scplemvrie. 1915, —Corvitatete, de st: 17 moni: i 

39 răniți. ? i ie : EA 

6 Septemvrie 1915. — Regivinea Lonatei și comitele 

de Est: 38 morţi: şi! 194 răniţi. : ra 
11, 12, 13 Septemvrie , 1915:: Tăă. efect. Si 
13 Octomvric: 1915.. Londra. şi comitatele lito- 

valului: 56 morţi şi 114 răniţi. î- 
Se constată că în şeapte incursiuni, Zeppălinur ile 

n au putut face nici 0 victimă. | e



    

    

  

dp : ———— 

In volumul 1 al laer ărei noastre aan:  trațat pe. larg 
cestiunea răsboiului maritim; împărțirea teatrului: de 'răs- 

boiu înaritim în teatre (de operaţii; şi: opera iunile. pe.apă; 

dela declaraţia: (de răsboiu până la 1 Fevruarie 1915, 
In voluniul al II-lea 'am făcut descrierea operaţiunilor 

maritime, mai ales. în cocace priveşte : submarinele.» | 
„In volumul de-faţă; facem :un xezumat: “al: operaţiu- 

silior navale, pe teatrele de operaţiuni maritime: “din Eu; 
ropa şi încheie. cu :marea: bătălie navală :din: Marea i Nor- 
dului, dela Skager-Rack. a 
„i i NICI. ÎN aceste. relaţiuni,. ce dămeaci, nu: intru un. în 
amănunte, cun mam intrat nici în relaţiunile, ce am! «lat 
în celelalie volume. Enumerăm, numai; întâmplările, TĂ- 
mânând.ca parlea: de. detaliu să: se dea: mai-târziu, ând 
se vor cunoaşte toate amănuntele şi împrejur: ările, cari. au 
aduș,, operaţiunea respectivă. .:.....: aa 

: „Dela «izbucnirea. marelui , xăsboiu, - toate: statele -aAu 
lucrat zi şi noapie, în toate şantierele “existente Şi în, al: 
tele de curând înfiinţate, la; sporirea: îlotei.lor :prin 'con- 
struirea' de noui unităţi de luptă. Timpul de ;construire 
u fost redus aproape la. jumiătate, și sc. socoteşte,: azi, pen- 
tru un enorni Dreadnougt, că în cel mult un ân fi jumă- 
tate: dela [punerea în lucru; să .poală ; intră în. xândulr “ilotei 
de 1: ăsboiu. ia îi 

Nu se cunosc date; precise asupra nouilor vase, con- 
struite sau: asupra acelora: puse pe:şantier, în: construcţie. 
Sunt ţinule secret. Totuş se poale presupune că: pentru: 

"„. ia) Dreadnougt-uri se înenține tonajul. cuprins între 26- 
32.000 lonc; iuţeala între :23-—26. mile; armamentul. între 
8—12 tunuri de 350—381;;; cea ce 
+ D).: Pentru» crucişctoarele Dreadhougt- -uri; tonajul 
până la 30.000; iuţeala 28—39. mile; arâmientul "8—10 
tunuri 'de 340.: . a 
ce) 'Crucişeldtire:eclerori, i 56000 tonc:. iuţe cala 30— 
32 mile; armamentul 6—10 tunuri de 120— 150, cu lragere 
repede. 

d) Submersibile, tonajul între 1000-— 2000 tone; iu- 
țeala la suprafaţă 25-26 mile, în scufundare 14—16 mile: 
armament două tunuri de 190 cu tragere vepede sau o: 
baterie de 6 tunuri cu tragere repede de 0,75; 1—6 tunuri 
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acuplate pentru aruncatul torpilelor de. calibru; superior 

0,50; ia raza de, acţiune. depăşind 5—6000, de metri. 
7: Ti acelaș “timp. toate. statele se, îngrijesc. şi de, ma- Tita 

rina_ d& comerţ, care (a, avut atâta de,suleril de „pe, urma. 

răsboiului submarin, mai ales. cip îi pa mt 

IER: or sa NNE SNIE iz mia asa tote ere 

Răsboiul . submarin. „a .tăcut.. adevărate. ravagii. atât: 

  

unora câl și altora din beligeranţi. In: special. submarinele 

germane nu mai; cruţară nimica:, vase de: răsboiu, vase de 

comerț, de pasageri, spitale, transporturi, toate sunt. Scu- 

fundate fără prealabilă înştiinţare şi, aproape totdeauna, 

fără a da timp 'echipagiilor: şi pasagerilor de a: evacuă 

_.* “Preşedintele Wilson al. Statelor-Unite, în această pri- 

vinţă, a declarat:: „Conduita comandanților 'subinarinelor 

germane devine din zi în zi mai crudă... Tragediile 'sau 

succedat. întrun aşă mod, încât acest jet de a'lace răs- - 

boiul =, dacă "aceasta! se poate nuini a face; răsboiu —. 

nu imâi poate continuă, fără a violă preceptele și drepturile 

mini 
“Pe când” preşedintele Wilson spuncă aceasta dela. 

înălțimea tribunci, gazela generali -a Germamnici: de Nord, 

organ. guvernamental, anunţa: „Autorităţile germane sunt 

hotărite a începe noua cainpanie a submiiineloir  în''con- 

tra năvilor de comerţ, la dala hotărâtă”; iar deputaţii mâ- 

ționali-liberali, printr'un procet de lege “din iniliativa lor, 

cereau guvernului a duce acest răsboiu submarin: „a fond 

şi fără nici un scrupul”; şi mai departe: „întrucât cestiu:: 

nea întrebuinţărei submarinelor! nu este încă; regulamen- 

tată prin dreptul: ginţilor, trebue a se: profită pentru: 4 

asigura. Germaniei întreaga libertate în îutrebuinţarea a 

ceslei arme”. i 
"“Dăm.- aci o listă de vasele cele:mui „principale, îne- 

. e Ta e ea 

cale: A CE 

Tubania, ja 16 Martie. i o 

- Sustâx, la 24 Martie, o 
Portugal, -la 31 Martie: (navă-spital): i 

“Sântanderino, la 10 Apiilie. IN 
Ludjwick von Nassau, 20 Aprilic. ia £ 

Giava, (italian), bombardat. ÎN IC a E 
“Mineapolis, la 23 Martie. ae 
„Provence II, crucişetor 'auxiliar, 26: Fevruaric. 

: Fastreet, Tornberg, :Dido, la 26 Fevruarie.: 
“Maloja, 27 Fevruarie. i : 
Empress ol fort Wilhai, 27 Fevrurie. : 
Trignac, Pestheuga, lă 28 Fevruarie.: - * 

"* Thornaby, la 1: Marlie: pi | 

o Elisa, Alexander . Wentel,- 2! Martie: ai 

"+ Herimatrice, 9 Martie... e ie i iii îi 

, 

        

e 
e



“Louisiana, '9 Martie: «i! ii tau it Pie 
„Aceasta! este o listă! foărte” mică: 'si 'câre': cuprânde 

numai vasele scufundate” în Aprilie-Marlic- Fevruarie :1916. 
"In" Mârea' Băallică, însă, submarinele engleze şi' apoi: 

și cele ruse, îşi -ăsbună foarte! dureros, 'scutundând::toate- 
vasele de comerţ cari fac traficul cu Suedia și Norvegia, 
precunn ş şi vasele de răsboiu ce le cad la îndemână. 

“Mai amiult de '20. de! vase mari au: fost: scufundate; 
numai în câtev. ă luni. Linia de: Sonuniicaţie c cu „Suedia: este: 
aproape, întreruptă; ie 

Diverse operaţiuni. din, 19is5:. i ga: 

, 2 Martie.—]un largul. mării Irlandei. două vase! co! 
merciale engleze „Atalanto”! și „Eingal” sunt torpilate, de 
zupmarine sermane. 
„4 Martie, —Submarirul! german U. 28 a “topilăt! va 
sul” englez „Leewarden”, aproape de „coasta .landei. ,| 
m În: “Marea Irlandei; a Mânecii şi, Marea, Nordului 

submarinele germane au scufundat nâvele de comerţ en: 
gleze: Glenarimy, „Hyndiord, Blue, Jacket, Avocet, Came- 
noria și Lesbris... . .. 

— In. Marea, Trlandăi, un “subinărin” german. a iscu- 
fundat vasul; „englez. , Talaba”, făcând numeroase victime: 
între . cari fomei. ȘI copii. din, țările. nculre. . :, „ 

22: Martie. : + Incrucișiitorul, turcesc „Medgidie” lo- 
vindu-se -de.:0. mină, sa scufundat, lângă fortăreața ru- 
rească. 'Oceacov. ....:-. 

pa "„Norddeutsche” „publică notele schimbate asupra 
faceri vasului. cu. „pânze ; scufundat: „William Frye”. Nota 
ambasadorului: american, adresată. seeretrului.. de, Stat dea 
externe, zice: 

| „Na ă supun, “din ordinul, isuvernului. meu, icclaniaţiuni 
cu privire la suma de 227. 095 dolari conira Suvernului 
german, în favoare ca proprietarilor... Şi. căpitanului vasului 
cu pânze american „Wiliam Fry6?, care: îiind -proprieta- 
tea celăţenilor americani şi navigând. în imod legitim sub 
pavilionul Statelor-Unile, a păr: Asit Seattle: Ja .4. Noemvrie: 
1914 st. w., închiriat fiind de numitul Houser din Portland 
(Oregon), “cu destinatiunea pentru, Qucenstown, Faikmouth 
sau Plymouth, cu o încărcătură de: 186,960 -busheli de: 
grâu, propriclatea: numilului: Houser, consemnată la 'ordin.. 
Ambasadorul. întreabă dacă guvernul:; german va. plăti 
daune interese pentru distrugerea: vasului de Călre -Cruci- 
şătorul „Eilel Fredrich”.. Da 

Nota de răspuns germariăi zice: o 
„Comandantul german a fost în A deplină. conformi- 

tate cu dreptul internațional: ;Queenstown,: Falmouth și 
Plymoutl sunt aşezate pe coasta: engleză, puternic. fortiti-
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cale şi pe lângă, aceasla sunt puncte de sprijin ale lorţelor 

maritime engleze. Incărcătura de grâu a trebuit să fie so- 

cotită ca "merinde, deci 'destinate forjelor: inamice şi'a 

trebuit 'să fie tratată ca contrabandă, până la proba con: 

traric. I-a: fost de asemenea permis să scufunde "vasul, de 

„oarece crucișătorul auxiliar nu avea pulinţa de'a.-aduce 

în port german prada. de.răsboiu fără a-şi primejdui sigu- 

ranța şi a prejudiciă succesul operaţiunilor. In' proce- - 

dură tribunalului prăzilor, -carc: va 'aveă loc 'în curând, 

proprietarul vasului şi încărcăturii, ar "puteă':probă că în- 

cărcătura nu avea un caracter de contrabandă: După tra- 

tativele 'în' "vigoare, între Germariia şi: Statele-Unile, : coni- 

trabanda nu poale fi confiscată: ci numai oprită, :sau luătă 

contra plăţii valorii,. deci propriel arii vasului. 'şi încăreă- -de- 
turii- ar obţine despăgubiri: chiar dacă tribunaiul “ar 
clară încărcătura drept contrabandă”. tii - 

—-: Germania "a "adresat o. notă - Statelor-Unile. plân- 

yându-se că reprezentațiunile Statelor-Unite:: pei:lângă a: 

liaţi, cu privire la încărcăturile de merinde, destinale pen- 

tru populaţiunea civilă a țărilor beligerante au iimas fără 

efect.. Nota zice. că: Statele-Unite: sunt: departe de a ac 

centuă “acest drept cu aceiaşi energie ca dreptul de a prdă; 

arme aliaţilor. Acciaşi notă insistă 'ca State'e-Unlei să 'păs-i 

treze mai cu : îngrijire neulralitatea: i bi tii 

= Oi submarin german a aruncăt o torpilă în. contra 

vaporului olandez, ancorat. lângă vasul far; din. Noord- 

tengher. : Vaporul! „Katiysk” sa sculundat,:-dar echipa: 

giul a Tost :salvat.! - îi: iii pa tt stii 

".. -— Amiralitatea engleză. anunţă: că in Marea: Medite- 

rană orientală, întrun: punct pe care nu-l: precizează, dis- 

- trugătorul „Louis”: (965 tone, tansat: în 1913), sa scufun- 

dat: echipagiul a: 'tost salvat.  Submarinul “englez „E-20” 

(810 tone la sculundare), care făcea serviciul : în : Marea 

Marmara şi despre. care nu Sau primit veşti: dela 30 :Oc- 

tomvrie încoace, e considerat -ca pierdut: inamicul  ânun- 

i 

țând că trei ofiţeri şi: şeasc oameni din :echipagiul “său-:au 

fost făculi prizonieri. mat 

24-25 Aprilie. = “Trâusatlanticul englez: al: companiei 

Cimard Lusitania” (1), venind dela Neiw:York: spre Liver 
dscl, a fes: torpilat cu două torpile “de-un. subniarin iger- 

      

1) Lansat în 1907 iransailanticul „Lusitania“ avea un. tonagiu., de 

32.500 tone, cu o lungime :de' 245 metri pe o lăţime :de.26. melri 40 'cm, 

Maşinele. aveau o'putere de 65.000 cai. Echipaqiul se compunea din 26 

ofijeri, 874 marinari, oameni de serviciu, etc. Pu-ea contine :2.800 ..pa: 

sageri. Costul construirii şi a amenajării a fost. de 51 milioane... _..., 

| In 1907 „Lusitania“ bătuse recordul transatlanticului german Deut- 

schland al companici' Hamburg-America, traversând atlanticul în 5 :zile 

şi 57 minute în'loc de 5 zile şi 7;ore; iar în 1909 .a făcut aceiaş.cursă 

în „4 zile și 10 ore... ......- aaa | a ge 
pepe x
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măi pe, coasta Irlandei, în faţa localiiăjei Kinslă, lu Ora 
două. klupă amiază, pe timp, irumos, și s'a sculundal : în. 
20 de minute. 
„ vâveă pe 'bord"2205 persoane, 'din cari 1441 au lost 
înecate, iar 764 salvate. (462 "pasageri şi 302 din. echipaj). 
Pasagerii erau 956 englezi, 183 americani, 62 ruși, 5 iran- 

„cezi, 3 olandezi, 1 belgian şi 1 italian. a e 
„._ î::— Ştiri sosite din Slatele-Unite arată. că indignare: 
conlra Germaniei, cu privire. la scufundarea „Lusitanici? 
creşte continuu, Intre cei 1145 de dispăruţi, se aflau 340 
temei și 154 de copii—vre-o: 50 de mai puţin de un an-— 
cetățeni americani. erau 188. din cari: au, pierit. 148... 

3 ui — Dăm aci un sumar complet al notei Statelor-Unite, 
către. guvernul din Berlin, asupra scutundărei "vaporului 
„Lusitania”: tat, 
„i 1. Statlele-Unite atrag alenţia: Germaniei. asupra di- 
feritelor incidente ce s'au petrecut în zona de răsboiu 'pro- 
clamată de “germani în jurul insulelor engleze: şi anume: 
sculundarea.: vasului. Falaba”. cu. pierderea. cetăţeanului: 
american 'Thrasher; tacul :aviatorilor 'germarii; împotriva. 
piroscafului „Cushing”, torpilarea fără: preavizare ra: pi- 
roscatului :;,Gulilighi” şi în: sfârşit. torpilarea fără înştiin- 
jare preiabilă a vaporului transatlantic de pasageri „Lu: 
sitania”; cu pierderea a mii: mult de 1000 de nebeligeranţi, 
printre cari peste :100 americani. ee ii 
a Aceste acte .nu se pot îndreptăți. după . dreptul 

internaţional. Guvernul Statelor/Unite reclvă, că nu a re; 
cunoscut. nici odată dreptul Germaniei de a înfăptui astiel 
de acte; ceva mai mult, el a înștiințat. Germania: că "vă 
fi ținută răspunzătoare de alacurile. în contra vieților Şi - 
năvilor janiericane:;! Și această responsabilitate sc reclamă 
acunr în întregime. .. DEI A ata Dr aa: 

» 13. Se vor cere despăgubiri băneşti obișnuite, . tolușş, 
amintind: că înici o îndemtizaţie nu va fi în Stare să res. 
titue vieţile :pierdute prin scufundarea :'Lusitaniei” şi: ce- 
lorlalte vasc. | E IE Ca 
iu. „ d. Espresiunile do părere 'de :rău sunt fără folos, 
dacă: nu sunt însoțite de încetarea sistemelor cari pun îri 
pericol viața celor:necombatanți.. -. ici i 

5. Se afirmă dreptul neţitrilor de a călători pe va- 
poare de comerţ, „fie ale, Statelor neutre, fie. ale Statelor 
beligeranie,: în orice zonă din lârgul mării. i 
326. In numele sentimentului de omenie, Şi “drepiului 
international, Stâtele-Unite cer garanția 'că aceste drepturi 
vor. îi-respectate şi că nu: se vor; mai irepelă atacuri îm- 
potriva năvilor imereantile cari! transportă; necombataijiţi. 
„5-7 Avertismentele 'dâte puibliailui american (fără a 
se ida însă nici o comunicațiune oficială guvernului) asu-



ss 

  

pia iitenjiunii de a face acte: ntiegaic,:nici' siu justifică, 
nici nu scuză astfel de acte. 
**.8.,Se face atent guvernul german că; fără îndoială; 

cl nu pâoie' să se ti gândit la nimicirea. atâtor vieţi mevino-: 
vate şi că probabii comandanții, submarinelor au' inter: - 
pictat greșit instrucțiunile ce li sau dat: Guvernul ameri-: 
căn exprimă sperânță că accastă supoziţiune a sa, va.îi gă- 

sită întemeiată şi că 'prin. urinare va face: astiel ca să 
înceteze aceste sisteme nelegale”. , Da 
„u La: această nota, Germariei răspunde în, esență: ur: 

mătoarele: 
2 Guvernul jimperial : doreşte, să contribuie - în mod” 
amical, şi Ical la Lăniurirei, unor, neînțelegeri. eventuale. 
Guvernul a şi anunțat că nu voește să lase să. se ulace va: 
sele ncutre,. cari mar comile nici o acţiune ostilă și, a dat 

în iepeţile rânduri instrucţiuni forţelor navale germane. 
Dacă din cauza unei confuziuni vase, neutre au' putt fi - 
stricate, ău fost cazuri izolate, excepționale, din, cauza. 
auzului. făcul de:guvernul britanic-cu um. pavilion, străin. 
şi din. cauza. alitudinei, neglijente sau suspecte ale căpi: - 
tanilor în chestiune. In toate celelalte cazuri de. păgubire 

de vase. neulre, guvernul. a exprimat regrete şi a făgăduit 

îndemnilăţi, când se. va fi dovedit vina sa: Guvernul ger- 

man a trala-în fetul acesta vasele americane ;,Golilisht” 

şi „Cushing”. O -anchetă are loc actualmente: Rezultatul 
va. Îi comunicat „la limp. La. nevoc ancheta „ar, puteă fi 

complectată print”o comisiune de anchetă internaţională, 

contorm art. 3 din Convenţia dela. Haga din, 1907... 
„Când cu seulundarea vasului englez „„Falâba”, co- 

mândantul submarinului german a voit;să deă. pasagerilor 
şi echipagiului itmp suficient spre a se salvă; numai după 
ce vasul „Falaba”, cu lot ordinul primit, nu numai că nu 
sa oprit dar a şi Vuzgit, chemând iajulor,—comandanlui sub-: . - 
matinului a. dal pasageiilor şi echipagiilor, prin șemnale 

ŞI cu vocea, zece minule spre a părăsi bordul, ba ie-a lăsat 
chiar. în realitate .23 minule şi -a aruncat torpila. număi 
după. ce. vase suspecle'se apropiau cu grabă. e +... 

„Cât despre. pierderile, de, vieţi. umane, de pe „Lusi: 
lania” guvernul german a exprimat 'statelor neutre inte: 

resale, viile sale regrete pentru "moartea conaţionalilor 
ior. Guvernul nu poate ascunde, însă,. că faple_ esențiale 
în relațiune “imediată. cu: torpilarea! vasului Lusitania”, 
-au pulut să scape ătenţiei guverriului Statelor-Unite şi so- 

coteşte deci util. în vederea unui. acord clar. și complet, 
să se asigure .că cele, două 'guvernă du asupra, acestui, 
caz informaţii complete şi identice. se: nt i uita 
„Guvernul american pleacă dela. principiul că, „Lili“ 
sitania” lrebuie socolit'ca un vas de comert ordinar, near-
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mat; guvernul. imperial insistă asupra faptului că „Lusi:: 
"tânia” eră unul din: vasele de comerţ cele mai mari şi cele: 
mai: repezi,. amenajat ca crucişălor auxiliar, cu măteriăl 
guvernamental şi j6ste trecut ca “crucişetor auxiliar în 
Navy. List a âmirăităjii engleze.: Guvernul imperial știe, 
prin. indicațiuni sigure 'aic serviciilor sale şi prin mărtu-. 
risirile neutrilor, “că de multă vreme, aproape 'ioate 'va- 
sele de. comerţ, destul «le costisitoare, sunt :prevăzule cu 
tuburi, muniţiuni şi alte arme, cu un echipagiu de servaiji 
de. artilerie, bine cxercitaţi. Tot astiel „Lusitania”. ave 
tunuri ascunse și instalate sub punte.. Guvernul imperial 
atrage în special atenţia guvernului Statelor-Unile asupr 
Taptului că, amiralitatea britanică a recomundat! în Ie- 
vruarie. vaselor de comerț. nu numai :să se apere pu: 
nându-se sub, pavilion neutru, dar, încă să atace prin 'a- 
bordagiu submarinele germane. Guvernul britanic a îns- 
tituit mari prime pentru distrugerea submarinelor. de că- 
tre vasele «de comerţ. Aşă fiind, guvernul german: numai. 
poate să, considere vasele de. comerț engleze în teritoriul 
răsboiului ca, un teren neapărat, comandanții germani ni 
mai..pot să observe .regulele de pradă navală obișnuite 
ca .aliă dală. a Da a 
„în Sfârşit, „Lusitania” transpoită acunr, ca şi de 
cealaltă dată, trupe canadiene; material de răsboiu, dintre 
cari. 5100 lăzi cu muniţiuni destinate la omorirea vitejilor 
soldaţi, germani... Guvernul a lucrat: în legitimă apărare, 
când prin distrugerea muniţiunilor dușmane a apărat viaţa 
propriilor. săi stoidați. Compania engleză trebuia să ştie 
pericoiele. ce le înfruntă „Lusitania”., dar cu sânge rece 
sau gândil să. se folosească de prezența pasagerilor. ame- 
ricani, pentru .a-şi irece la sigur. muriiţiile.. | 
„o „Lueră astfel. contrar, dispoziţiunilor limpezi ale le- 
gislațiunei americane, care. interzice sub pedeapsă, lrans- 
portarea de pasageri pe vase cari, conţin materii explosi- 
bile. Compania :sa făcut astfel „criminal responsabilă 
de moartea a numeroşi pasageri”. Ii 

Din raportul formâl.al comandantului submarine 
german, conlirmat.de toate ceielalte mărturii, este indu- 
bitabil că xepedea scufundare a vasului. „Lusitania” ă 
avut loc în prima linie. . a ia 

„A, Operațuinu în. Mareu Nordului, Marea. Bultică și -. - 
aaa i. Canalul Maneeci 
12, In: Marea Nordului. —' Crucişătorul ' englez Are: 
thusa”, s'a sculundat în "largul coastei orientale a An: 
şliei, lovindu-se de o mină. i: o 
„4 ...0, încercare de eşire a flolei germane în Marea. .Nor-
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dului: ;— Informaţiuni . din isvor.: olandez: reproduse 'de 

presa engleză, . asigură că 0. escadră, germană, compusă 

din '25 vase, a tost semnalată. în -largul coastei .olanueze, 

luând drumul spre Vest, în, dimineața zilei de.6 Martie 1 916 

Această eșire, coincidând cu. atacul Zeppelinurilor,etectuat: 

în ajun asupra. Angliei, -a: lost atribuită grijei pe.care, ami-. 

ralitatea germană o.aveă cu: privire. la soarta escadrilei, . 

aeriene surprinsă de. un .vifor de zăpadă. .. e i 

“Fie din această cauză, sau pentru a pregăti echipa; 

gelc, îu vederea viitoarelor. operaţiuni, rămâne stabilit că. 

o forţi. navală 'germariă. a. executat o. cşire destul, de.!ac- 

centuală. în Marea Nordului,.: până. în dreptul. coastelor 

olandeze. a 

“In: Marea 'Nordului.. — Pe. coasta estică a Angliei. 

trei vase, engieze: cricişătorul auxiliar „auvette:.,. distru- 

gătorul „Coquetie” şi torpilorul,No.. 11”, s'au scuiundat 

lovindu-se de;:mine. . i 
Ei E - 

i a EI De DENRERER I A AI: 

Alacarea vaselor. de; comerț. de  călre.;submarinele 

germane. — Printre: vaseie de comerț scufundate de cu-. 

rând, sunt:. Pachebotul lrancez „Louisiane”. al; Companiei 
Generale Transatlanlice; vasul cu. „patru catarge, francez 

„Ville-de-Havre” .şi; cel .cu trei . catarge . norvegian Si, 

lius”, torpilate în apropriere de coasta franceză din 'Ca- 
nalul Mânecii. . 
Um mie vapor engiez ,Hermatreie”. fu torpilat a- 

proape de Boulogne... :. i a 

„Luptă între, [lotile şi bombardarea: coastelor din Ma 

rea Nordului... -=-O divizie, compusă. din patru. distrugă: 

toare engleze, zărind. reci. distrugătoare: germane în: apro- 

piere de coasta: belgiani, s'au: pus să le. urmărească, în: di- 

mineaţa zilei ;de. 20 Martie 1916. :Două; dintre :distru: 

gătoarele. inimice. au ;fost: lovile. în: decursul acestei: urmi- 

riri de :procelilele 'tunurilor engleze. ;. .:-. iii 
_î.- Crueişătoare şi monitoare engleze :au bomabrdat Zce- 

brugge,: Knocke -şi Hyst,: în. vreme ce :0 --escardrilă . con 

pusă :din vre-o:'50. 'acroplane :$i hidroaeroplanc. .engleze, 

franceze şi belgiene, ;escortate: de. 15 aeroplane ide luptă: 

au 'atacat. coasta:belgiană.. runcând bomeb.: Ficcaăre. apă 

Srat transportă câte:--100.kgr: bombe. “Această : bombar- 

dare, repede si îndemânalic condusi, înaintea ivirei Zo- 

rilor; -a cauzat.'s lricăciuni considerabile, mai:cu. osebire 

la 'Zeebrugac,. unde uzina electrică «si Dazinul -de. Adiipos- 

tire al submarinelor germane au fost Toarie avarite. „pre: 

cum şi aerodromul dela. Houttaye, situat” în apropriere 

portului. 

+
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| Luplă. între -un. crucișător: germar. și un. crucișălor, 
auziliar englez în area. Mânecii. — La 29: Fevruarie 1916, 
a'avut loc o luptă între: crucişătorul german „Greit”. şi 
crucișătorul auxiliar. engelz. „Alcantara”,: în - Canalul .Mă- 
necii. „Greif”, care duceă știri, arme şi muniţiuni pentru 
“vasele germane fugite din porturile  Americej, :ca.să le 
pună în stare de a tace răsboiul ide curse în Atlantic, con-: 
tra vaselor de -comerţ, —a 'fost „oprit -în: Canalul... Mâ- 
necii de: către „Alcantara”, căruia îi semnalase a [i un 
simplu vapor de comerţ; dealtiel: purtă colorile :norve- 
giene pe îlancuri. Insă: primind ordinul de-a: se opri 
spre a i se inspectă hârtiile de.-bord, el..a dat. jos. pavi- 
lioanele sale, și-și demască tunurile cu care eră înarmat. 
In acest moment, cele două vase se aflau la o distanţă 
„de: 1000 metri: unul- de: altul. Lupta începu, de îndată, şi 
părea 'sigur că ea trebuiă: să se: sfârşeasaă în. avantajul 
crucișătorului englez. Dar Greif, apropiindu-se, .a lansat 
“trei torpile, dintre cari două Pau atins pe Alcantara” care 
începi să se scufunde, fără însă.a încetă de a-l bom- 
bardă. pe adversar, care ia rându-i, lovit, îi inundat 'de 
:apă, 'scutându-se aproape: în acelaș, timp. :]n toată durata; 
luptei, Greit a continuat să poarte culorile: norvegiene. . - 
-. “Amiralitatea engleză anunţă că tot în această zi, un 

distrugător englez a sculundat un submarin germani. - 

. N 

“ Alacarea coastelor : Selesivig-Holslein-ului,: de căire 
-uvioanele engleze. i— La 25 Martie, o escadrilă: de -hi- 
droaeroplane engleze, escortată de o flotilă de crucişă- 
toare ușoare şi distrugătoare a bombardat hangarele de 
Zeppelinuri de pe coasta vestică a Schleswig-Holstein-ului, 
aproape de oraşul Hoyer, cap. de linie al. căci ferate ce 
“se termină la Gravenstein;: pe coasta de Est'a Schleswi- 
gului. Trei dintre aparatele engleze au dispărut. De altă 
“parte, la întoarcere, în noaptea de 25 'spre 26, douii dintre 
vasele Tlotilei de escortă, iorpiloarele „Medusa” şi .,Lassoo” 
sau ctocnit între le, primul scutundându-se. Echipagiul â 
fost safvat. Crucișătorul englez. Cleopatra”. a . lovit în 
coastă şi scufundat un distrugător “al flotilei germane: 
Ti decursulo perăţiunei aeriene, două vase germane, „Stto: 
Rudolf”. (222 tone) şi „Braunschweis”? (252 tone) au fost 
'scufundâte în aproprierea insulei Sylf. - ii 

“i “Torpilarea vasului de 'poștă: francez! „„Susse".— În 
“Canalul, Mânecii, la 24 Martie :1916, „Suşsex”. . care” fă- 
ceă cursă regulată pe linia Folkesţon6-Dieppe, fu: toipilat 

“fără aviz prealabil, de către un submarin german.
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„=. Unsubmarint german scufundat. —.Q, escadrilă Îranco- 
engleză a .:scufundat la:5 -Aprilie,:.un submarin german, 

al: cărui -echipagiu a. fost -salvat::şi capturat. ,..: ii 
i   

+: Comandamentul fronlului. de Mare .al armalelor de: 

Nord. — Acest comandament: nou creat (vice-amiral;Ro- 

narch) se întinde dela capul Antifer- până la -extrema; li. 

mită a froritului de Mare spre. Nord; Ofițerul general. care. 

exercită acest comandament, are sub ordinele sale 'flotilele. 

din Marea “Mânecii orientală şi din: Marea: Nordului,: dim: 

preună cu. bazele lor, precum: şi aviația maritimă. „Pentru. 

toate:opsiaţiile combinate, ei e alăturat comandamentului. 

de armată 'care operează în regiunea: coastelor. :...-.;. E 

ag ie 

Se semnalează, de câtvă timp, aproape Zilnic, eşirea. 

flotilelor şi diviziilor de crucișătoare uşoare germane; ele: 

fac eşiri în. Matea. Nordului” până în dreptul: localităței. 
Bergen de :pe coasta Norvegiei. i i: i ii 
In Baltică, ' Germanii desfăşoară 'o - activitate destul. 

de: mare;::mai:.cu osebire. spre: iBeltul., Tri 
e ia, „pr 

LI ici i 

- Le 
apr 

scufundat un submarin englez: 
„... Imtapele insulei Texet, la intrarea jiii Zuiderzee, a fost 

"Cuirasatul „King Edward VII” lovindu-s6 de o mină. 
ia) 

în Marea Nordului, sa.sculundat. 
      

Marea 
      

B. 'Operăţuanile “în' Marea Neagră, în. Dardanele și 

a Egee e rr i a 

Li at 
n. MR : go A NENE EP RE, Se Ri PER: „ie 

„La 'Salonic.. — Generalul Castelnau, .șetul stat-ma:- 

iorului 'generâl al armatelor franceze; a '0rânduit, la Șalo- 
nic, împreună cu generalii Sar ail, “comandantul: arnia- 
tei franceze din: Orient, şi Sir “Bryan Mahon, 'comândan; 

tul corpului expediționar englez, planul de. apărare al ace- 
stei baze-'de operații. o 

Generalul Sarrail, în urma aruncărei de bombe asu- 
pra Salonicului, de către acroplanele inimice, la 30 De: 

cemyrie 1915,—a dispus arestarea. consulilor Germariiei. 
Austro-Ungariei, Turciei şi Bulgariei, cuni. şi. a persona- 
lului consulatelor şi a membrilor. familiilor lor; dease: | embIIor- 1 Ii - 
menea s'a procedat la arestarea a numeroşi supuși de-ai 
puterilor. inamice, . dat fiindcă. prezenţa lor constituia un 
real pericol pentru apărarea Eâmpului retranşat..... 

Regele Pctru.al Serbiei, a sosit la Salonic, venind din 

Brindizi. Se svoneşte că trupele sârbe, cari. se află, în re- 

tragere. spre coasta Albanici, vor. îi transportate. la Sa- 

lonic, spre a fi reorganizate, Această măsură ar aveă
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marele avântagiu'de a -concentră :pe această bază :d6 ope: - 
raţii, cea :niai mare-parte 'a: forţeiori: aliaţilor, care se ailă 
împrăştiate- pe: Ironiuri: depărtate şi de' cari :sc :va“aveă 
nevoe pentru a luă oiensiva: la limpul necesar. 
„ “Trupe engleze au iost: debarcate. pe malurile golfului 
Orfano,- la. îmbucătura :râului -Slruma,. care debușează -la 
Est dei:stmul peninsulei Calcidice, după: ce mâi.înainle:a 
format:lacul Tachyno-::La gura: râului -se află -un bun'loc 
de 'ancorat; având :o adâncime de 30:m.:La extremitatea 
lacului::e. “situată “stațiunea - Seres,. pe iliniu 'Salonic-Con- 
stantinopole: - Ocupârea ..acestei' regiuni sc. impuneă.: spre 
a-'pară o eventuală'olensivă venită dinspre N.-E. :Stabili- 
rea trupelor aliate: în': acest: punct, : desăvârşeşte: apărarea, 
câmpului retranşat al Salonicului. A 
EDC at Ia ate a IE IE a IEI CR a IE DEEE ee 

ci peace . pi tu 
„i-iPlola rusească din: Marea Neagră..In primele. zile are 
intrării Buigiarilou: in achune,. vase.ruseşii au bombardat 
portul bulgar -Varna,-fără a. pricinui însă pagube prea în- 
semnate şi fără vre-o.:altă, urmare. Foriele. navale, ru- 
seşti din Marea Neagră, mobilizale încă dela începutul 
răsboiului,. suni următoarele:. ;...- ..: i 

Sâmburele ilotei îl formă escadra de vase, de linie 
activă, dintre. cari vasele” ; Ioan. Zlataust”, „,Svitoi Ieistafi” 
de câte 13.000 tone sunt; din „1906, „Pantelimon” (fost 
„Potemkin”) de 12.800 şi „Tri Sviatitelia” de 13.500 tone 
sunt -din 1900 şi 1893. Afară! de aceasta sa mai mobilizat 
0_a doua escadră: vasele „Rostivland” de 9000 “tone, 
„Pobiedonossetz” de 11.200 tone şi „Sinop” de 11.400 de 
tone;, toate aceste vase sunt însă: mai vechi, şi anume din 
1893 şi din 1687. Incrucișătoarele protejate „Kagui” şi 
„Ramsati: Merkuria”-au fost încorporate flotilelor de torpi: 
icare şi contra-torpiloare, cele dintâi în număr de 17, cele 
din urmă de 25, Afară de aceea, Rusia mai are în Marea 
Neagră, 11 Submarine, Dintre contra-torpitoare, 9 sunt noui 
cu, o',, deplasare de 1100 tone. Despre „Pantelimon” şi 

"„Sviatoi Iefstafi” se spuneă că au fost .serios 'avariate în 
luptele cu flota turcească. In acelaș timp însă unul din 
cele 3 mari vase de răsboiu în construcţie „Impărăteasa, 
Maria” de 22.800 tone a fost complet înarmat cu două: 
sprezece. tunuri de 30,5 şi douăzeci de 12,7 şi încorporat 
flotei. de irăsboiu: Acest vas îşi făcuse prima plutire de 
probă în Mai 1914. Celelalte două mari vase în construc- 
ție „Imperator Alexander III” .şi „Iekaterina: II” :au înce- 
put să fie construite în Aprilie şi Iunie 1914 și au fost 
gata în spre sfârşitul anului 1915, | | 

„.. Flota Mărei Negre a desvoltal o activitate mai vie cel 
puțin faţă de aceea a mării Baltice; ea a apărut de repețite 
ori la Boslor si pe țărmurii Asiei mici. Unităţile mai mat - 3 pact INCI, UDILANtE mal Mari m |. tac
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stă” la: adăpost în pâr turi, sigure, lăsând conita-torpiloă- 

relor. (sau.-uistrugătoar elor) şi altor vase de pate ulart, sur- 

viciul de supraveghere, al coastelor. Apariţia, submarinelor. 

„germâne în Marea Neagră'a făcut îlo:a rusă mai prudentă, - 

in acțiunea ei. Țărmul: “bulgar a tost asigurat cu mine îm- 
potriva unei.  Aprepieri,, a „Yaselor, ruseşti, în Scop. de de- 
barcare. 

F lota. rușă “din Matea, Neagtă a bombardat, după Cum 
m! spus, “portul Varna” că "Marea: Neag: să, ca răspuns. ia 
declaraţia de răsboiu ce Bulgaria a făcut . Serbiei. „Actiu; 
nea Sa petrecul la 27 Octomvrie: - 

Tragerile sau tăcut dela 10 kim. de făra şi au produs 
pagube, însemnate, în special ; stabilimentelor. „Şi lucrări- - 
lor de întărire, „precum. şi, şantierelor „de, consirucţiuni 
navale şi cheiului.: i eri u 

„; Bateriile .de, coastă bulgare ui răspuns, însă, “fără 
efect. Cr ucișătoarele Goeben.şi Breslau, ca şi” Hamidieh sa 
găseau în port şi se-'crâde că au luat parle, la; acţiune... 
„.„... Pe timpui bombardărei, ilota rusă a fost. atacală. de 
către submarine. inimice,. „cari .âu “fost, însă, „respinse, de 
tirul 'arlileriei „uşoare, de. pe vase, “fără, ca: în acest, tiinp 

să se întrerupă! tirul asupra, oraşului ERE | 
“La 29 Octomvrie bombardarea.a reînceput: cu aceiaşi 

violență, atât la Varna cât şi la Burgas. Ra 
„.. Flotila, de torpiloare bulgară. se “ascunsese,. Sa tir 

pul. bombardărei, în fundul lacului. Devno care. se întinde 
prințr'uh.. braţ. la, Vestul, „orașului, Varna;,: 

“Asupra acţiunei' flotei. ruse asupra. “coastelor Bulă: 
riei în direcţiunea Yarnei, Agenţia bulgară, dă următoarele 
ştiri: 
„După ziare, patru contra- Lorpiloare, rseşu care su 

praveghează în iMarea Neagră spre a opri contrabanda 
turcească, s'au apropiat ieri de.un torpilor bulgar, care eră * 
de păză în fața mânăstirei Sfântului Constantin; în apro- 
piere de Varna. Unităţile rusești au tras asupra torpilo- 
rului bulgar care a ripostat;:bateriile noastre de -pe ţirm 
au intervenit şi ele; puţin mai.pe urmă contra-torpiloarele 
ruseşti s'au depărtat. spre largul, mărei. , Torpilorul bul- 
gar.a fost avariat”, : 

La 19 Aprilie, flota: Mării “Negre ! a bombardat cu. 
energie timp de. mai multe ore. lucrările întărite. de pe 
Bosfor şi în „special farul Karidje, Fiburnu,. Biuikliman, 
Kavakaşul de sus şi de. jos precum și Kylia. Bateriile 

„au ripostat, dar fără rezultat. O mare. explozie, urmată 
de. un incendiu, a fost văzută la Elmas. Tirul flotei a fost 
să se ascundă în Strâmtori la sosirea ei. 

Un crucișător aliat a distrus un mare vas încărcat 
al. cărui echipaj a fugit în bărci la apropierea crucișă- 
torului. S'a inspectat apoi Kilimli, Zunguldak, Eregli şi li- 
"ii _ 

 



+4 | | 

  

toratul, dar nu sa văzut nici un vas, în afară de unul cu 
pânze . puitând pavilion persan, “care a' fost: distrus; de 
asemencă, vioaptea, un vas'cu pânze. turc. pe litoralul: Bul- 

„ garici, dupit ce s'a dat timp-echipăjului să se'salveze.. * 
a - : „2 i “3 EEE II Ec ară DE 

“ Bombardarea coaslelor” bulgare: din- Mare Ligee: O 
escadră aliată, sprijinită de mai multe unități, mici, a'e- 
fectuat mai multe încrucișări. în fața coasteloi bulgare. La 
Dedtagaşi și la Porto-Lagos, ca: a' bombardat cazirmile; 
lucrările “de “apărare şi trenurile ce se aflau pe linii: - o 

E ate DEE E a îi aaa . 

„Ocuparea localităţei Kara-Burun. Un, corp: de debar- 
care compus din detașâmente: francez, - englez,” rus “şi. ita- 
lian, a debarcat la Kara-Burun şi, cu ajutorul unui! corp 
de“ trupă 'anglo:Irancez, ă' ocupat: fortăreața greacă, | care 
dominează” rada; şi” a cărei garnizoană fu. îmbarcată “pe 
bordul unuii vas, care adus-o la Salonic. - îî . 
„ "Kara-Burun (din două "cuvinte: lurceşti: kara, negru 
șI burun, cap), 'care împreuriă cu gura “Vărdarului situată 
la vreo 4: klm., spre Vest formează “intrarea în: 'goliul 
Salonic, — e un lanț de stânci cu suprafaţa netedă! așezate 
în“tormă inelară, înalte' de vreo '30 metri, şi. cari se sfâr- 

„. "+. De” curând un” transport. englez, :,Norseman”, fiind 
torpilat de către un submarin german, care a! pulut. să:.se 
apropie. la 3 kim:, de intrarea în acest port, — nu 'se rai 

„puteă întârziă cu luarea de măsuri pentru. siguranța nu- 
meroaseloi” vase de răsboiu “si de comerț aliate” cari. în 
fiecare zi intră sau ies din Salonic... . |. 
„+ Prezenţa. trupelor italiene -în corpul” de debarcare, 
arată ferima „voință a“ Itâlici':de 'a luă, parte la acţiunea: 
Aliaților pe. frontul balcanic.. :.. . e i 

e ee 
“î “ Activitatea flotei ruseşti 'din. Marea Neagră. Flotilele, 
de torpiloare ruse cari crucișează prin faţa porturilor bul: 
gare din “Marea Neagră, au întrerupt aproape cu desăvâr- 
şire transporturile inimicului. între aceste. porturi,. Coii- 
stantinopole şi coasta anatoliană. ii: 

In,ziua de 12-Aprilic, la orele 6 dimineaţa, flota imă- 
rii. Negre, sa apropiat: de Bosfor. La: orele .8 dimineaţa - 
vaseie deschiseră focul cu lunurile de câlibru mare contra 
torturilor. şi'.bateriilor,. bombardând cu succes torturile 
Karibie, Ilumburjon și Uzuriar: și. forturile Kavaka, şi Ma- giar. Ca rezultat al bombardării .s'au' observat "puternice o. d. - .- e 
explozii la unul din forturi. ÎN 
ap SE i i 

-
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| : Vasele de răsboiu iurceşti; cari se aflau în Strâni- 

toare, au fost cârionate şi au trebuit să se retragă. Cuira 
satul „Torgut” a tras fără rezultat în: contra: vaselor. noas- 

tre. "Lorpitoarele ininiice- cari. au: avansat, au. fost. îndată 

alungate de focul vaselor. . | te Da 

____ Observaţiunite făcute de hidro-avioane au arătat pre- 

ciziunea focuiiii 'escadiei. Bateriile inimice-.au încercat a 

boimbardă: fără. succes pe aviatorii aliaţi.: i ia 

"Ocuparea insulei Fâno. Un detaşament de trupe fran- 

<eze, a ocupat insula grecească Fano, la N.-V. de Coriu, 

pe drumul: dela această din urmă insulă spre: Valona. In- 

sula Fano, cea mâi occidentală dintr”o grupă de insule, 

între cari şi -Meriera şi Samothraki, e siluată la '12 umile 

de punctul! Nord al insulei Corfu şi da 45 mile de capul 

Santa-Mariă-de-Leuca, punct extrem sudic, pe ţărmui ita 

lian, al canalului Otranto... i 

Aclibilalea rusă în: Marea Neagră. O 'te:egramă. oli- 

cială din Petrograd anunţă că, la 9 şi 10 Fevruarie 1916, 

vasele flotei rusești din' Marea Neagră. au continuat bom- 

Dardarea intensă 'a'pozi'iunilor turceşti din aprepiereă ca- 

nului Ieros, pe litoralul otoman, la E. de Bosior, şi că 

au redus la'tăcere mai multe baterii de coastă. La îi 

Fevruarie, e!c au distrus mai multe lucrări de artă pe idru- 

mul dela marginea mării. | , 

Evacuarea lrupelor sârbești pe insula Corfu. Ulti- 

mele trupe sârbezti cari se mai aflau în Albania, au de- 
bareat la Corfu. Peste 130.000 oameni, 25.000 cai şi: ca- 

târi şi 'un important material de artilerie au fost trans- 

portale în 'câtevă săptămâni dela San-Giovani di “Medusa, 

Durazio şi: Valoriii, la Corfu. Transporturile au fost exe- 

cutale, de către marina franceză. şi cu ajutorul marinei 

engleze și itâliene. Mulțumită acestei operatii; „armata 

sârbă se vă putea prepară să între: în luptă alături de 

trupele aliate din Bâlcani. o DR 

* . Ma a... 

Inainlarea Rușilor asupra Trebizondei. Un corp de 

debarcare rusesc, sprijinit de focul nnci'escadre, ă ocupat. 

în noaptea dela 4 Martie 1916, Atina; pe litoralul Miărei 

Neare, la 80 klm., aproximativ spre Sud de Balum: Tru- 

pele rus îlidintând! cu repeziciune spre Sud. i-au silit 

pe Turci isi evâcueze pozitiile lor şi au ocupat satul: Ma- . 
pravi, şituat între Atinia şi Rizeh, iar imiai apoi și Jocalitatea 

29
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Rizeh. În ajun, o escadrilă: de „distrugătoare. rusești bom- 
bardase Trebizonda. Acest :din urmă port, este obiectivul 
principal al trupelor. rusești. cari, în, această „operaţie, be- 
neticiază. de marile. avantagii: pe € cari li .oleră, stăpânirea 
Mărei. mii 

: “ Bombardare: ea 'coasielor bulgare. “Portul Varna a fost 
violent bombardat de o. divizie de cuirasate. ruseşti. cari 
au sculundat mai mulie vase cu pânză inimice, încărcate 
cu umnițiuni și provizii. In: decursul acestei acțiuni, două 
distrugătoare . de patrulă, au fost: atacate: de submarinele 
inimice: în. apeie Varnei, iar unul dintre .distr ugălloare, 
plLocotenenbii Puşkin” „fu torpilai şi scuiundat., 

pe liioralul turcesc, al. Alărei Negre. Escadrele.. ru- 
sești au bombardat bateriile inimice din. liniile, înaintate 
dela “Trebizonda: şi au protejat: debarcarea unui, „Corp. de 
trupe la vreo 10 km. de acest. oraş.. 

Pe litoralul ture al Mărei Negre, Ruşii continuă i cu 
succes înaintarea spre Vest; In apropiere de gura râului 
Baltagi, 'la:50 klni.: Est de -Trebizonda, ei le-au: pricinuit 
'Turcitor:- însemnale; pierderi, în : momentul. când: aceştia 
se: retrăgeau pe. maiul. stâng; apoi,: cu: ajuortul. tunurilor 
unei: escadre.- care :bombardă: poziţiiie, ininiice, Ruşii. nu 
ocupat, orașul . Ofi, pe. litoral. 

Se anunţă că crucişetoare. engieze aflate în recunoaş- 
tere în insuiele:greceşti, au: descoperit: patru baze de. rea- 
provizionare ale submarinelor inimice şi că-au distrus a- 
cesle baze. . 

| Un cuirasat engiez a bombardat, inai mu'te ceasuri, 
lucrările «16 aplărare (de pe lcoaste'e Smyrnei, care au'suferit 
stricăciuni de pe urma proiecliielor. tunpari-or: sate, de .cali- 

brui Mare it ut mid i ta 

, „Torpilarea unui: i: vas-spital.. In: Estul. iei! "Negre, pe 
"coasta. „Anatolici,:aproape:'de Ofi, xasul- -spital: franco- -rus 
;,Portugalia- fost. torpilat. şi + scufundat; de către un sub: 
amarin. inimic, -cu toate. că: “arborase, foarte vizibil, toate 
semnele distinctive: ale Cruci. Roşii. Acest. vas de ;5.558 
tone a fost construit în 1897 Ia. Ciotat.: Canoniera.. -TUSĂ 
„Donctz” ancorată în apropiere a lui, fu de > asemenea scu- 
fundatii. 
sI - Lie îi E, mată tai 

iza “Activitatea „Rușilor. fire Marea. Neagră, „In apropi ere 
de Bostor, “submarinele” ruse: au scufundat. un. mare, iranș- 
port escortat. de;un torpilor.şi::au- distrus” vase cu pânze 
"încărcate cu: cărbuni. Un cuirasat rusesc a bombardat, „dela 
-:o'mare depărtare, crucişetorul : german; „Breslau?,. Punân- 
«dul pe. îusă. Distrugătorul. rus: sStroyny”, ;areușit: săscu- 

sI
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locâlitalea San-Vilo, aşezată pe o colină destul de ridi- 
cată aproape de -țărmui miării.. Ini acel loc nu:se allă un 
adevărat port; însă, la vreo 20 klm. spre N.-V.,.se allă 
situat, portul. Ortona, accesibil micelor vase. . Drumul de 
fier dealungul litoralului trece în apropierea . localităţii 
peste un :pod, a cărui distrugere ar aveă grave consecinţe 
pentru reaprovizionarea bazelor italiene. Aceasla eră, pro- 
babil, ținta pe care şi-o propuseseră vasele inimice. Ceeace 
e de reținul din acest atac, este că [loa inimicăj venind 'dela 
Cattaro a pulut traversă Adriatica la ducere şi întoarcere, | 
făcând'un drum de peste 200 mile marine lără a întâm- . 
pină obstacole. Stăpânirea Adrialicei nu aparţine deci ni- : 
mănui încă, a 

Austriacii,' profitând de faptul: că au o nouă 
bază la 'Durazzo. pe care lau ocupat, îşi întind cru- 
cişărite lor spre Sud-până la canalul Otranto. Se asi- 
sură chiar, că una dintre diviziile lor, a înaintat până la 
30 mile spre Nord de insula Corlu. IE probabil, că ei pro- 

_fită de liniştea relalivă (care de mai multă, vreme dom- 
neşte în Adrialica) spre a-şi întări fiota lor de vase uşoare 
şi spre a-şi întregi prolecţiunea mariior unităţi de luptă, 
prin submarine. . 

Austriacii, întâmpinând mari greutăți spre a-şi a- 
provizionă pe uscat armata lor din Albania, se încearcă 
să mineze coasta respectivă spre a împiedică crucișările 
vaselor aliate și a electuă aprovizionarea pe apă. 

„Luarea muntelui Loveen "de călre Austriaci a fost în- 
lesnită de călre vasele lor de. răsboiu ancorate în Bocca. 
di Caltaro şi cari i-au strivit pe Munlenegreni sub 'proce- 
tilele artileriei lor rele. E regretabil că nu sa încercat 
o acțiune navală energică,. contra bazei Caltaro, care a- 
menință neîntrerupt comunicațiile aliaţilor. 

„__La 30. Decemvrie 1915. distrugătoareie . austriace 
yLika”. și. „Triglav” au fost distruse, primul lovit de o 
mină, „celalt prin lovituri de: lun, în momentul când. îm- 
preună cu alte 3 crucişetoare, ieșiseră din Caltaro spre a 
bombardă Durazzo. | “ 
De Inaintea acestei lupte, în noaptea dela 28—29 De. 
cemvrie, submarinul francez ,„Monge” Tu scufundat de către 
un crucișetor inamic în fața portului Câttaro. O . 

Pierderile aliaților în Submarine, au fost destul de.
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numeroase în :Adrialica şi Mediterana. Gauza, este, Că e se 

arun€ă asupra vaselor de răsboiu “şi asupra bransportu-. 

rilor, cu trupe înarmate şi escortate cari se pol apără tot, 

aşă ca şi asup ra vâpoarelor «le comerţ. 

„Micul erucișetor italiani, „Piemonte” (2.500 tone, lan-. 

sat în 1888), care se ăilă în drum dela Mudros .la i5a- 

lonic, a trecut pe lângă portul Dedeagaci, pe care la :bonu-! 

| acestei operaţiuni, -el, a tost. atacat' de 
bardat.: In. decursu st. al 
către un :submarin,. contră căruia a deschis âpoi' locui, 

obligându-l a se retrage. Se contirmă,. că, anumite puncte 

ale căci ferate care şerpueşte dealungul litoralului bulgar 

au fost atât de,muit stricate în timpul primei bombardări 

executată. de către îlota aliată, încât comunicaţiunile nu 

au putul fi restabilite: NR 

„... Uhul dintre „vasele Ilotilei franceze a avut un succes. 

remarcabil: surprinzând în largul insulei Creta, un vas cu 

pânze care transportă în IL ripolitania, arme, şi. muniţiuni, 

având pe bordul său .48 “Turci, dintre cari 11 iofţieri, La 

capturat împreună cu tot personlaul. Micul! vas îrancez 

mavea decât 10 oameni înarmaţi. Acest var ar fi, lupă 

cum se. spune, vasul de pescari, „Nordeaper”,  de.“418 

tone, construit în atelierele şi şantierele franceze, la Dun- 

kerque in 1907 şi rechiziționat de către Ministerul Mari 

nci care la înarmat în vas de patrulare şi punălor de 

mine. | Mae 

cet i ai: SEE RI A 

„...— O escadrilă de. avioane .austro-ungare venită «lin; 

Cattaro, a bombardat regiuniie,dela Durazzo și Valona.. | 

__î — Um transporl austriac a fost scufundat în Marca A- 

driatică de către un submarin aliat. 
IRI Îi: 

  

Date E TI ei Data 

iri a îi i :; i Ti 

-O'nouă "debarcare pe coasta 'larcă din .ksia “Aică. 
y 

Un detaşament de trăgălori marinati francezi, a debarcat 

la Andophilo, orăşel situal pe coasta Asiei Mici, în fundul 

unui golf, şi aproape în. faţa inşulei Castellorizo, pe care 
înipele franceze o ocupaseră cu 9 lună mai înainte. Volun-, 

tari "din Castellorizo împreună Ci, delașamentul francez 

sprijinit 'de două vase înarmate cui tunuri. cu tragere re- 
pede, Pau ţinut pe inimic la distanță. Un ofiţer. și.,25 oa 

meni din garnizoană au fost făculi prizonieri. 

gel 
I-a 

.? i 

  

„___ Mediterana. "Coasta ; egipleaiiă. "Canălui de Șuez “se 

aTlă la adăpostul oricărei surprize din. partea inimicului. 

In decursul unei recunoaștei:i în golful Solloum! care se, află
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la frontiera Egiptului ș şi L ripolitaniei, un crucişelor: francez. 
a bombardat” şi distrus: o. baterie” turcă, -Cu acest prilej, 
Biuroul prese: engleze anunță că: la 8 NoemwriG ! '1915,:un- 
iranspori escortat 'de' un. submarin german,- a. debarcat 
în acest goif 200 ofițeri și “soldaţi 'turco-geirhani, cu, iu- 
nurii, “mitraliere. şi o mare 'cantilate 'de: muniţiuni: 'Coman-: 
dantul postului englez, : şi-a retras 'trupele: sale până: la: 
golful. Matrouh, care se află cani la 80'khn. Est de 'Sol-: 
loum.. Trupele. inimice debarcâte: ave au! destinaţia să în- 
cadreze noui “formaţiuni, indigene. i 

a ia Dai ai le 
“Pe “casti. Albaniei.” “Guveriiul! grec: a “Urivăis! în: fața 

porluiui Durazzo crucişetorul, „Hellas”, spre a „protejă: 
la, nevoie pe: naţionalii, săi numeroşi” cari se aîlă; în 'acest 
oraș. e iat ir, iti 

  

'Pachebotul francez " Meinphis”” (ex: By antion”), a a 
fost torpitat! în faţa por tului, Dur azzo: î 

      
E pp ia et E R îi , 

_Pierdertă. uriui: 'torpilor. francez: în Adriatica. La: 18 
Martie 196 torpiloirul: de 'escadră ; ;Renaudin”: fu torpi-: 
lat şi: sciifundat de “către un submarin inimic pe coasta 
Albaniei. ie „i 

i 

La Salonic. raza cheiului nefiind sulicientă penlru a 
primi, numeroasele vase cari fac serviciul expediției în 
Or ient, “această rază a fost rezervată. pentru transporturile 
de trupe, iar: câr goboluriie: încărcate cu materi al, muniţiuni! 
şi alimente, descarcă conținutul 10r în şlepuri! iacostate dlea- 
lungul bordului, în radă. Acest tatic; care: depăşeşte în: 
activitate tot ce se poate imagină, dă o impresie de pu- 
tere, mărită prin sosirea escadrelor aliate şi a monitoa- 
relor: engleze:;ancorate în margul radei portului. „Proiejar ea 
convoiurilor a fost asigurată în modul cel mai sigur po, 
sibil;, de. asemenea, numeroasele „transpor luri cari sosesc 
în, fiecare Zi, N au întâmpinat, oarecari “accidente grave. 

„Trupele. aliate construiesc noui linii telegrafice” și te-; 
letoriice; precum şi. „Bodu, -şi, consolidează i drumuiile. Au 
fost luate. măsuri, la: Salonic, și, în împrejurimi, de 'către: 
autorităţile! rilitare, spre; a, sc 'asigură secretul operațiu-. 
nilor aliaţilor. îi DE II 

Torrilările în Mediterana. După pachehotul italian 
„Ancona”, a cărui pierdere a produs o emoție profundă, 
alte două „pacheboturi italiene. Firenze” şi. . Bosnia” au 
fost; distruse. de către: submarinele, inimice. Astfel, în- mai, 
putin de o săptămână, trei mari :vase ale. flotei. de. comert 
italiene au fost scufundate. Nu se ştie încă, dacă aceste



455 - 

ultime două vâse. au''avut';de: înregistrat victime; bărci 
încărcate cu pasageri şi oameni de echipagiu au pjuns 
la - coastele din vecinătatea. locului“ scutunuărei.. Ministrul 

Afacerilor Străine al Italiei, d. Sonnino; a ăiresat.o ener-:; 
gică şi mişcătoare: proiestare -guverneior neutre, dinire 

cari mai multe aveau supuşi de-ai lor: pe bordul vaselor, 
scuiundate. EL:a cerut, în: acelaş timp; explicaţii: urgente 
'cu privire la alimentarea -cu provizii: a:'submarinelor 'îni: 

mice, i 

De asemenea. au: fost torpilate şi vase de comerț'en- 
„gleze, precum şi vaporul norvegian „Vacustay, ital: cărui 
echipagiu a putut ajunge în goliulețul Sude. - _-* i 

__ Cu prilejul torpilărei vaporului! francez. „Calvados”; 
ministrul'Marinei franceze a deschis o'anchetă, şi mai ales 

asupra faptului că'telegrafia fără fir. mă' funcționat. Co- 
mandantul acestui vapor a fost ucis şi mai mulți oameni 
au dispărut. ::- E > i N , i i | a ii i 

-* Apariţia înt”o foarte mică rază și aproape în acelaş 
limp a unor submarine arborând, pavilioane diefrile, face 
să 'se creadă, că ele' își ascund, faptele lor sub 'culorile 
cari le convin măi bine: din punctul: de: vedere, politici 
Astiel “s'a' întâmplat „că vase italiene, al'căror! stat nu e 
oficial în 'făsboiu, cii Germaria, nau fost atacate” decât. - 
de 'către 'submarine. cu pavilion austriac, în vreme ce, în 
vecinăta'e, au: fost scufundate, pacheboturi cagleze de că- 
tre submarine cu pavilionul german... i; a 
Pap : h : Dir . 

Pa ia 

       
n 

pa II) Pai 

_. Vasul de pescari „Paris II”, deschizând! focul asupra: 
a două “mari submarine. germane „pe, cari. le întâlni pe: 
coasta otomafiă, acestea..după';ce au luptat, două. ore, dela, 
o 'distanță mare, au profitat de viteza lor superioară, fu: 
gind, cecace probează că artileria, lor. eră inferioară .artile- 
riei vasului patrulă. PI iii: 
"2 Pachebotul francez „Ville-de la Ciotat” (6390'lone): 

a fost torpilat în dimineaţa zilei de 24,Decemvric. Acest 
vâs se întorecă din. Extremul Drient, cu destinaţia Mar 
Sia ue 

Torpilările de pacheboluri în Medilerana. Printre 
vasele. cari au. fost. torpilate.. în , timpul. .săplămânei. dela. 
1—5 Ianuarie :1916, se află şi pachebotul englez „Persia” 
(7.975 tone, construit în...1900)..care eră .în..drum dela; 
Maârşilia, la, Bombay. Acest vas; fu. scufundat fără :o+preala-, 

- bilă. încunoştiințare. de către „nun, submarin, inimic;. Tot. 
fără prealabilă încunoştiințare au mai, fost;torpilate:.. „Fa- 
laba”, francez; +,Lusitania”, englez;i-Arabic”, jenglez;: 
„Hesperian”, engiez; Ancona”, italian; „Ville de la Cio- 
iat”, francez; „Persia”, englez; cu un tofal de 1.987,jiielime.
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Toale aceste .vase-n'au avul nici. trupe, nici material. de 
răsboiu pe .bord.. ; 

Torpilări!e au. scăzut considerabil . în'.mări'e Nor. 
dutui, în.urma măsurilor de. protecţiune cari au fost luate 
şi.pe cari Ministrul Marinei. franceze | a. ordonat. să tie a- 
plicale şi.în Mediterana: 

Reaprovizionarea. submarinelor. inamice în Medile- 
rana... —;Un distrugător engiez a capturat, la. Chio, vasul 
cu pânze grec „ădeiphotis”, pe bordul Căruia s'au găsit: 
1.000 bidoane cu petrol. 'Tot asemenci şi alle două vase, 
„Atanaxia” „Christopolis”. » de aceiaş naţionalitate, sem: 
nalate că rCaprovizioniează. submarinele; inimice. :Aceste: 
vaşe' au fost areslale şi conduse în porturi italiene. . 

De altă parte se anunţă, că au fost descoperite mai 
multe „depozile cu. pelrol . pe coastele greceşti și mai sales. 
în apropierea Salonicului. 

driatica. = Un submarin englez a doborât. şi scu-. 
fundat, pe..coasta N. de goltul. de “Triest, în. larg: spre 
Grado, un . acroplan austri iac, făcând. prizonieri, pe cet: 
doi aviatori. Un torpilor inimi care sărise într” ajutorul 
lot, fu torpilat şi. sculiuidat de submarin. 

Ocuparea insulei 'Castellorizo. — La 27 Decemvrăe: 
1915, un detaşament de” trupe franceze, fu debarcat. pe, 
insula Castellorizo, aproape de Tough- Burnu, care, sc ailă. 
la jumătatea. distanţei, între insula odos' și “golful Adalia,. 
pe. coasla Asiei “Mici. 'Aceasță insulă „—'a cărei, ocupare 
cră necesară pentru a mşuiă "vaselor aliaţilor” “Suprave: 
gherea acestor păr ți, cari din glestue motive ar ;pulcă 
servi submarinelor inimice, pentru reaprovizionare,— a 
fost pusă sub" autoritatea : unui! administrator: francez. In-. 
sula Castellorizob, sau Insula Porumbului, e ca mâi 'con-. 
siderablă, dintre”. toate insulele situate , în această parte a. 
coastei Asiei; Ca arc o. înălţime de' 250 m. Kleasupra mărci; 
e lungă de 6 kim, lărgimea! ci” maximă. e de 21/2 „lam. 'P6- 
pulaţia variază . între * 6—7, 000 locuitori. “Portul “Mandraki 
situat pe partea de N. a insulei, poale. serți la slaționarea.. 
vaselor "de orice tonagiu.! Spre” Est de: acest port. se află: 
mat multe insule joase, cari formează o radă bine adi 
postiță. 

  

(. DU 
. Ea 

  

C. Diversă' operaţiuni, observația și ohestuini: generale: 

- Pierderile suferite” 'de mariha comercială în limipul. 
răsboiuilui. (4). = In „Revista. Porlurilor”. găsim urmă-: 
„toarele tabele, îutotinite” de“. :C.; după „Lloyds List», 
din. cari sg! Srăd pierderile suteriie de toate năfionalitățile, 
până MR, 22: Tahuari6 1916:. i 

    

40 După revista Democrația: E
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Tabela 7., ze 
ia 

“Nuntă! tolal al. “ipăartior” reținute, “capuitale şi. 
distruse de.a începulul răsboiului până lă 22 Ianuarie 1916 

Număr *- Tonzj 

Engleze , ........ 485 1.506.415. 

  

Puerile aliate ...,.., .:..::: 1:167 . .. -282.188.; 
Germane. . . .,. . . cc. 24601. „1.276.560. 
Austriace ... „cc... i: 80. - 267.560, 
Turceşti . „7. ec e tetir Î24.5 „nesigur. 
Neutrale . .. sie rise e 1736, “A. 742, 

it ” „“otal. că 1193 - ATEI 

Prin. urmare, taritut mondial mătitin: a Tost redus. 
cu 2193 vapoare, “având un tonaj de aproape palru îmi- 
lioane tone. Ixaminând fiecare. Stat în parte, vom: vedea 
că 'Angiia a suterit cele: imai mari pierderi, din' cauza sub- 
marinelor şi minelor, iar Germania a pierdut cea mai 
mare parle din îtota ci comercială, „prin capturare şi Te-. 
țineri în porlutiie, inârice. RR | 

  

1 bela ur. pierderile. engleze. 

  

„. Nuni.: “Tonaj i 
Vapoare. englezeşti . reținute În 

RR porturi germane . la isbucnirea.:! CI agite 
„i Păsboiului. see ee a 80: 171.603, .: ieri 
ti Reţinute în porturi turceşti... ::.9 -: 12 496 . 

Capturate şi scufundate de inamic '56: 234.589 . 
Capturate de inamic... ....... 3... 94. 
Scufundate de submarine . 295" 1746468. ; 
Avariate de submarine... ..... .. .27::.:129.287 - 
Scufundate de mine sau exp!ozii:. 53 - 103.548 

„ Avariate. de mine sau explozii 28 94.191 
Avariate de aeroplane ; .. .. 4 5,128 

IRI - “Total, , 485. ;1 506.410 

Considetând « că aproape 5% din vasâ:e engleze sunt 
rechiziționate de amiralitale, este uşor (le pr iceput.. cau- 
zele cări au condus! la o: slare destul de critică a marinei 
comerciale. Guvernul şi-a dat toate silinţe: ec pentru ua ușură 
situaţia luând . “diverse. ntăsuri. - 

Im primu: rând sa căutat .a: scăpă porturile. princi- 
pate engleze de congeslia cea mare de vase; guverhul a . 
readus de pe câmpul de răsboiu: peste 40. 000, de lucrători 
din porluri penlru a. acceieră- astfel” descărealul: niărfuri- 
lor din hambare.: Sa dat: asemenea .0 atenţiune. specială 
pentru. terminarea vapoardlor noui, 45 vase au 'fost lermi- 
nate, :iar în cazul altor. 140 vapoare comerciale, constr uc- 
ţia lor a fost declarată ca lucru de răsboiu. O niăsură si-: 
imilară se va: aplică de aci înainte 'la toate; vapoare!e :co- 
merciale ce se găsesc sau s6 vor “construi îni «diverse șan- 
ticre parliculare. In fine o a treia. măsură a fost restricțiu- 
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nca impor luiui,. cu scopul de a lăsă libere hambarele va- 
poare:or pentr u transportul arlicolelor «de prima necesi- 
tale, în detrimentul“ obiecle:or de lu. E 

Tabela 3. — Pierderile aliaților. i 

- a Num.. Tonaj 

Reţinute în poituri inamice . .. 37 : ” 23.481. 
Capturate şi scufundate - .-. 15 . 38.161: 
Capturate de inamic ...:,..:...- 14 "10.11 
Scufundate de submarine : în. 73 . :178 562 
Scufundate de mine sau explozii 21 . :.17.439. 
Avariate de submarine. .:. . 5 11.558 
Avariste de zine sau explozii . a 1 2.866 

1 . pi Scufundate. de aeroplane.: | hi iai 
E a Total. „167 „282.178 - 

“Tabela! =: „Pierderile Gernianilor” Ş 

La e iri ai Mă Num. TYonaj 

Noţineri în“ Anglia la inceputul răsboiuluii. î. IRA 70 64.716 
Reţinute în porturile coloniale ale Angliei. . . .'.:.:. : 90 : : 134.808 
Capturate în momentul când intrau în "porturile engleze 23 95.269 
Reţinute în porturile egiptene... îi... ami. 18 85.038 
Capturate în porturile coloniale ale Germanici în... 28 68.870 
Scufundate de englezi... ,.... 9 31.424 
Capturate_ de englezi. ., se ci. cc... 14 189.401 
Reţinute în porturile Belgiene... .:. . i. si: se e se : 89 163.171 
Reţinute în porturile franceze. şi ruseşti. . oana! 95 142.936 

„Reţinute în porturile ilaliene.. . . ... . |. o cc ete i: 36 153.866 
Capturate şi “scufundate de aiați... ci e... 6 456 
Capturate de aliaţi, . e ese ce eee a e 8 44.308 
Scufundate de:submarine ..,.... sere sites 20 49.480 
Avariate de submarine... ..., în ene lei con sce 9 „20.755 
Scufundate de: mine prin "espioziuni - atei Ra 4 6.081 

: ar . Total. “601 „1.276.590 

'Tabâia” 5  'Pidhderile “Austriace. 
ra 
EI : Num, Tonaj a 

““Retinute în porturile engleze -. : ii 

   

  

1% 37.929: --: 
- Reţinute în portunile coloniale. iii. ii: 7 28.056 ăi 
- Reţinute. în. porturile egiptene. .: ... ii. 8. Il 929: 
Capturate şi scufundate de englezi el, 16.223 

o 'Capturate., de englezi ... ....... aote te, 7 92 608 a 
-„: Reţinute în “porturile belgiene e... 2 15883 
:“Reţinute în porturile, franceze! Şi ruse... 14 "48461 iii 
" Reţinute în porturile: italiene .:...:, i 23 n: 70077 i. 

::* Capturate şi: scufundate de aliaţi ...... „o. sai 1. 1-.:4096. 
„ „.Gapturate de aliaţi, . «ss, oc iai e me 4 18426. 
„ Avariate de submarine... . , .... 08425 
i Scutunidate. de. mine sau  exploziuni i qi 3468 

Di pm i Total, CEO 207.604 

- "Frebue. să "adăogtine,€ că. nu. numâi.. Germania şi. Aus. 
tria au pierdut, tot, tonajul. indicat. în. tabelele. de, :mai.sus, 
dar; întreaga marină. comercială a. „celor: două imperii, sa.
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adiipostit dela începutul r ăsboiului în i portirile proprii . sau 
cele neutrale, unde au stat fără. a puteă. desfăşura :C a mai! 
mică activitate, : 

  

  

  

ir 

„ E , , PR EI 

  

   

E Tabela „6. — Pierderile turcești., 
. n . ; : E : 3 EA o 

i Num. . a 

“Reţihute în porturile engleze a a e -z B | 
Jteținute în porturile coloniale engleze! ..: 43 gi 
Capturate de englezi . . -, e e... ML gigi 
Scuf. sau avariate în M.-Ne cagră $ şi Naimara | 59 E » 
Capturate şi scufundate de aliați î.. .. 2 &. 

„Capturate., de; aliați. pe ee ee dee 9 ua 
! “Total; 124 ecua arii a ; i, - Rei pasă 

1 

Tabela: 7. “Pierderile făilor: neutrale. i SI 

DAR | ' | | „Num. “Tonaj” i RI 

* Capturate de engiezi a i 40: 0,6174 : i 

_Capturate de aliaţi. - . .. ss! 12: "118,126 „ii: 
„ Gapturate şi scufundate de “Geiaiaţi ! pia 11.250 E 

Capturate de germani . ...: cc... 409... ei ; 
„+ Scufundate de submarine germane şi austr. „92 122.182 | 

Avariate. de Submarine .....“. ag 9 04.734 | 
Scufundate de mine sau exploziuni . 94 „125.446 ti: 
Avariate de mirie sau exploziuni data îi 14: 59.048 
a 3 Total. ..,. 136. rara 

pi 4 i - ' INEL . Ei 

“Atutte din aceste vase. “neutre ale au fost. e. “ih ciatej după ă 
naţionalilăţi erau: Suedeze :346, Norv cigene 57; DanGze. Hi 
Olandeze 15; Americane G şi Greceşti i irita pet 

t- Ei ” 

Relaţiile maritime cu Rusia seplenirională. La Vardo, 
(Norvegia), a sosit, la 20 Ianuarie, vaporul „King- -Helge” 
venind “deta Alexandrovsk ; (peninsula. hola). care -deser--, 
veşte noua linie de navigație dintre Rusia. septentrională. 

şi coasta Norvegiei. Această cuie, efectuată fără: incidente, 
în mij.ocul iernei,. denolă că comunicațiile pe. mare, între 
porturi:c-ruseşli şi oceanul Glacial și Europa occidentalii. 
sunt de! acuni înainte asigurate. EN E 

ia 
. să . , 

  

“i PD A PR: a arcu 

"Răsboiul corilra: vaselor de cursi. Guvernul german: a. 
adresat puterilor neutre-un memorandun,; relativ; Ja va: 
sele de comerţ înarmate, care conchide că aceste vase: pur-! 
tând tunuri și neputând. fi:considerate .ca..vase. paşnice,. 
forțele navale 'germane vor primi, ordinul de ; a le: trata, ca 

vase beligerante. Ia “ 
"Diferite. alte incidente - întâmplate, par. a dove a că 

Gerniania tinde a organiză răsboiul conira vapoarelor, dei 

COMErȚ. pe 
* : .. 

.
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Răsboiul submarin, Amiralitalea engleză, răspunzând 
memoranduiui german care ordonă ca. Vase: ec de comerț 

înarmate să fie. tratate ca vase de răsboiu, — dă inslruc- 

țiuni 'căpitaniior marinei de comerţ, ari ătând că, dreptul 

echipagiului unui vas de comerţ de a rezistă, vizitărei şi 
urmărirei şi de a luptă pentru propria sa apărare, ieste 
adânc recunoscut de legea internaţională. Cu toate acestea, 
armamentu: .carc. se ailă pe bord cu scopul dea rezistă 
atacului vreunui vas de răsboiu  inimic, nu trebuie să Tie 

întrebuințat în nici un ait scop, oricare ar fi el. - 

„Avunlagiile murilime. ale intrărei Por tugăliei în:  răts. 
„boiul european. Cu începere dela 9 Martie 1916, la 6 
ore seara, -guvernu: „Republicei portugheze şi guvernul 
imperial german sunt în stare de: răsboiu.: Din ziua în 
care Germanii au pătruns în coloniile portugheze din A- 
frica, ia începutui . ostilităţilor, relaţiile între cele două 
stateau devenit dir ce în ce mai grei şi ruptura, care 
se aşteptă de mult, n'a lost amânită decât cu mari SrCu- 
lăţi. Sechestrarea :vase:or de. comerț germane cari. se a- 
flau internate în porturile porlugheze. a servit Germaniei 
de pretext pentru a declară răsboiu noului aliat. 

Porturile Portugalici, eşalonale pe o. înlindere de 
650 kim. de coaste,.sunt execelnte, bine prevăzute, cu Ama- 
șini şi se găsesc în ete mari uşurinţi pentru aprovizionare 
şi pentru repararea de vase. In insuicte portugheze. Agore, 
Madeira: şi ac: Capului: Verde, vapoarele: de: comerţ şi de 
răsboiu ale aliaţilor vor: găsi de asemenea toate înlesni- 
rile posibile. Germanii o Ştiu aceasta binc. E bine știut 
faptul, că ei au violat în mai multe rânduri : neutralitatea 
Portugatiei, făcând uz .în':mod clandestin: de avantagiile 
pe cari le ofereau gollurile din aceste insule şi: 'acdlta de 
pe litoralul portughez. ezita ui 
De altă parte, prin faptul intrării. Portugaliei. în'răs- - 

hoiu, colonia germană din Africa orientală, ala cărei coaste 
se :allă blocate, ce complet încereuită:: la No rd, prin Estul 
african englez; la Vest, prin Congo-ul: belgian; la. Sud, 
prin Rhodesia. engleză și Mozambicul portughez. 

Flota de-răsboiu-a Poriugalici se compune dintrun . 
cuirasat de:3.080 tone; din 4 crucişeloare, dintre cari cel 
mai mare are un deplasament” ide 4.100 tone; din 'câtev: 
lorpiioare și vreo 12 canoniere coloniale.: Această “flotă: mu 
reprezintă 'o “mare valoare! militară, ea, poate însă aduce 
foarte: mari - servicii . 'supraveghiând coastele . Portugaliei. 
şi ale insulelor: ei, interzicând accesul vaseior germane. 

-“Toate la un loc, aceste avantaje constitue o coritribuw- 
ție de: care aliaţii vor şti-a se servi. -... -: 

Austro-Ungaria solidarizându- -se cu Germania, g guver=:
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nul portughez : a sechestr al: Vasele. de conierţ. ale acestui slal 
cari sc găsiau intern ate î în; :porturite Portug: iei. 

pi i i 

Subiniărine fără periscop? La nouilă stibmaFiriă sâr- 
- mane Sar îi suprimat periscopui, înlocuindu-se printi” un 
„aranjament ingenios de lentile și de oglinzi! încastiite 
în corpul submarinului; la babord şi la tribord, perimi- 
țând comandantuiui ide a face observaţiile necesare peniru 
coriducerea. văsuiui, şău”, Submarine: „prevăzute cu ucest 
NOU “dispozitiv, vor. fi silite a se ţine mai la supraiață, 
dâr. acest desavantagiu va. fi „compensat prin 'faplui că, 
făr ă periscop,. cie nu riscă să atragă alenţia vaselor pe 
car 1 vor întâlni. Această idee, a subni: arinului: fără 'pe- 
riscop, vine de acolo, că mai mulţi! căpitani de-ai vaselor 
aliale torpilate,. şi în “Special” cel de „Sussex! ' au afirmat 
că mau zărit nimic ia suprafața apei în momentul. atacă: 
rei. De aci, să se conchidă ia Suprimare a periscopului: 
nu eră decât un pas. 

Germanii şi-au perfecţionat probabil, periscogul, și 
poale că au ajuns să, facă dintr'insul un tel de aparat 
compiel de. viziune „panoramică, care, cu alte cuvinte, cu- 
prinde tot orizontul, în locul sectorului mai mult sau mai 
puţin mare pe: care-l cuprind periscoapele actuale. Ne 
puetm! închipui că, după zărirea siluelei vre-unui vas care 
se află în mers la extrema limită a orizontului “cuprins 

“de facest aparat, determinânidu-i drumu: (calcul care se face 
lesne), submarinul se apropie de vas urmând linia care 
trebuie s'o întretaie pe accea, ținulă de was, ia o distanţă 
care poate fi cvaiuată cu aproximaţie, iuțelile, respective 
fiind dale. - 

„.. Apropierea vasutui, e descoperită probabil prin mi- 
crofoânc, de cari: Germanii s'au şi servit, înainle de 'răs- 
boiu, petitru semnâlele fonicc,. prin, clopote “submarine 
PE, cari ic! întrebuințau pe. bordul tuturoi transatlanticelor 
lor şi pe cari au ajuns să le perfecţioneze | la un grad foarta 
înaintat. Prin acest imijloc, se poaie ajunge destul de la- 
proape de un vas în mers, fără a [i observat dc acei vas. 
Necesită, de sigur, un îndelungat: exerciţiu, pentru La în- 
ăță urecheă, DRRă 
„„ Poate că Germânii imai utilizează! și niște” parale 

noui de radiotetegi; atie, cari permit a determină poziţia 
unui, vâs. în momenlul când ace semnale prin TFE. 

Submaiinul reprezintă groaza luturor vaselor: cari 
plutesc: pe mări şi oceane, fie ele năvi comeiciale - sau 

de răsboiu. Oricât -de : formidabil, -ca-forță, militară, ar. 
îi uri vas de ăsboiu, cl are 0 teamă grozavă de subma- 
rine, fiindcă sunt invizibile ătunci când atacă." ăi 

Modul de lugtă al submarinelor este următorul:
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«Un submarin plecat la luptă merge lin !a suprafața 
apei, având. afară. numai. chioşcul dela! mijlocul vasului. 
Căpitanul comandant al vasului: stă în chioşe şi observă 
orizor lul. De îndată. ce la o depăr tare, care nu 'se poata 
încă vedeă, un vas se pune în mișcare, microfoausle cari 
se găsesc E6 puntea submarinului, dau de veste, ap.u” la 
onzori, conmandantul submarinului. observă “dacă, are de 
a face cu un vas de comerț sau. cu unul ide răsboiu. 

Dacă «ste un:vas de comerţ, comandantul submarinu- 
lui îl somează Să, stea. Acesta-trebue să! se supuea ie leama 
tunurilor. din Chioşcul submarinului, cari sunt destul: de 
puternice ca:;să poală scufundă doar în câtevă minute, un 
vas..e comerț. “oricât de formidabil ca volum ar Ti el: 

Dacă însă! vasul este 'de răsboiu, atunci submarinul 
se scufundă imediat şi.nu-şi lasă la supraiaţă, decât peris- 
copul cu care poale obseryă toate mişcările vasului inimic 
fără ca acestă. să vadă sau să bănuiască vrezenţa subina: 
rinutui. Cu „ajutorul periscopului submarinul se orientează - 
şi când se apropie la câtevă sute de meiri dc vasul pe care 
vroeşte. Să-l. atace, : submarinul se alundă și mai, nult, 
astie! că: dispare delă: suprâfața apei şi periscopul. Când 
cei din:submarin observă în apă umbra vasului pe lare 
vor să-l „alace, atunci lansează torpila. 'Torpila, loveşte 
vasui în coastă sau cuirasă,, şi făcând „explozie, scufundă 
nava, or icât de puternică ar, Îi ca. : 

. . . ? . . 
DE II 

IE A ! 
„8 

  

pa, Gat, Sunt. de. temiuilo însă “submarineie; au Şi “ele un 
duşman destul de. redutabil. Acest dușinan este aeropla: 
nul sau, „hidroplanul:, 

. Se ştie că cu cât cihevă' se înalță, mai 'sus deasupra 
niveiu. ui unei ape, cu alât vede mai bine în. adâncul tei. 
Dacă un, „aeroplan. sau un. hidroplan se. înalță, la: 300 umetri 

deasupra, unei ape, observatorul” „poate, vede până la o 
adâncime de, 20 metri deiă nivelul apei, iar. dacă se înalţă 
până, 1a,.600.sau șapte, sute .de metri, atunci poale, observă 
până la o adâncime de 50 metri: şi pe, 0. rază de 500, me 
tri în lături : 

; De. îndată - ce “submarinul este observati: 'pulere a Jai 
este cu mult anihilată, căci poate fi uşor 'Dombar dat, fie 
din „acroplan, cun; bombe sferice,:;cari nu Acviază, în apă 
și.:cari de. îndată ce; :aling “submărinul; lac: explozie. lie 
de vasele. de! răsDoiu, cari” sunt orientate, „de observatorii 
din acroplane, sau, hidr oplane,; şi cari pot, uşor, bombârdă 
submarinul... îi; a 

- De îndată ce, un submarin a fost descoperit, e: n 
mai reprezin(ă, un pericol pentru celelalte vase de. ;tăsboi, ” 
şi în cazul: acestă. el trebue să Iasi. pentu: a scăpa, de 

  

“Tree i .. dpi N 
ea ca tea pia
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primejdie. "Toată forţa, şi tot,pericolul. submarinelor con- 
stă în invizibilitalea lor... ;... 

Iată dar: cum priu aeroplane din înălțimea , văzdu- 
huiui. sa reuşit să: se, diminueze pericolul, submarinelor, 
cari opere ază' în. adâncul, Apelor, tt . je Di .. . 

a, ) 
i 

  

n, i m i Sit 

Lupta din regiunea. “Scniock., la N est! „e Rig R a av ut 
pentru. aiiaţi un rezultat care a întrecut toate așteptările, 
de oarece le-a înlesnit luarea: oraşu! ui. Noemern, obligân- - 

-du-i pe 'Gerinani de a se retrage şi inni tnuil spre. Riga. 
e Impăratul şi. țareviciul au: “vizitat, Reval la..10. Noem- 

vric şi au inspectat: fortăreața navală Şi garnizoană. Pe 
bordul. vasului „Europa”, „pe:care. se găsiau: 'veunile cchi: 
pasiile submarinelor. Tue. și engleze, “Împăratul a. decorat. 
cu Crucea Sfântului Gheorghe doi comandanţi, ac, aceslor 
din urmă vase. A doua zi, “Tmpiue atu şi. jareviciul au ple- 
cat.la Riga Şi au recul: în, „revistă, Irupe: e.și echipagiile 
diviziei Nave... SR 

Crucişări!e, „mereu aclive! de! “subinalinelor “engleze 
şi ruse:.1c., gar arilcază” slăpânireă Bălticei. Un.: siibmarin 
cngiez:a scufundat, crucișălorul, ger man , Erauenlob”;, -cate 
aparținea . aceluiaș: tip ca..și,: “Undine”, scufundat. aci 
vreo' câlcvă zile; din acest ip. de. vase n a mai Ii iun as decât 
„Areona” ai N PERI , IE 

„Alle vapoare de, comerț. germane au fost: SFăă ri Ale: 
ele. se; “tem, atât, de mult, de subriiarinele aliate, încât. co: 
mandanţii.. lor au, început. să, neglijeze. regulile : ce! e.mai e 
leimenlare ate nav igalici, astfel că “mai “multe dintre, aceste 
vasc, ținându-se, prea, aproape le coastă, în golful Both- 
nic, s'au loviL:de. stânci.: Goltul. Botnic, oteriă. aselor sei 
mane un refugiu. în archipetagul sucilez, dar. nu, vor, be: 
neficiă de acest: refugiu. de, oarece Shiaţa, ajunge ; 
umpie această parte a, Băllicei.-, 

  

   
  

  

„7 .. 

Atacul ngiiei de că iire Germani. cu. a joic. e: du. | 
| net aeriană și cu, răscoală În. Irlandei 

  

„La. inceputul. Jul Aprilie; în; mai, Dali, de! opt. zi! 'c, 
Angiiă a fost îitacată cu. înverșunare. în: teate, chipurile; 
de către Germani, încercând 'să o intimideze,, SI 

„Sa văzul. că. dela. 31 Mar lie și până la şi Aprilie, 
avut loc'6 atacuri aeriene. cu. tlola “Zcppelinuri! or, 

it . 

au. 

    

„La 23. Aprilie, lă,oia.. 6, 30 p.m: 0 escadră compusă 
din: erucişeloare,, geriane de. mtimul tip; repezi. până la 
30 mile pe o ră, Şi cu'un tonaj între 23-— 28.000, „însoţită 
de o aită escadră ușoară de,crucisetoare mici i; contr atorpi: 

“ loare; şi 'subinârin6, apătură, fără. Veste; în. lacgul, coastei 
“de Est a, Angliei” Spre, Loweslofi pe; cara “il bombardată, 
si.
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împreuriă cu porlul Yarmouih. Bombardarea. a: durat o 
jumălate oră, făcând oarecari, stricăciiini şi pagube mai 
mult la câtevă clădiri. 

Escadra engleză de palr ulare, deşi inferioară numeri- 
cește ceiei germane, sosi în goana mare și alacă îndată 
flota germană care începi retragerea. In timpul luptei, 
itrei crucişeloare mici eng:ezc, între cari un contratorpilor. 
au fost lovite de procciilele germane. 

Această acţiune a escadrelor volante germane asupra 
"coastelor Anglici, este 'a treia în cursul răsboiului. Prima 
a avut loc la 3 Noemyvrie 1914; a. doua la 21 Ianuarie” 
1915, când Germanii pierdură pe „Bluccker”,. lovit 'de lu- 
nurile flotei engleze şi pe „York”, lovit de o mină. 

Dela 2407 Aprilie alte trei raiduri ale Zeppelin 
urilor au avut: loc asupra Angliei, după cum sa arătat 
la operaţiunile, acrienc. 

In acelaş timp cu "aceste operațiuni militare, a avut 
loc şi o răscoală în Irlanda. Intre 20 şi 21 Aprilie, a fost 
prins pe coasta Iriandei un bastiment de comerț -— culo- 
rile Olandei  — deghizat, care în. realitate eră. un eruci- 
şălor. protejat german; şi escortat de un submarin, care 
înceitcă a debărcă arme pe coasta de Sud-Est a Ttaridei. 

„O barcă plianlă, a submarinului în acțiune, a adus până 
la țărm, “întrun punct cu totul nelocuit, doi ofiţeri ger- 
mani şi pe Sir Hoger Casement, fost consul general :al 
Marei Britanii și de” sigur organizatorul revoltei “irlandeze. 
In ace! aș timp, cu căpitanul vasului, au lost prinşi şi a; 
ceşti trei, cari tocmai se pregăteau, să înceapă debarcarea 
armelor. 

In'-Luneu așlilăr izbucni .o măre revoluție” în Du- 
blin, capitala Irlandei, condusă de membrii asociaţiunici 
Sinn Finners „Prin noi înşie', „Care. cercă autoomia com- 
pletă a Irlandei. “In câtevă clipe. revoluţia se. întinse. ocut- 
pând parcul Saint Slephen's, centrul oraşului, sediul ad- 
mivistraţiei, Sackville Street unde se află palatul poşteior 
şi: telegrafului: şi întreg centrul și inima oraşului. Au pus 
mâna pe întreaga reţea telegrafică şi au „Suprimât - Lloale 
legăturile cu exleriorul. Au vitat, însă, să. tac legăturila 
telefonice cari legau palatul guvernatorului cu câmpul de 
instrucţie deia Curr ăgh, Trupele: sosiră; curând, iar 0 câ- 
nonicră urcând râul: “Littey bombardiă, şi distruse din le- 
melie Liberty-Hall, sediul „Sinn Fein' 'iştilor, Lunta, pe 
străzi şi. baricade, a fost înverşunătă şi sângeroasă. "Pa. 
latul poştelor a fost luât și pieriut de pâtru pri, în aceiaşi 
zi. Numărul total al rebelilor, numai în Dublin, „eră e 
peste 12.000. 

„Marţi, lupta continuă cu aceiaşi înverșunare. Pe . 
'seară şefii rebelilor se predară:. James: Connoly, P.H. 
Pearse şi contesă Markiewicz. Primii doi şi cu institutorul
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Mac Donagh au fost. condamnaţi la moarte și împuşcaţi. 
La 1 Măi se anunţă oficial, că.revolta este înăbușilă 

atât în Dublin cât şi în provincie. 
Roger Casement a. fost: judecat. şi condamnat la 

moarte mai pe urmă, ” 

Marea bălălie navală delu lulland (Skagei “Rat:) 

La-31 Mau 191. a avut loc o'mare bătălie navală 
între totalitatea forţelor navale germane şi o parte din 
forțele mavale engleze, la: început, şi apoi, spre siârşit, 
aproape totalitatea forțelor navale engleze. 

Bătălia aceasta navală a avut loc pe coasta octiden- 
tală a Iutlandei, cani la 20 mile de frontiera germano- 
daneză şi între “Darâlela Esbjerg şi acela al Hanstholim, - 
dela, care coasta lutland-ci se îndreaptă: spre N.-Est până 
la capul Skagen formând. malul. sudic al strâmtoar ci Sa- 
ger-Rack. - 

Dela Esbjerg la Hansthoh, „aproape pe 100: de mile: 
marine, coasta este joasă, fără nici-un loc de adăpost Şi: 
semnăat cu multe bâncuri de nisip şi stânci cari au 'pro-: : 
vocat foarte multe naufragii, ceeace ne indică, că bătălia 
trebue să se fi dat mult la larg spre a; mu fi vasele ex-- 
puse a se lovi fundul în timpul mancvrărei. Se remarcă . 
că bătălia a avut loc în o:regiunc, la: 100 mile departe de - 

“baza germană şi la 400 mile de aceia engleză. 
Care motiv a măscut această mare bătălie, încă nu 

se şlie cu preciziune, căci un lucru este sigur: Iota gcer- 
mană, umlt inferioară flotei engleze, nu sar îi încumetat! 
niciodată să iasă la luptă, în întregime, cu îlota engleză, 
ar fi fost distrusă până la ultimul vas. | | 

Sunt mai multe ipoteze: : 
a) Englezii au ălras. ilota- germână în. cursă; trimi- 

țând mai multe. zile în şir o escâdră volantă care să c- 
volueze. pe la : Sud- Vestul No orvegiei şi N..Vestul Dane-. 
marcei. Restul flotei engleze se ţincă gata în porturi pen 
tru. a alergă la luptă Îa cel dintâiu Semnal. 

“ Dacă acesta a fost planul, apoi execuţia a dat greş 

fiindcă: grosul flotei a sosit prea târziu pe câmpul de bă: 

ttălie şi nu a putut Lăiă retragerea îlotei germane. . - i 
2) O mare flotă de câtevă sute de vase de comerţ, i. 

cu tot ielul de aprovizionamente militare, ale marei. a 
lianţe, se îndreptă spre Arhanghesk, deblocat de gheţuri. 
Flota germană voiă să meargă şi să distrugă acest enorm 
convoiu, Ar fi fost o greşeală capitală, căci” pentru : 
ceasta ar fi trebuit să înainteze muit spre Nord şi cu 

cât sar fi ridicat mai spre Nord, cu atat retragerea. ar 
fi devenit “mai' problemalică. 

3) S'a crezut că sa închis pentru câtă timp cana 
30
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„ Flota, în drumul ei, sa loviL de escadra;: lui: Beally, 
şi a trebuii să “angajeze iupta. N a i 
iai Aceasla este una din hipolezelă" ice bot a luate în 
consideraţie. - iti i 
“09 “Totalitatea flotei” gcrniane - sir ânsăi "la:  Hcigoland, 

Wilnelmshaten şi Cuxhăven, “pentru” exerciţii şi ilaneyre; 
zi? altă că o “escadră inimică patrulează, aproape "reguilat, 

spre N.-V. Iuttand-ei. “Se. hotărăşte âci “da, o lovilurăi'pu- 
ternică; î o distruge și apoi'a se” 'clrage în 'interiorut 
bazei sate înninte “de sosirea - ajtloarelor 'erigleze.! A 

Dacă uşă sau pelrecul lucrurile, apoi, putem spune; 
că [ota germană nu şi-a îndeplinit misiunea, fiindcă nu 
numai: că nu.a: distrus escadra volanlă engleză; dar a avut 
a” pierderi toarie: simţitoare și”, puţin a lipsit e să nu 
le aibă şi mai simţiloare, 
- Oricum ar Ti, 'orice ipoteză Sur, luă, lia. a avat 
loc. Eu se poale împărți: în trei faze. principale: iii 
a) Angajarea  eseudrei * Beally; “compusă din “ciuci: 
şălorii- Dreaii Isougt, 'escadra de. crucişălori- Drendnougt ger- 
mani sub vice-amir: tul! “Hipper, Și o escadră, de Dread: 
nougl-cuirasate, : *- : La 

-b) Sosirea - grosului “ilolei * gerihane.: Ia 
ci Sosirea întregei Ilote engleze 'sb conianda- lui 

Jellicoe şi urmărirea” “Îlotei germane" până în baza 'sa.. 
Escadra lui Beally,  vice-zmiral, eră: compusă: din . 

opl erucișăloare-Dreadnougt: „a) Lion, “Tiger, Princess Ro- 
y al şi: Qucei n Mary, armate ficenre cu: câte! 'opt tunuri ide 
313: si din “Invineible,. Indetatigable, milexible Și New:, 
Zeci and, armiite fiecare cu câte opt tunuri 'de 305, în alară 
de tunuriie” de 15 şi 'de' 12 ce" [iceare avcă; apoi 

-b) Din. trei “crucișătoare. cuirasate: Warior, Black 
Prince, cu Câte "şase tunuri de 231 şi Defence cu pălru 
tunuri de 234, în: afar ă:de. Munurite de "190, „de 150 şi „le 
102 ce liecăre avcă: - 

e) Câtevă .er ucişeloarei protejate, “gclerori, şi 0 os. 
cadrită de contralorpiloare: î. e 
 Vice-amiralul . Beit avâă “pavirionul pe Tiori, iar 

contra-amiratul Horace, Hoad pe: Inivincible. 
„Escadri germană sub comanda vice: -amiraiului Hip- 

pes cuprindea: i ă 
a) Unsprezece cruciş: iloare- Direadnougi şi cuirasate: 

Dreadnougt. Au fost, până acuma: constatate: Hindenburg, 
Deriilinger şi Lulzow, armale cu câle 10 tunuri «dle':305, 
Sexdiilz şi Moltke cu câte zece. tunuri de 280; von “der 
T ann cu opt tunuri de 280. . i 

b) Crucişătoare cuirasale. - a aa 
c) Crucişătoare :prolejale- ecierori. 
d) Contra-lorpiloare. i. 
e) Submarine şi: două Zeppâtine. i. 

  

tii 
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- “Forţele celor două escadre fiind aproape egale, -vice- 

amiralul Beatty atacă cu toată vigoarea escadra germană. 

Primul! foc fu tias de Lion la ora 3,15—3.20 p. m., la o 

depărtare de 6 mile. Amiralul englez căulă a tăiă „retra- 

gerea forțelor germane şi făcii inanevră aeşzându-se cu 

spatele spre Sud. In acest moment sosi prima escadră 

de Dreadnougt-uri germane şi prinse între două. focuri 

escadra lui Beatty, care văzând pericolul şi lându-şi seamă 

de importanța acţiunei, a anunţat pe Jellicoe, cerând a- 

julor. e po 
1...“ Inimicul superioi: numericește, concentrează focul a- 

supra lui: Lion, care deveni punctul de ochire al majori- 

tății Dreadnougt-urilor, germane. O lovilură mare îl. a- 

tinse în coastă; două alte obuze mari asfixiante îi. cură- 

țară puntea, cu un zgon'ot internal; dar, şi. el se luptă cu 

îndârjire. In timpul luptei, manevrând, escidrele se de-. 
părtară, peritru a reincepe după un sfert, de oră cu înver- 
şunare şi mai mare. Focul german eră. îndreptat: acum. 
spre Queen Mary. In :câtevă obuze îl încadră şi cu un 
oubz de 305, care pătrunse cuirasa şi făcu explozie în. ca- - 
mera «de muniții, îl dădă Ja funii cu o. explozie formida= 
bilă şi în câtevă clipe. e e 

„„Indefatigable, alacat de mai multe cuirasate, având 
cuirasa ruptă, :coşurile sfărâmate, mai; multe. găuri în 
coaste, sc-sculundă. O 
„, +. Invincible, care tocmai scutundase un. crucişetor-e- 
cleror inimic, îu atacat de către Deriilinger. Un proeciil 
care pătrunse cuirasa şi care făcă explozie în interior, a- 
prinse muniţia; Invincible. se scufundă în câtevă. minute. 

„„ „„ “Tiger, atacat de două Dreadnougt-uri, se :luplă vi- 
iejeşte apărându-se; în acelaş timp, şi în contra. unui atac 

“al contra-torpiloarelor. inimrice, cari. roiau; în jurul lui. El 
scufundă cu tunurile de 152, trei contra-torpi'oare, iar.ce= 
lelalte foarte avariate o,luară la fugă. Tiger având supra- 
structurile în făşii, coșurile găurite, ca o sită, puntea cură- 
ţată de: tot ce: formă mobilier, fu părăsit -de adversar, 
peniru a'se îndreplă în.contra escadrei de Dreadnougl-uri 
e:gleze ce soseau pe câmpul de bătălie 

“Escadra I-a de Dreadnougt-uri compusă din War= 
“spite, . Vailant, Barhany şi Malaga sosiră cu 25. anile pe 
oră şi de: departe, dela .9—10 mile, începună a aruncă 
obuzele lor de 381.. Aceastăescadră a. salvat. pavilionul 
britanic, angajat cu. escadra lui Bealty. Este aproape si- 
gur, Gă o întârziere de 1—2 ore, ar îi fost suficient, ca 
întreaga escadră de crucişătoare-Dreadnougt .să fi fost 
distrust, EI SE: 

" Valiant şi Barham;, cele dintâiu sosite, concentrară 
focul asupra ultimelor .vase ale liniei germane pe cari le 

mt . val Lg
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atacară. cu înverșunare. In. câtevă -clipe se văzi efectul 
proectilelor de 900 kgr. a a 

_ Warspile întră în luptă cit două crucișătoare-Dread-- 
mougt.. Unul din “ele, probabil .Deriflinger, tu scufundat 

-4n mai puţin de D minute: O 

Malaya angajă “lupta cu Hindenburg. care; curând 

se retrase, legănându-se. ia 
Un mare cuirasat german, ale cărui mâşini încelase 

“le a mai funcţionă, imobilizat în mare, trăgea din loate 

tunurile sale asupra: vaselor engleze, în toate direcţiile. 
Barham şi Vailant se apropiară 'şi “îi trimiseră câtevă. 

salve din” tunurile lor de 381! şi curând îl văzură taple-! 

-cându-se pe o coastă şi scufundânduise, i 
 New-Zealand, scufundă! cu tunul un submarin; „iar 

“um altul a fost dat lă fund de'un 'cuirasat care îl lovi! 
| în coastă, : - Si A i : pe tii Sie 

  

  

      
  

aaa ar d 

Lion, în lupta din faza: 1, avusese 'mari stricăciuni 
Ja 'diname, -ceeace Pa. împiedicat pe : Beally:-să 'mai dea 
ordine. 'In acest timp ficcare vas :a luptat pe' socoteala; 
sa. Curând, însă, reparând avariile, el a” putut: reluă ico-. 
amanda. Mi aa, 

„» „Pe la bora 8, tocmai: când începea. să se; însereze, “so 
“văzu la orizont sute. de: coșuri cu tunr. Marea; flotă :cn- 

1
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şleză, sub conducerea lui Jellicoe; „soscă, “că: o, viteză de 

25 mile pe. oră... 
Contra-torpiloarele reci And. înainte, "ca! falgerul, se 

repeziră la salac în urniărirea “Motei, i germane “care sere 
trăgea. Comandantul :flolei de conira-torpiloare, "amita- 
Jul Robert Keit Arubihnot, şi-a: sisit, moartea ; în, Această | 

urmărire farlaslică,... . 
 Hieruicişătoarele- eclersri . asemenea au “ajulat,, la, a. 

coastă. urmărire. „Crucișătorul , Southumplon,. „la. ora Al, 
seara, a căzut, pe” ur nare “crucișător 'Dreadnougt, —Sey da 

litz — însoţit de; alte irci, €rucișăloare.. în, 0, ip Sout-. 
hamplhon a fost decimat, şi, scufundat.” | 

Cuirasalele marei . flote, ni: u putut luă parle la luptă 
decât numai cu, câtevă, obuze! trase delă 0 “depărtare: din- 
colo de 20 khn., căci adversarul fugea cu 'ceă mai mare! 
viteză. Singur Marlborough a fost alins de o lorpilă 
unui contratorpilor. Ă pulut,; Însă, să reintre singur, fără 
ajutor, în porluriie engleze. 
Da "Bătălia s'a ler minăt. Germanii au putui reîntr ă in? 
baza lor; cu resturile flotei; Englezii stă ăpâni pe câmpul, 
de bătălie, au încrucişat încă, două zile în acele tape, înț.. 
speranţa unci noui lupte: Apoi” sau reîntors în posturile! 
lor, După” două zile, „marea: Hotă eră gala de o nouă! 
lupti. n al 

Pierdetile. Escadra n "Beatty. a pierdut: Queen 
Mary, Indetatigable, Invincible, Dotence.. Black, Prince; 
Warior.şi următoarele, contra-torpiloare:: 'Tipperany, "Tur k, 

. "Curbulent,- Fortune, Sparono,: Ardent, Shark, Nomad şi 
Nestor. a - 

Doi contră ă- -amirali, pc, Hoad: şi pe Keint, şi apro ape! 
6000 echipaj. EN 

Germanid.. Tuizow, "Derifiiniger şi. încă un “crucișător! 
“dre adnougt, cuirasalul- Dre adnougt Kaiser. Cuirasatul. de 
„linie Ponumein; irci crucișătoare, Frauenlob, .Wieshba-. - 
den și Elbeig. De asemenea Șasc- opt contra- -torpiloare și 2 
submarine. - 

Diim aci un “extras al. “discursulăi, Lordului R: altour, 
“primiul lord al amiralilăţei; relativ la” urmările . acestei... 
„bătălii navale, discurs ţinut 1a:7 Iunic:la Londra, adică 
șcapte zile dupăa ceastă bătălie: 

| „Acum daţi-mi voie să mi reîntore la adevăratul 
rezultat: rezultatul larg .al :acțiunei flotei. Vreau: să în- 
țeleg anuniite linii largi ide: argument cari. sunt;cu-jotul 
în afarăi-de' ceeace: numesc “cu! “vorbe goale, asupra -pier- 
derilor: coniparalive;- Eu nu măi îndocesc. că pierderile Ger- 
manici au fost. mai mari decât ale noastre, dar despre 
ceeace: vreau:să 'voibesc :acuni ste diferit de aceasta. 'A- 
duceţi- văi aminte carc eră atitudinea Germanilor cu pri- 
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vire la: marea: noastră ilotă.: Ei; de obiceiu lăsau: să circule 

ştirea care devenii curentă în .loată Germania,.că- Nota bri-r 

lanică 'se:iascundeă în dosul, apărărilor. sale, şi-.reluză „Săi 

iasă lafară ca; să, întâlnească pe: :,.valoroşii”;, germani; in 

mijlocul decanului. O: asemerica: alirmaţiune eră dă&;sigur. 

o nebunie, dar. ceeace vreau să: arăt acuma esle exlraor.-; 

dinară ilepotrivire cu! cecece sa. întâmplat în :realilate.. sii 

Dacă ar fi udevărat că liota germană, dacă. arin- , 

tâlni flota britanică ar: învinge-o,:cumi: se “face că —: lupă 

povestirite .germane-:—.. crucișătoarele „de; linie. ale;.îlotei 

germane. şi însăşi :itola. germană, dupiă ce ia cauzal aceste; 

mari pierderi cum sciface-că primul. lucru ce, au ităcul: 

după aceia ma fost-ca! să: îmbunălăjeas :ă, siluaţia, - Să! 

facă cccace orice genera viclorios ace, anume.-să. îmzi 

pingă avântaju!: său. cât mai departe: şi să. completeze ză 

păceala unui: inimic învins? Cum. se face că:primul. lucru; 

ce-au. făcut dupt :aceia :a fost, să. se.repeadă: în.port- de; 

îndată: ce: flota principală: de: sub „comandalui Sir, Joluu, 

Jellicoe. a apărut-:pei scenă (Aplauze). Nu. e. de; nici un 

folos :să se argumenteze:-asupra.unor: detalii comparaiivei. 

când acest:simplu-făpt (îţi ;sare în ochi: Cu: cât înmulţesc, 

mai: mult, cu Gât. inventă: mai: multe; pierderi; .pentru-:En- , 

giezi, cu câL-:mai multe cuirasate, imaginare sunt-itrimise, 

in fundu. mărci, cu atât: mai extraordinar, Sc] are. că acei ; 

care au ireuşit. să-aibă :aceste; succese. uimitoare, de îndată 

ce le îndepliniră, o luară la goană. iii ee ay tat 

Desigur. că trebuc:să:lacem. o “distincțiune. Loale. aj 

ceste :vorbeidespre ; dorinţa; pasionată “a: floței:; de, larg, 

germane să întâtmească:ilola britanică care;în, modlot aşă, 

de pasionat: doreă să oevile,: n'a, lost niciodată convinge: 

rea statului, major german.:lrebue! să: facem o „distinc-, 

. 

țiunc: între: controlul german; şi:- poporul ; serial. [i sunt, 

cu lotul: deoscbiţi.. Ei au- sau celt puţin. își. exprimă, vederii: 

diterite-:şi recomandă politici diferite,» Poporul: german; : 

este .contins.;că -floln.: lor. este: nu: numai; o :foarle bună. 

flotă, ceeace. este, dar: şi::o;ilotă superioară. flotei: dușmur 

nului ci. Bazat pe aceasta, an: putut xedcă toale.acele in-, 

veiliuni ; asupra flotei ; britanice. Bazat pe aceasla: Sau 

produs acele; laude:gerniane. și; lupă, cât înţeleg şi arboru-; 

rea de: steaguri în Berlin: şi alte oraşe; şi: promisiuni: (le. 

racanţă pentru greu. .munciţii școlari, germani, (râsete)). se, 

datorește tot acestei convingeri. citi: e ao 

„? Bazal-pe această potitică.şi peutru.a menţine;aceaslă 

iluzie, am avut acele .raiduri „pe: coaslele : britanice ;- în. 

care un crucișător de linie de.iuţeală imare,; foarte des;sc; 

repede. în marea Nordului,..brage la focuri timp de.-0. ju- 

mătale, oră: şi o..ia la. goană înainte ile. a, putea Îi prins. 
Aceasta este o politică dc „dă și lugi” (răsele): Şi toate 

acestea numai spre a menţine moralul poporului german
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cu privire:la afacerile maritime.. Dar: fiți: siguri :că statul. . 
major german nu şi-a făcut: niciodată :iluziile--acestea.. 
EI ştie toarte bine că posedă o flotă admirabilă în ceeaca 
priveşte personalul cu ofițeri competenţi, :cu marinari vi- 
ieji, toate cele esențiale. unei. flote: mari, dar ci știu: de 
asemenea că această flotă -cu toate meritele. sale nu. este 
în stare 'să dea piept cu flota britanică cânid forţele sunt 
egale. (Aplauze). e ca a a ae 

„__“ Greșeala lor ma constat în faptul căi.sau irelras; gre- 
şeala lor constă în toată această fanfaronadă :ridicolă icare 
îi face să spue vorbe goale. pentru. beneficiul concetățe-. 

„nilor lor:ca şi când flota lor ar fi fost superioară, în: 
timp ce amiralii lor ştiu: că nu: este superioaiă; şi lucrează 
în consecință. (Aplauze): ie aaa 

Sunt-anii oameni cari au descris. această luptă. ca 
nedecisă și Qintr'un punci ie vedere. este nedocisăi. adică. 
dacă condiţiile atmosferei ar fi dat putinţa lui Sir. John: 
Jellicoe ca, „au forțele sale superioare, săi forțeze într'a-. 
devăr toată îlota' germanță. să intre în :acţiune: şi nu 'mă: 
-îndoesc, ar. fi făcut-o atunci. săi sufere. o astfel de înfrân- 
gere, încât nici o ființă omenească-n'ar fi. putut să nege 
că ar.fi fost decisivă. și conclusivă, „Din :punctul acesta : 
de vedere, 'de:oarece:norociit n'a fost (de: partea noastră, 
puteam! dacă voim, să spunem! că; acţiunea a fost nedecisă. ; 
Dar dacă prin: nedecisă înţelegi „că rezultatul luptei: a: 

iost ca cele două forțe să! rămâe ide aceiaş putere relativă. 
după cum. erau şii înainte: de luptă, atunci faci '0 greşeală 
enormă. Germanii sunt relativ. cu "mult: inferiori faţă. de 
cum erau înainte de luptă! Lupta 'n'a fost nedecisă, victo- 
ria nu este numai 'o victorie: pe:hârtie; în care pariea care. 
goneşie pe cealaltă de peicâmpul de tuptă: pretinde cu 
drept cuvânt. să. fie victorioasă. Este mai: mult: decât a: 
tâta. Nu mumai că noi am luat faurii zilei, dat am! luat frac-. 
tele substanţiale. Şi dacii vă îndoiţi de aceasta, vă voiu 
rugă să ţineţi în. consideraţie beneficiile pe cari le avem 
ca urmare a puterii noastre maritime, şi ceeace Germanii 
ar vrea-să ne-smulgă prin luptă? 2: i, 

- Sunt 3 probleme: problema blocadei, problema :în- 
vaziei şi problera mai generală,: comandamentul mărilor 
pentru legături comerciale ordinare.: Cu privire: la care din 
aceste probieri3 nu. este situaţia germâni măi rea. decât: 
şi-ar fi putut-o închipui? ce 
„Care dintre ei se îndoeşte că blocada: este mau si- 

gură decât a fost vreodată :înainte şi că este în putinţa 
noastnă să mărimstrânsoarea? :: îi ee sii 
„In ceeace priveşte pulerea navâlă, este măi curând. 

„ mărită decât micșorată. Venind! asupra: problemei invaziei, 
pc gagr e : i. 

: zi 
- 

- . gi - _ ii . - R în N e: ami Mg - . 
” „a o.
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puteni spune că această problemă a: fost.cimilitura fiecărei : 
puteri pe rând care a dorit să-domineze: Europa: din -tim-: 
pul lui. Filip al II-lea. al Spaniei până în: zilele ;noastre. 

Întotdeauna aceă Putere sa lovit:de forţa: marilimă a Bri-: 

taniei. Intotdeauna puterea în. chestiune: şi-a: pus. între-: 

barea:.,pot eu: să distrug efectul pulerei. navale britanice 

încercând .o :invazie a Marei. Britanii?” Aceasta 'a.lost e-: 
terna problemă, problema lui Filip al, II-lea şi alui Lu- 

dovic al XIV-lea, problema. lui: Napoleon şi:problema lui 
Wilhelm al Il-lea al Germaniei. i 

Este această: problemă mai aproape de:soluţie: decât: 
a fost înainte de luptă? Din contră, dacă vreun german:Sa 

gândit serios vreodată. că această invazie ar'-fi: posibilă, 
nu o priveşte: el acum 'ca unul din'imultele :visuri. neîm-: 
plinite pe care acest răsboiu le-a risipit pentru totdeauna? . 
(Aplauze). . - i 

-.* Dacă privim dar. la lupta ide 'Mieicurea lreculă în 
lumină largă pe care am îndrăznit: să 'o 'sugerez: astăzi, 

dacă Lăsăm .deoparte.. pentru :moment: şi. până vom: ob-: 

“ţine informaţii mai complete, orice .discuţie, .fie: asupra . 

mişcărilor unor vase. în particular, sau asupra ordinelor 
date de anumiţi: amirali. — dacă privim. la.iea în această; - 
lumină largă şi în legătura ei cu acest răsboiu al lumei,: 

alunci 'de bună seamik că sunteţi! justificaţi. bând. în sănă- 
tatea flotei imperiale. într'un: spirit 'de chiar mai::maro;: 
încredere, mai mare speranță și: mai mare trium decât, 

„ar fi fost posibil acum 10 zile”. (Aplauze zgomotoase). 

i : DID E DN Ei e IE NNE IONII II Da 

Din tabloul alăturat, se poate vedeă, :care-estedi- . 

ferența între forţele navale ângleze şi cele germane, atât 
în timpul bătăliei şi după bătălie. . 

+ . aaa [N aa 

i pi i ANGITA ee ia 
- 1) Cuirasale Dreadnougl-uri și super-dreadnougl-uri. . ! 

  

5. Queen :Elizabeth, Warspile, -Barham,: Valiant, Ma- 

laia, anul" lansărei 1913, tonaj individual :29.000, lungi- 

mea în metri 183, puterea în: cai 58.000, iuțeala; mille 25; 

echipaj 12000, armament pentriu fiecare vas 8;38.1—16.152. 

75 Ramillies;  Resolulions, Revenge, Royal Sovereign, 

Royal:Oak, anul lansărei 1914—15. Aproape aceleaşi date. 

şi acelaş armament ca cele ide mai sus. atu 

„4; Emperor ot- india. ien: Duke, “Benbow, iMarl- 

borough. Anul lansărei: 1912, tonaj: inc:ridual 28.000, lunr: 

gimea metri, 177, -puterea: în. cai 29.000, iu;ca!a. mile „22, 
echipaj 1200, armament pentru: fiecare vas „10:34.0— 

19150 i a 
1 Crin, lansat 1913, tonaj ind. 23.400, Lung;:m-: 160,
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puterea -cai::26.500,: iu. mite :21,: „echipaj. 10000, arm. p., 
fiecare vas 10:34. 3164152, iii NE 

„1. Azincourt, lansat - 1913, tonaj, ind. 58.000, Tang, 
m.195, put. cai: 32.000, iuţ. mite"? 2; echip: j 1.000, arm. p. + 
ficcare' vas: 10:30.5—20:15.2-.. i. : 

„1! Almiranle: Latore, unsat. 1914, lonaj. ind. 93, 5-0, - 
lung. m.s;190; :put. cai. 10. 000, îuţ. mile” 23, echipaj: 1075, . 
arm. +10:35:6—+ 16:15:29. ziua 
ii 13.-Kingy George. As: “Centurion, -A4 ax, lansate 101 

1912, ton. înd. 27. -000, lung;: ametri .169, "Dutu cai 27.000: 
iuţ: mile: 22, echipaj. 900, Ar „pentr Wu Tiecare vas î0: 3. 3 
106: 1U:2: NR PSP IE, ii ) i 

„i 4 Orion, -Cunqueior: “Monarck; Fhundacrer,. “tamsale: 
1910-—11i tonaj: “ind.:23.000; lung, m.:166, put. cai 27. 000: 
iuț mi:e:22; echipaj 900, iarnr. ipchtru fiecare vas, 10: Si 3 
16:10.2. 
„Be Neptun, Colosus, :Hercules; lansat: 19104, ton: na, 

20:300,: lung. m. (15 55 put. cai,:26. 600; iuţ. mile. 313 5 echi- - 
paj 900,-. arm pi fiecare vas 10:50. I—Î810 0.0 

"3. S-nt Vincent, -Bângsuart;: Comlihgwood; lansate. în 
'1908.—1909,. tonaj . ind.:19;: 560,- dung. n. :192, pul. cati 
„24.900; iuți. “mite: 22, echipaj. 370, ai, „pentru Ticcare Vas: 
10:30.5—-18:10.2:î îi: i i 

„2: 'Belterphon; irereraire,! “lansate 1907, „ton: ia: 18.900. 
lung. m*149, pul. iai 23.000giuţ: mille 2 2.9, echipaj 500, 
ar. pi “ficeăre-vas . 110:: 30.5—-16::10.3. 

:1::-Dreaudnougt,. lansat 1906.ilonaj: 18. 200, “unui m. 
1-19, pul. cai 23. 000, tiu, mille 215, „echipaj, 300, “adm. 
10: 36, 316210. a ml, 

ir in (Pota: "33, - Ni Sa a 

ti ta 
'2. Incrucişălcare cuirasate „„Dreadnoughl-uri d 

"1. "Tiger, lansat 1913; OH. ind. '98. 960, lung. an. 201, 
ia 83. 10p. iuț.: miile '30,, „echipaj 1200' arm. 8:94, 2 

5 
„1. 2; “Australia, New * Zeelanda, Mansale: 1911; ton. ind. 
19. 300; lung! im. 169; p.: cai. 32, 000; juț. mille 25, vechipaj; 
1100, “arina. “pi fiecare. was 8:30. 5—16: 10.2. +: 

“3, -Lion,;: Princes'::Royal, :,,Qucen: Mary, : lansate 
1910 -—12;- tonaj. inq..30.0000, tunig. m :201;iput. cai 26. 300, 
iuţ:: mille! 28, echipaj 11100, Ar p fiecarei vas: s: 313 
16: 10,2 2 a n ep Pita 
iii “Invincible”: “Tndomitable, Taflexib! c, Dnidertiza- 
blo”, Tavi 1907-2:909;! ton. lindivi-:19. 050, lung. : NI 178, 
pulere': cai: 140.0000;:iuţ: innille: 25; echipaj 11075, “arm. p. 
fiecare 'vias:"8:30.5-2246:10.2-. ia 

“Total general, 15 “Dreadnovgluri şi superi idireaa: 
nougt-uri: re it a zi E ji 

i ai



i, aa 

m Cuirasale "pr o-Dreaănougtari: i 

2. Lord Nelson, Agamemnon, Nansale' 100, tonaj! ind. 

16. 800, lung. metri (35, putere, cai 16. 750, iuţ. in. noduri 19, 

echipaj 750, arm. tumuri «1:30, 5210: 235. „ati 

8. King Eduard: VII, (Coininonwe aut, Doininion, iz ce-: 

landa, Hinduslan,. Britania, Hibernia, “Africa, lansate în 

1903-—1905,. „tonaj “nd. "16: 600, ung 1.129, puli cai 18.000, 

iuţ: în od. 19,4; echip: Y, 780, arin, tunuri” 1:30: 5—4:2 3 pm 

10:15.2 i - biți 

2. Triumph, Swittstre, Tăiisăt 11903; tonaj “irăte:12.000 

lung, jmelri 139, pulere icai 12. :000 „aţi în ţi noduri 20, echipaj 

700, “arm. tunuri '4:25. 41419: mia et 
“8. 'Formidable, Irresistible; “Iplacabiej: »XVenerablă,. 

Buivarl, Queen L.ondon, Prince rol Walesi: “Tauisatei: intii 

1898—1902, tonaj ind. 15. 240, ling. Ini122, mut. iai 15.000, 

iuţ. nod. 18.3, echipaj '760, arm: tun: 4: :30.5212:15.2. 

5. Duncan, Russel, Cornwalis, sExinoulli! Albemoule, 

lansate 1901, tonaj ind. (1-1.200, lung. mi:123; p: cai 18.000: 

iuţ. nod. 19, 4, echipai 1760, arin. “tun; +4:80.5-0 12:15,2. 

6. Canopus, Goliath,; “Ocean “Albion, Glory, Ven- 

geance, lansate 1897—99, “tori. find: 13, 160, lung. m. 199, 

p cai :13.5006, iuţ: nod.::18.7, echipaj 750, “arm tunuri 

4:30,5-—12:19.2 in 

+ 9. Majestic, Magnilicent, Ni GO rious, Mars, hipiter, 

Prince George, Căesar, Hannibal, “Iustrious, lansat: 159. = 

1896, ton. ind. 15.140, i, n. 119,ip- ră 12, 000, ut. nod 18, 
echip. 750, arm. tun. : 30. 5—12: 15.2 

8. Ioy al Sovereign, Riunillies, "Repulse, Besolulion, 

Revenge, Royal .Quak, Ilood, Empr ess of. India, lansat 

în 1891— 92, ton. ind:15.100; lung: "15,116, pri! cai 13.000, 

iu. nod. 19, echipaj :715, arm. 4: 34,310, 15. 
: Total 18: cuirasate. pre -drcadnougluiri. 

titi 

     i 4 „rherucisăloără Ciiirisate.! 
ei + a i. : 

3, Defence, Minolaur, “Shanhân, tansale- 1909--1907, 

ton. “ind. 114.830, lung. im: 149, p. cal 27. 000; „iuți nod 2 3.5 

„echipaj 755, arm: t. A: 23, 4—-20. 19. da 

5. Duck oi Edimburg, Bank: Prince, Coen: ane, “chit 

les, Natal, lansâte în 1901221905, tonaj: ina. 13. 700, lung. 

m. 146, mp. cai 23. 300, iuţ. n: 23,5, iechipăj, 120, ari, intii 

6:23. 1—10:15,2,, iiaitate i . 

0, Anuim, Devăiasnită, Tarnăvon, Noxbouirg;: Negil 

Hanipshire, lansate 1903—904, tonaj ind: 14, 000; “ung: mi 

137, p, leai 21.000/tiuf. pn. 23,5, echipaj 650, arni.: :419-615.% 
8: "Coriwall.; Lancaster: Donegal. Men, ' Essex “Sul. 

folk; Berwicl, Cumberi ând, lăsate (1901— 1902; tonaj înd.-
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9960, lung. im. 133, putere cai 22.000, iuțeala noduri 24,7, 
echip. 540, rm. tun. 14:15.2. .. . 

Il. Bedford, lansat 1901— 902, tonaj 9960, lung. 1m- 
134, put. :cai 22. 0000, „duț. noduri 24,7 echipaj 540, armat 
tunuri 14:15.2. 

3. Dracke, Leviatham, King Alfred, lansat 1901, tonaj 
“ind. 14.330, lung. m. 152, put. cai 33. 000, iuţ.. nod. "24, c- 
chip. 900, arm. t. 12,93. 416: 15:12. -:. 

-3, Sutley, Curyalus, Bachante, lansate - 1900— 901, 
tonaj ind. :12.2000, lung. îm. 134, put. cai 21. 000, iul N. 23, 
echipaj 750,a;:rm. 2:33,4—12: 152. | Ia 
Total 29 crucișătoare. cuirasate.:: DR i 

-- La acestea se mai fadaugă: ;, , ID 

11 crucișătoare protejate, mari, tonaj s— 19. 000.. | 
36 crucişătoare protejate, iuți tonaj între 46000, cu 

iuţeală 24—30 mille. i nt, . Da 
::...80 diferite erucișitoare. ca e 

“25 crucișătoare mici. . Nr pe 
„il 250 contratorpiloare.. E PI Ra 

1. „..'80—90 submarine. . . . a N IO a 
- 200 torpiloare, ele. etc. 
Total: "43 „Dreadnougt-uri ; 

748 Pre- -dreadnougt-uri; - 
93- 

„22: Crucişătoare “cuirasate, etc. cele de mai 

n Tonajul, întreg; uproximativ: 3.000.000. - 
“Tunurile, mai mari de 10 „etin. » peste 3500... 

Echipagiul: 350. 0000,. - 

DI “GERMANIA. 
1  Cuirasate, Dreadnioug vtouiri şi. „Super. Si 

6. Kânig, Grosseri, Kurtiiuist, Margraf, Ersalz Bran. 
demburg, Ersaiz Worth şi T., lansate 1912.— 14, ton. ind. 
26.000, lung. :îm. :180,:p. cai. '30. 000 .aprox., iuj. nod. 24, 
echipaj 1200 arm. £. 10:34—14.14. 

5. “Kaiser, 'Frederich der .:Grosse.. Kaiserin, Kânig 
“Albert, Printz Regent Luitpold, dansat 1911—12, ton. ind. 
24, 700, lung. îm. '172, p. cai 28000, (turbine) iuț. nod. ;23, 
echip; “1079, arm. t.(10:30:5-—14:15.5—12:88. + 
A, Helgoland, Osttrieesland, Thuringen, Didoiubrg, 

lansate 1909-—10, ton: ind. 22,800, 1. 2-166,5, p. cai 28.000 
iuț. nod. 21], echip. 11106, arm. t. '12:30.5-—14. 15.5—14.8.8. 

4. Nassau, “-Westfallen, Rheinland, 'Possen, lansat 
1908, “ton. ind. 18, 900, 1. zn: 145,7, put. 'cai 25. 000; iuț n. 
200,5; echipaj. 965, arm.; t. 12:98, 4—12: 15.4—16:8:8. 

6. K. (probaibl Lutzow), 'Ersatz Kaiserin - Augusta, 
Eisatz: Herta;  Deriflinger,. Sejdlitz, Von: “der 'Tann, lansat
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1910— -14, ton. înd. 19.000—28.000, 1. m.':186,5 5; put. cai 

52. 000, “iuţ. mod. 25—298, echip. '1000— 12000,: arm. tun. 

10:28.5—12:8.8. sau 10: 30, 5—13:15 sau 18:29, 4—10; 15... 
Total! 25 Dreadnought-uri, cuirasate! şi cricișătoare 

cuirasate. E 

2) Cuirasale intai vechi de 1906. 

10. Deutschland, “Hannover, Pommern, Schlessieai, 

Schlewig-Holstein, Brumschwcig, Elsatz, Hessen Preussen 

Lothringen lansat 1902—906, 1. ind. 13, 200, |. m. 125,9, 

-p. cai Î7, 000,i uţ. n. 19, echip. :743, urm: tunuri 4:28. 4— 

A417—t: 20:8.8. 
5. “Wittelsbach, Wetlin.: Zahiinigen, Schwaben, Me- 

cklemburg, lansat 1900—901. t. nd. 11.800. 1: m. 125. ul. 

cai 14. 006, “iuţ. . +18, echip. 683, arm. tunuri 4:04. 4— 
18:15.4—16,8.8. E i 

5. Kaiser Friederich II, „Kaiser XVilnielaa II, "aiser 

Wilhelm 'Grosse Kaiser -Karls I'Grosse, Kaiser Barba: - 

rossa, lansat :1896—1900, ti. ind. 11.550, L.:m!. 120, put. cai 

13. 000, iuţ. n. 17,5, echip. 622,  arimament tunuri 4.24. 4— 

Is Î4:8.8. -. : A ă 

„Total „20, "Cuirasale. : - N 
Ti 

N iGrucişătoare Cuirasate. a IE 

1. Roon; lansat: 1903, . ind. 9500, 1. “m 128, pt. cai 

- 19.000, iuţ. nod. 21,5, echipaj 633, armament tunuri! 4: 21. 4 

—10: 15.4—14:8.8. 
1. Printz Heinrich lansat 1900, t. irid. 8900, 1. m. -124, 

put. cai :15.000, iuţ. moduri 20, echipă; 560, arm. t. 2: 24 4— 

10:15.4—10:8; 8. | 
La aceste, forțe se mai adaugă: 
22—25 crucişătoare' protejate. a , 
50—60 contratorpiloare. * a IRI 

__40—50 torpiloare” de'tonaj amare. a 

"Total: '25 Dreadnougt-uri, cuirasate. şi crucișătoare 

30—40 submarine. . 
cuirasate; , 

20 cuir asale: x echi, ay nd ei LL 13, 000 tone fiecare. 

(A se compară fiecare 'eategoric cu cor eepunzătoarele, en- 

glezilor). o 
2 cruciş: Aloare cuir asale: | 
“Tonajul întregei flote este ide cel mult 1.000. 0004 tone! 

Numărul Lotal al tunurilor mai: mari de.:10 cm este 
cel mult 1000. 

Echipagiul“ aproximativ ! :120.000 oameni. 

pe ae ast
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;„ sdn luna Aprilie 1916, s'au conslalal cele mai mari 
pierderi «le: vase. marilime (1): „Dela: începutul. IL ăsboiului 
în nici: o lună. distrugerea! ace casla: na „atins proporiii niai 
mari ca în Aprilie 1916. E 

Nu'e vorba în această sialislică dec: AL despre distru- 
gerea vaselor de comerţ, în turma faptelor de răsboiu. 

In cursul lunci Aprilie ;trecut, nu mai puţin de i2 
de vase au fost sculundale prin torpile, mine sau: iunuri 
xeprezintând..o capacilate lolală; de 258.000 de; tone. 

Cifra icea. mai. mare ; care se! obținuse. până. acum, 
în această operă negalivă;:—.a fost de 110 vase, reprezin- 
tând în total .170. 000 de; tone. E deci o diferență în plus 
de aproape 90.000 de tone, adică iapro ape 50 a sulă. 

Nu lrebuie să se cre: adă că această sporire a vaselor 
distri use provine linlr'o aclivitate imaiimare a submarinelor 
sermane.: Dimpotrivă, rezultatele obţinule de. răsboiul sub- 
marin german s'au micşorat în mod simţitor, ” 2 

N Și, în “această privinţă, :sc, dâu. cilre precise: în Âu- 
usi 915 submarinele germane .au scufundat aliaților. 53 
de vapoare. de comerț de an: tonaj de, 13-1.740 tone; în A- 
prilie :1916 această, citră sa inicșorat la 38 -apoăre Cu 
118.382 tone. In aceiaşi lună submarinele sermâne au; scu- 
lundat cu 6 vapoare neutre mai anțult decât. în. "August 
anul trecut. Fiind vorba «dle vapoare nculre, ele nu intră 
în calculul pieriterilor,suterite de. aliaţi. 

In 'ceeace priveşte vasele cui pânze, submarinele ger- 
mane au: sculundat aliaţilor S, cu.un tonaj.de aproape 
3000 tone,.—- „cu 510 one: mai muli decât: le c-au sculundai 
în August. i 

Cum. se. explică laptul: că, —.cu Lol: insuccesul Sub- 
marinelorg gerinanc;, cilra distrugerilor „a erescuţ? Minele 
au pricinuit mai multe sinistre inarilinie;” apoi sunt cazuri 
îndoioase, alribuite cu. siguranță unor maşini de distrugere 
submarine, mine sau torpile rătăcitoare pe întnisul mă- 
rilor., Se ştie că vasul pe care se află lordul „Rilehenkin 
sa sculundat întrun asemenea, accident. SE 

, „Dar mai e,şi un-alt apt: “asele submarine. ale alia: 
ilor sau alte v asc, au tăcul şi ele răsboiu vaselor. de co- 
meri adversare, şi slorțările lor au dat rezultate, desi na- 
isaliunca marinelor. de comerţ ale puterilor. centrale e 

căi se poate. de redusă, mai mult: în mări închise cum e 
Baltica, Adriatică şi “Marea Neagră. 

Astfel Austri iacii, Germanii şi-'Pureii au pierdut, după 
datele biroului . „Veritas? priu scufundare, de către sub- 
marinele aliaţilor, tot în Aprilie 1916, 12 yapoare cu 
14. Ti de tone şi prin alle taple de răsboiu 2 2 de vase, 

. 

1) Din ziarul „Viilorul* No. 5036, lulie 24.
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-cu iu tonuj- de: 37. 138 de, one: — “adică în - total 13 le: Vase, 

-cu 51.909 tone. ee aa 
u 

În acest total nu sunt cuprinse; micile! vase. cu: pânz Lă 

scutundate în Marea Neagră':de torpiloarele ruseşti: - 

In rezumat pierderile “navale generale se ridică, în 

timpul: unci singure: luni a. anului: “curent, Ja::60. de va- 

poare și 158.591 tone: pentru aliați, la. 32. apoare;:cui 

46.159. tone pentru! neulri; şi 3 : „apoare şi ȘI: 909, tone 

pentr u imperiile: centrale. şi: Turcia. „ia 

“Cirrele sunti:-adânc vorbitoare: “Moiochul. ăsboiului 

trimite în adă âncimea nepălrunsă a mărilor şi. oceahelor, 

nu numai sute şi” mii de vieţi omeneșşti;.:ti “şi valori (dei 

sute de milioane! şi munca multor: ani. aa. “Şi! asta, în: alară 

“de pieriderile vaselor! de: Ti ăshoiu.:, aer 

  

   

    
i eta 

N | “A. Chestiuni geiverale. 

Se poale “tace o asemănare. între Droectut:- ii aș. al 

Ruşilor: în :1877; cari ieredeau “că: în :câtevă luni vor fi la 

Constantinopole. şiinlre procelul: Ger mamnilorf aţă de Fran- 

sezi.: Ta: ambele “cazuri, atacatorii au nesocotit pe 'adver- 

sari. In ambele cazuri intârzier ca în executare” a fost. sem- 

malul nereuşilei. In ambele cazuri au'lrebuit să:deă înapoi 

şi să-şi caule aliaţi moui. Rușii au găsit aliaţi” în 1877; Au- 
Slro- Germanii caulă, dar nu găsesc. 

h pd it a 

9-a situ: aliunea critică în care. s'au găsil germanii la 
Marna, Sa "găsit şi “Napoleon la Ulm. Rezu! tatele. însă nu 
au fost idenlice.' Napoleon': isa retras pe'o poziţiune . mai 
înapoi pentru:a creiă: “Austertilz-ul; pe când germanii 's'au 

velras pentru; ase iapără până ce, prin Succese pe alle 
tronluri! sau prin vicleşuguri! Hliptoimatice, : să- și s salveze 
situațiunea, | i ii i 

3. Unol dureros dar plin de e înatt patriotism, i au ad 
ministraţiite comunale, “mai ales ței ând: teritoriul este inv 
dat de inamic. 

Când vrăjmaşui calcă pământul. patriei, ind! sate și 
-aşe cad sub stăpânirea hui, ceeace mai subsislă din: ființa 

majionlă se concentreăză în urul municipălităţilor, Pos- 
"peelate şi păstrate ce:e/imai multe ori:de XI ăjmaş. Câna 
se va scrie istoria acestui răsboiu, se'va “cunoaşte: câle
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'vexațiuni şi câte dezastre s'au cvilat oraşelor, prin patrio- 
tismul neobosit şi rezistenţa eroică a edililor, cari au im- 
pus, prin forța morală îa dreptului, brutalității învingă- 
toru'ui.. (Ilălăceanu, Op. cit) ice 

* 4.-Până la Verdun cetăţile au căzut foarte repede, dar 
alunci împrejurările erau cu totul alte:e. In Belgia s'a pro- 
dus alacul prin surprindere iasupra Liege-ului; Namur nu 
a fost pe'deplin pregătit pentru apărare. iEfeclul tunului de 
-30,5 cm. eră încă necunoscuii, tot. asticl 'și al mortierelor 
de. 42. com: 7 ÎI NI N e i a 

+. Armata belgiană nu a freprezintat o armală aşă de 
rezistenlă : şi: bine. instruită: ca: armata franceză. La “An- 
vers, apărătorul nu a (pulut schimbă. sistemul 'de apărare 
al forturilor actuale, necunoscând încă superioritalea ar- 
tileriei de atac, aşă Gă arti-eria grea a forturilor eră o țintă 
fixă si uşor de nimerit pentru -alacator.; 

Deieclul principal al cetăților “ruseşti, eră, că peri- 
feria linici forturilor eră “prea mică; şi distanţa forturilor 
“exterioare eră prea :aproap2 de centrul ceLăţei. Afară de 
aceasta, Ruşii, exceptând Nowo-Georgiewsk, nu au apărat 
cetăţile până la ultimul om, ci de regulă cum cădea un 
iort exterior sau.o dinie a torturilor, ei evacuau celalea. 
La Verdun, împrejurările sunt :cu totul altele. Ea este o 
fostăreaţă modernă, întărită cu. cele mai moderne mijloace 
aşezale. pe,o. periferie je pesta 50 kilometri. Francezii au 
adus-aci tunuri 'de tce:e mai mari calibre, între cari şi tu- 
nuri de jpe vase, jașă că posedă o artilerie egală cu aceca 
a ;agresorului,: plus oa rmată mobilă..In fine, la Verdun: 

:a rezistat bine apărarea exterioară, ceeace: nu. s'a. petrecut 
la celelalte cetăți. căzute, ic 

e 
, 

5. In urma crudei dezamăgiri suferită de diplomaţia 
Injelegerii, când Bulgaria a drecul de partea Austro-Ger- 
manilor, precum și în turma. rezultatelor slabe ce şe obli- 
neau de tliecare aliat (în parte; în operaţiunile. ce duceau 
pe. ironturile respectvie Tărăi::0. unitate. de conducere, — 
guvernele multiplei Inţelegeri au :ajuns :la convingerea 
că. se impune formarea funui consiliu superior de răsboiu 
a Puterilor mulliplei. tu 

Acest consiliu sa întrunit în luna Maiu, la. Paris, 
şi se. compune din:: a ie 

Generalul :Joitre. (Franţa); Mareşalui: French - (An- 
glia); Generalul Porro (Italia); şi Generalul: Gilinski. (Ru- 
sia); din partea Angiiei (a mai asistat Generalul Murray şi 
Robertson. .: Cp ! ae 
„«» “Imediat după întrunirea acestui mare consiliu; s'a 
hotărît, înființarea "unei 'comisiuni ' superioare economice 
pentru a asigură unitatea în ceeace privește interesele eco- 

pi 
DEI



“priveşte oţâtirea (fizică şi wpraclica profesională. : 

48i 

nhomice. sociale ale publicului multiplei, pe timp de răs- 
boiu şi după răsboiu: e 

_* “Demonstraţiunile cari: se făceau altă dată cu rupe pe 
unele! fronturi pentru a mască. decisivele pe: alte: fronturi; 

Sau “încercat în acest răsboiu -şi cu .luptele -aerienc,:de- 
monstrând cu ele pe unele teatre, ide: ex.: înaintea -înce- 

perii ofensivei în Italia, s'au produs atacuri aeriene pu- 

ternice ipe frontul: francez, contra Angliei şi pe frontul rus. 

6. Luptele francezilor în colonii, şi în 'special luptele 

din Maroc, âu contribuit unuit pentru -pregălirea lor ide 
răsboiu, atât în :cţeeace privește suiletul, cât şi în ceeace 

In special, pentru ofiţeri, făzboiul: din Maroc, a fost 
şcoala "care i-a înzestrat cu cunoştinţe atât de folositoara 
lor astăzi pe noul şi marele front de luptă. De aceea: ofi: 
țerii cari au condus trupe în Maroc, s'au xlistins pe câmpul 

ve onoare din Franţa. (Unii din ei 'au iajuns la 'situațiuni 
înalte,' căpătând astfel răsplata imeri:u.tui „şi sacriticiilor. 
lor făcută pe câmpiile aride şi dunele ide nisip ale: Ma- 
rocului, a ai 
1,-:Obişnuiriţa” faptelor +de arme, le-au - dat ofi:erilor: 

frâncezi din. Maroc liniştea şi libera cugetare a situaţiu- 
nei. Patriotismul 'lor eră: încercat şi relluxul “pornirilor 
din sufletele lor eră mai liniştit. De':aceea sau şi distins 
repede prin prudenţa .hotăvirilor: şi îndrăzneala: execu- 

-*. Ca o încoronare a jactivităţii acestor ofiteri unul 
dintre ei 'a fost ales să ajute pe marete comandant: -Ge- 

neralul Pellg, care a laparţinut trupe:oi din Maroc,:a fost 
numit major „general al jarmatelor şi 'este: co.abora:orul 
cel! imai-:apropiat: al” jgeneralisimului Jofire.. : - 

i: : 7: Răsboiul mclual'a modificat întrucâtvă formula: Riăs- 
boiul hrăneşte răsboiul: : Austro-Ungurii în Serbia şi Au- 
stro-Germanii în Rusia,-au suferit muite lipsuri din . cauză 

că resursele ținuturilor prin cari: treceau erau strânse din 

“timpul: operaţiunilor precedente: sau "fusese distruse: îni 

    

timpul wetragerei. i 
„Este ''metesar a! se icomtă-:numai) pe; resursele di- 
napoi.: | e ee zii 

Daia za cp Pata TE aaa 

8. Introducesea serviciului militar obligatoriu în Anglia 
întrun timp; atât de scurt, întrun mediu atât 'de contrariu 

acestei obligativităţi, -precunr și lorganizarea repede a uni- 

tăților și a comandaimenteloi: „mi itare esigieze, ajungând 
dela: câtevă sute: de iinii de .luptători:-la peste 2: milioâne 
de Soldaţi intraţi dejă în luptă, şi: înzestrați «cu tot:ce 

ştiinţa modernă. a 'pus la” îndemâna -arma:eior, face una 

| 31
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din paginile cele mai imărete. ale voinţei de a învinge 
în acest răsboiu. Fără căută să mmicșorăni cu cevă admi- 
rațiunea pentru vregălirea militară la Germaniei, suntem 
obligaţi să constatăm că “Anglia merită mai multă admi- 
rațiune, deorecae, a pregătit într'un an ceeace Germania 
a pregătit în 10 de ani. - : Nea SE SI 

„Negreșil că ori care ar.-fi fost siluațiunea materială: 
a Angliei, ca nu ar fi putut. ajunge la asemenea rezultat 
lantaslic, dacă la bază nu ar îi fost forţa morală și inte- 
lectuală a fiecărui englez în parte. | N e 

__ „Intro situaţiune identică materială, dacă ar li fost 
Turcia sau. China, poate chiar Spania, desigur că nu Sar fi 
ajuns la asemenea rezultat, fiindcă lipseă elementul mo- 
ral. și intelectual al: fiecărui individ, Aşă dar, înainte de 
toate, şi la baza oricărui ideal social, să se asigure forţa 
morală şi intelectuală. a indivizilor, Ma 
i ME E ae IN RI Ea i i. 
1... 9. Introducerea serviciului militar, obligatoriu în iAn- 
glia a “lat-naştere (la-mişcări în acest sens şi în America. 
Această slare «de iucruri jtrebuie să deă Ida gândit! paci: 
fiştilor în special şi sociologilor îîn general. Pacifiștii 
vor înțeiege -puate, că pu în dezarmare, ci în alte direcii 
să; caute formula picii; iar sociologii să găsească: proporiia 
în care trebuie să între pregătirea de'războiu atăiuri de 
ceielalte activităţi „ale: progresului “omenirii. Roosevelţ;: 
fostul președinte al Staie.or:Unile, ra Zis într'unul din dis- 
cursurile sale: „Singurul mijloc ca ;să nu fim ătacaţi, e 
să fim! destul -de puternici pentru 'ca si nu-i vie nimănui 
ideia :să ne atace”. | i , : : 
e SI mai departe: 

4, „Pregătirea de. răsboiu. nu le” apără întotdeauna de 
răsboiu, după; cum pompierii-mu. pot să prevină 'incen- 
diile”. : n 
PR „Dacă Eiveţia -ar 'fi.fost lot naşă, de rău. pregătită de 

răsboiu ica şi. Belgia, neutralitatea ei ar fi fost căleală: 
„ii “ăvoeaţii, păcei cu orice preţ, vor să împlânteze. în 
America disprețul de arme, pe care-l aveau odinioară Chi- 
nezii, 0 greşeală care i-a. condus la sclavie. şi asupra. că: 
reia ipar a fi beveniit de vre-o 20'de ajii încoacţ.-. ii: 

i; uzNu- vreau: ca America fă ajungă: în halul, Chinei”, 
Conciuzia sa a lost că nentru ca 'Statele-Uni'c.. să 

aibe o armată și o marină demnă de acest nume, trebue 
să se înfiinţeze 'serviciul militar 6bligatoriu în genul ace- 
luia: pe -care-l are Elveţia. is i pi 

  

r pere ... a. 
-! si 7 ie LPT pi Pete tai RR 
în 11, Aproapetoată ununcitorimea :engleză, în speciaţcea | dea caile: ferate, -au:ăcut. diferite. manifeștaţiuni-.contra 
serviciului militar. obligatoriu. ,: în. SI III 
i IN Ziua se-.D januarie.; crţ,,—ne ;ințormează .4..Y. 

? Ii ep
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1. Bărbat în „Noua Revistă Română”,—900 de:egaţi, re- 

prezentând -cam 200 milioane țle muncitori, sau adunat 

la Londra :ca să fliscute legea: prezentată de guvern, asu- 

pra. serviciuiui militar, obligatoriu. Rezultatul discuţiei a 

fost &ă Tegea a fost dezaprobaliăi, cu două, treimi din tota- 

litalea voturilor. In urmarea iimediată; a acestui iâpt,: a 

“fost că kei lrei mniniştri cart” reprezeritau, în guvernil de 

coaliție, muncitorimea, :au trebuil Să se relragă, „nu pen- 

tru că ei arti fost opuși legci”, ci cum zice Limes” „pen- 

trucă erau partizanii ci”, — cecace-i puneau în, dezacord: 

cu partidut pe care-l veprezentau”, 
- Sindicaliştii francezi, văzând” această “atitudine a-lu- 

crătoritor. englezi, nu.:căulat a-i convinge de 'conirariu.-: i 

lată în' rezumat 'argumentaţiiie ssindicalişti:or fran- 

„Situaţiunea de insuiari a Englezilor âjulă să înţe- 

1egem ' opoziţia camarazilor englezi - în' faţa unei: Situa- 

țiuni atât de.nouă pentru: ci: Pentru, noi, T rancezii, nu 

ar fi posibită ezitarea: foţi imiuncitorii ţărilor:aliate şi aceia, 

ai Angtici, trebuie să participe până la capăt la lupla con- 

ta militarismului german, şi prin urmare trebuie să facă 

sacrificiul care “1c“este terul”' în :numâle :cauzei comune”. 

Aceste cuvinte îndenmătoare la tertiți palriolică mau 

rtimas fără iefect şi kerviciul militar” Gbligatoriu s'a pulut 

întemeia fără atitudini prea psliie şi fără 'opoziţiuni grave. 

Fenomenul introducesrei serviciului obligatoriu în An- 

glia, rămâne! curios şi semnificativ: „periiru limpul: nos- 

eu, căci prin ci se. dovedeşte cum amuilt :criticatul. milita- 

rism: este: o: necesitate şi că -oștirea teste în -timput celei 

mai puterriice civilizzații, o mecesilate imperioasă.  ..: 

" "-“Astfe!, după un:an şi Jumătate: de răsboiu, sa do- 

edit că “visul internaţionalei au: sc.niai poale reluă pe a- 

celeași iluzii :pe cari sa întemeiat în trecut şi că fralernita- 

lea :'va fi înţeleasă alliel în viitor.: In: loc ca . desfiășurarez 

mereu surprinzătoare tu: eveniimernlelor să readucă: pe pa-- 

„diiişti la seredinţele  dintâi,: Hupă „ce-i: îndepărtase prin 

prima zguduire, ea i-a ieoniirmat: din .c6 ân! ce. mai. mult 

în constatarea erorilor primejdioase [Hin trecut. 

„- : Gustave Herv6,:antimiiitaristul: care. a, intrate şi .în 

temniţă pentru aplicarea convingerilor 'sale antimi'itariste, 

„reprezinli:. mai: bine. ca fprice această; intereșanlă' evolu- 

ție. a conştiinţei socialiste, Herve „şi-a schimbat. țitlul zia- 

ruiui său.,.La. Guerre Sociale”. în sLaNictoirey, ' 
e $ 

eo io 

„La Guerre Sociate” dusese; vi lenla împotriv 

  

l a..parz 

tidelor ile fsuverh. până,la .limi'e: necunoscute :aiurea. Nu 

crau pentru Francezii-,prole;ari. anlimililarişti,. mai: mari 

duşmanii decât Francezii înşişi; in: burghezia. ci inanciară 

nu, cicricală,.. psi Domo erp 

Tar. astăzi „La Victoire” simbolizează unirea: futu- 
pod



„484. 

“pentru desăvârşirea 'operci: comune, salvarea "Pa 
Crieii Aa A ă 

“i Astăzi cei mai clericali francezi sunt mai buni decât 

rora' 

„tovatăşii” internaționalişti din : Germania... - | Ai 
- „„Pacifistub”:Hervă declară în noua pagină a gazetei: 

sale, că respinge orice: pace! germaniă,: că „vrea „conti.”, 
nuarea răsboiuiui, până! la victoria deplină,—iar  socia- 
liştii germani :și englezi (fac şi ei aceleaşi deciarațiuni:.! -. - 

De Apei Di a PR Ia Di ai d : ” - i . 

„12. Se pare căintrarea în tiranşce aduce o scădere ai 
spiriluiui răsboinic .şi a pputinței de a maneviă. Trupele 
intrate în 'tranşce au bo; “tendinţă; de eroism local, negativ, 
acela de a se păzi, etc. Unităţile dinapoi aduse aci, său. 
se pierd în intervale, sau iatră! în tranşee ca şi ceilalţi. 
„i, Armata” sârbă intrată. în. tranşee. pe Drina .şi Sava, 
între: 16 Septemvrie şi.:14, Octomviie, 1914, nu numai că 
pierduse din calitățile, manevriere Şi din avântul :;răsboi- 
nic, „dar "căzuse într'o emoralizare ce puieă. să ăducă. 
consecințe fatale. De altfel,, din modul cum se pregătesc 
oiensiveie pe frontul de Vest, se poâte edeă că se comp- 
tează pe trupe proaspete, iar. nu pe icele din tranșee. He- 
zultatele obţinute de germarii la 'Verdun, se datoresc a- 
vântului, trupelor; proaspete. ; .... E 

=. 13. America— graţie. acestui uriaș răsboiu,—a căpătat. 
asupra Europei o îmare superioritate econoniică, financiară. 
ŞI morai ;.iar în :ceeace. ptiveşte pregătirea mperitru vii: 
toarea.:rezistență, desigur. Gă . America va deveni 70 - mare: 
putere miitară, e cu 
-2î “Oricâte sforțări va face Europa, iu va mai putea 
luă“ înainte Americei şi nici. nu. va (puteă să;se păzească 
de a mu î. se comandă în unele cazuri, şi a ţine seama de- 
dorințele Americei în alte cazuri... ..: ---. Ra 
-“< “Dacă, (mai ales, conflictele. naționale :nu. se vor re:: 
zOlvă acum. în Europa, atunci  iinferioritățile. ei. faţă 'de: 
America vor.fi şi imai vădite. . e pr i ee 
. „it pi ie e 

îi 14414; 'Sunt: statisticieni: cari susțin. că dacă răsboiul va. 
continuă! şi în“ 1917, Germania va Zi șilită a reduce sim. 
țitor- efectivele: unităţilor pentru nu :micşoră -nuniărul 
corpurilor ' de armată, sau a::micşoră ' numărul “xorpuri- 
lor de armată'pentru:'t: întreține eiectivela ce'orlalte. Con- 
tirigentul :1917 afost: chemat Bub drapel; iar : etemen- 
țele vechi,'pâniă la'pătruizâci şi cinci de ani, au fost luaţi în: 
xândurile: liptătorilor. „Ceeace să: fa mai: aduca! din ton: 
tingentele :noui sau: din'kele::vechi, nu vor ajunge: peitru: 
umplorea. golurilor, având: în vedere, mai--ales;: pierde- 
rile: dinsuitimut timpii he i 

[Ia | EPIC 

i i at 

e Pa . .. i]
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„.15.Să mu se treacă cu vederea că, deşi poporul german 
zse caracterizează prin spirit de datorie şi prin cult pen-. - 

tru puterea suverană, totuşi, aflându-se. aci cel mai mârg 

număr. de „socialiști, :este de prevăzut că imediat. după. 

„xăsboiu vor ffi în Germania mișcări zguduitoare contra, 
capitalismului şi imperialismului, cauze ale răsboiului. . 
Protestul lui Karl Liebknecht pe care-l dăm aci şi care 

nu a fost primit în Reichstag, va “fi punctul de „plecare, 
al acestor mișcări şi curente -pe cari le iprevedem: .. , 

„Protestez împotriva răsboiului. împotriva acelora, 
„cari sunt răzpunzători şi împotriva acelora cari îl. di- 

„riguesc. Protestez împotriva potiticei Kapilaliste care-a 
„dat naştere. Protestarea mea seste. îndreptaţă contra, ca- 
„pitaliştilor pe care-i veştejeşte, contra planurilor de ane- 

„sare, contra violării neutralității Beigiei şi Luxembur- 
„Sului, contra dictaturii militare, (contra uitării desăvâr-. 
„şite a datoriilor 'sociale jşi politice de cari se fac vino-, 
„vai, astăzi chiar, guvernul şi claseic s ăpânitoare”. .. . 

16. Din răsboiul actual,—pornit, la început, mai mult 
din cauze ieconomice,—apăar, totuş, pe zi ce trece, în în- 
tâiul plan, cauzele naţionale. Este sigur că numai la adă- 

postul lor se va lputeă.realiză pe iici-coleă şi unele inte- 
rese economice ascunse ale beligeranților. e i: i: 

Actualul răsboiu este o prelungire al celui din' 1912 
care a pornit din icauze naţionale şi căruia i sa pus pie- - 
dici din cauze cconomice.: .,. a 
De astădată irăsboiul cel mare, a.pornit din cauze 

„economice, lar i se pune piedici din cauze naţionale... - 
Inaintea oricărui interes economic urmărit de către 

-cei doi uriaşi ce (Sau încăerat, va drebui să se realizeze 
«chestiunile. naționale cari au găsit teren de desvoltare loc- 
mai în slăbiciunea beligeranților cari au împiedicat a- 
„ceastă “desvoitare. 'Acuny se ia! realiză - chestiunea “A Isaciei 
şi Lorenei, a Statelor germane rlin Austria,.a drepturilor - 

istorice din Peninsula Balcanică, “a drepturilor. naționa- 
şi istorice ale Roniânilor, n drepturilor naţionale şi isto- 

rice ale Italiei, a drepturilor Belgiei şi Serbiei, a. dreplu- 
zilor Poloniei, etc. .. DD e 

„Tată aci .situațiunea Germaniei. în războiul actual, 
escrisă de un critic militar (1. 

„Dreptul de a folosi iMările poate îi vecâştigat de 
Germania, numai: pe două căi. Or-prin a obligă -Marea 
Britanie să renunţe la supremaţia Mărilor, or prin: a cedă 
“faţă de condiţiiie cari-i vor fi fixate “de Marea Britanie, “ca 
preț pentru dreptul dea navigă. Prima,cale va fi urmarea, 

“unei victorii; cealaltă a.unei. înfrângeri. Insă până iăcunt 

ÎI Ren nea , [ NE ai 

„+. 1) Frank Simonds, critic al ziarului american „New-York Tribune“.
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Germania n'a fost în stare să. întrebuihţeze nici: în cea 
mai mică măsură forţa. in contra Angiici, peniru a o obligă. 
să Xenunţe. fa supremaţia amăriloi:. Orişice storțare lă- 
cută de Germania sar termină prinu”o întrângere :deci- 
sivă. Dacă sc puhe itaţă în faţă cu ocuparea unui leritoriu. 
de 8.1000 imiic pătrate din icriloriul irancez ide călre ger- 
nani, 'cu' kontro;ul britanic asupra Mărilor,. poți aveă mă: 
sură raportuiui dintre puterile cari se luptă în Vest. E: 
evident că în Franţa. lipsurile nu se pot compară cu cele: 
simţite”. de "Germania; pentru. că Franţa: muițumită iorţei. 
nav aie a Angliei, e în stare'să:. capele cărbuni, aramă, şi. 
oale ccie necesare din afară. Franţa a lost în slara să: şi 
reorganizeze. stabiiimentele. industriale: în aşa ici, încât 
Tot ce se lăceă sihainte. la; Lille, Roubaix, S. -Quentin şi 
'Tourcoing :adică icentre:e' 65 ențiale ale viței: -ezonomice: 
franceze, se face acum în! alte, părţi. Dacă sar putcă dis- 
cuti ! pacea: astăzi e, cert că: germanii vor trebui să ev 
cueze 'Lranţi :şi- Be:gia. În nici un alt chip nu ar: Duleă. 
convinge pe: Iingiezi să admită ca vapoarele lor.să na- 
vigheze $ şi Germania nu are nici unimij:oc pentru a obligă 
pe. Anglia” să-i deâ consimţământul. Lucrul acesta însă, 
ar însenină, să se irevie la statu-quo ante; ar însemnă ca 
Germania să nu câștige fleia Franta și: dela Marea Britanic, 
nimic, pentru, enormeic- sacrificii! uăcute; și pe lângă; ăsta: 
să piardă şi coloniile...Se poate concepe “că Anglia nu va 
adiite un asemenea lărg. Atunci ce se'va întâmplă? Ger- 
mania va trebui să plere mai mult'sau va trebui să con- 
tinue lupta în nişte icondiţii cari vor paraliză penlru tot- 
de: aura instituţiile ci industriale. 

„Chiar dacă ar fi: posibil | ca Germania ; să facă pace 
cu Franţa, cu Rusia și cu toți duşmanii ei de pe conti- 
ment, încă'acest iueru au 0 va'apropiă nici măcar cu un. 
pas. de, libertatea mărilor, ile cârc nu s'a pulul apropiă 
nici: “Napoleon după ce p cucerit continentul. E sigur. că 

„ar putea ;să. trimeată produseie industriale în: Rusia şi 
în:Franţa, dacă aceste țări ar [i gala să reînceapă i relaţiuni 
prietenești, „însă 'acceptă- -vor ele vre-odală?, .. 

„Această chestiune: — viitorul comerțului gernian-— 
c aceea care,arată adevăratul. dezastru pe care acest răs- 
Doiu l-a produs industriei - germane. Inainte de :văsboiu, 
Germania a dominat picțeie. Rusiei, şi eră':capâbilă Brin 
condițiile tractatului dela Franckfurt, să: destacă produ- 
sele ci în' mod avantajos” în Franţa. Tuns, atât - „Rusia. 

„cât şi Fri anţa. şi-au peluat 'libertatea lor economică. Fără 
îmdoială că produsele Britaniei” şi ale Siatelor :Unite vor 
“căpătă 'tarite favorizate. aţă de Germania, după 'răsboiu. 
Până acuma "Marea Britanie 'rivaliză cu Germania. pe piasa a 
ci și ia coloniilor «ci. 

"E absolut cert că! dup văsboiu “Anglia va fi pre-
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ferată, precum va Îi preferată! şi Franţa în coloniile lor 

respective. In Franţa, în Rusia: şi: chiar în Itaiia, bazele: 

comerțului german au iost înlăturâle. Pe lângă'toate -ace-: 

stea, sa creat și un curent: anti-german care: nu''va dis- 

părea ani «te zic îi va [i un punct în 'contra intereselor: 

germane. In chestiunile anco cărei în :diteritele porturi  . 

e foarte probabii că Franta şi Marea “Brilanie nu vor per-. 

mite Germaniei, să profite:ide. exporturile -lor ca escala 

pentru comerțul transatlantic şi imedileranian.  --- III 

„Prin urmare, ce-a „câştigat Germania? Cuceririle: 

ci din “Beigia şi idin Franţa sunt (fără: altă valoare decât! 

de ai servi ca bază pentru trataliveie cu Britania” asupra: 

blocadei. Ele sunt impunătoareipe hartă, însă în realitate 

Germania este în siluațiaunui rău-lăcălor, care a “intrat 

într”o casă şi atuat toală argintăria, însă nu o poale lrans- 

portă. Prin urmare, în xăsboiul. cu: Marea "Britanie şi cu 

Franţa, e evident că Germania a. fost bătuli”, îi 

- Yorbind de Răsărit, crilicul “Spune că. Germania nu 

ar putea să, îndeplinească mimic în Răsărit care să-i -re- 

dă „viata icoinercială, petitru -că flota Anglici 'va blocă 

comunicația. Îi aa ta, 

Germania a pierdut văsboiu! "pentru că l-a început” 

cu hotărîrea de a câştigă supremaţia mondială şi ese 

i 

din acest .răsboiu încăreală ku datorii si lăsând! Marea 
> . + 

“ Britanie, marele ei rival, jprganizată pentru răsboiu .oare: 

cum pe baze germanice şi pierzând piaţa :mondială unde 

găsise prosperitatea cea mai, mare înainte de :răsboiu”:: 

147. Găsim întrunul din ziarele noastre româneşti, ur- 

mătoarele observaţii te:neinice, relalive la răsboiul de 

uzură: NI RE E 

_ „Se zice că răsboiul actual 'se' va termină deodată” 

prin prăbuşirea bruscă: a unuia dintre combatanți. 

„Această idee are o sancțiune istorică în răsboiul «le 

secesiune! american. care după'o durată de paliu. ani de 

zile : s'a. terminat deodată brusc, prin. p căbuşirea armatei 

sudiste, a 

- „Făcând mai îmutt o analogie decât o! comparațiune 

după metoda clasică, întie răsboiul american şi cel actual, 

curopean, se pot vedcă multe 'aseniănări izbitoare: , 

„Sudiştii, ca şi Germani “din” ziua “de azi, erau sol-: 

daţi din instinct, prin jobiceiul 'creiitai:,, sau prin cel de 

a comandă armateie de lucrători negri, ce'aveau în! servi-, 

ciul lor. Ei lormau o .castă. imperioasă şi aroganlă, care: 

aveă în subordine soldaţi $și  subofiţeri, tot -aşă de orgo- 

lioşi ca și ei, căci erau conștieriți “de 'superiorilatea lor. a- 

supra negrilor. Sia E 

„sI faţa lor se siiscau "nordiştii, (ară eminamente 

democrâtici, ca şi Franţa de azi. frământată şi sfâșiată
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de luptele interne 'ale ipoliticianilor. fără principii. Afară: 
„de :aceasta, o pace îndelungată o despuiase aproape. de 
spiritul miuntar.și-ae cel de such, pa 

;„Mândri şi încrezători, în puterea lor 'de. organiza- 
ție,. sudiștii atacă în primăvara anului: 1861, căutând să-şi 
desvolte superioritatea militară şi :să oblină lriumfuri ho: 
tărâtoare prin ofensivă, manevră şi băuălie. ei 

sl enomen curios, în 1861, ca şi. în 1915, otensiva,. 
manevra şi bătălia n'au hotărât nimica. O încercare ofen- 
sivă .contra Washingtonului, capitala nordiştilor, deşi con-! 
dusă da cel mai bun general al lor, Robert-Lee, rămâne 
fără succes din cauza unai multor: incidente :militare con- 
Uz, o A 
„__-alncerearea nordiştilor ide -a.iocupă Richmond, ră- 

mâne fără rezuitat, . | : IRI E a a a 
Timp de patru ani, :toate luptele şi victoriile alter- 

native, au urniări. iluzorii. a 
_ „In răsboiul'jamerican ca își în cel ide acuma, sa 

uzat cu prisosință de ăortiticaţii, armate întregi au 'venit 
să se adăpostească înapoia „şanţurilor de. fortificaţii, -pre- 
lungite indefinit până la punctele inexpugnabile. Un fapt 
curios e că aceste tranşee n'au fost luate niciodată în ul- 
timul moment însă, generalul iLee a trebuit să le “pără- 
sească, de bună voic, căci nu inai aveă nici oameni, nici. 
munițiuni pentru apărarea lor. . : | 3 e 

„ »„Blocusul nordist al coastei sudiștilor. n:a putut să-i 
fămânziască pe aceştia din turmă; întocmai precum! astăzi 
toată pulerea maritimă a aliaţilor şi în special a Angliei 
n'a pulut flămânzi pe Germani. a . 

„_ »„Eficatitatea blocusului, atunci ca şi acuma sa ma-. 
nifestat. prin scumpirea fără seâmăn a obiectelor manutac- 
turate şi chiar. a celor. de prinra mecesitate, . ÎI 
„Creditul sudişstilor, ;ca şi cela al Germanilor, .azi, 

se resimte toarle mult: La sudişti hârtia -monedă,se bu-: 
cură de o primă ide 900 la sută față de aur, Germanii 
nau ajuns.fincă aci, dar dela împrumuturile.lor nu se mai. 
poate realiză decâi printr”o itoleranţă și subltiltiăţi „finan- 
ciare, cum! e de pildii garanţiile bunurilorifunciare, pe cari 
tezaurul . le primeşte la: subscrierile împrumuturilor , or. 

" „Niciodată mu se văzuse până atunci un răsboiu mai 
înşelător: Pe. 'când, generalul (sudist Lee eră redus la de- 
fensivă .şi avcă zilele numărate: generalul Early ajungeă 
până la Washington şi aruncă panica în capitala nordiş- 
tilor. E | i PI: a £ E Să e 
„Până în ultimul moment ;şudiştii au putut 'să se fă- 

lească cu succese strălucite. n ajunul predării sale, gene: - 
ralul Lee şi sudiştii dispun de forțe cu mult superioare 

3 „Se.credcă, în;afară de geniul stiu .amilitar, că gene:
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“ralul Lee şi sudiștii dispun. de forţe cu mult superioare 

lioane de nordişti contra '10 milioane de sudişti. 

409. 

celor pe care le aveau. . i 
„Deodată. totul. sa prăbuşit. . 
„Ce se petrecuse? Fenomenul care produsese această 

minune e că patru ni de luptă, ,20 bătălii mari şi 2000 

lupte istoviseră. toate rezervele xle. oameni ale :sudiştilor.. 
Această istovire nu.miai ipuleă fi reparată prin nici un suc- 

ces militar. a | ÎN a | 

.. „Disproporţia de populaţie €ră.de asemenea mare! 

între cei uoi combatanți, căci se găseau în luptă 24 de mi- 

ma a . 

„„Uzura, câre provocase istovirea și: învingerea sudiş- 
tilor, wa avut loc lieodată; ea își urmă mersul ei: progre- 
siv, mărindu-se pe fiecare an. În uitimul an, armala gene- 
ralului. Lee, pierduse mai mult de 50 la sută din efectivul, 
său. pi | a a 

"18. Se susţine de unii, că, în fond, Germanii sunt viclo- 
rioşi, pe motivul că luând ofensiva pe toate teatrele de; 
operaţiei, -ci. se (săsesc în îmajoritatea cazuriior. pe .terito-. 
riui inimic, nici o parcelă a teritoriului german nefiind 
încăicată de nimici, 

Nu irebuie însă să se mite, că ofensiva nu urmărește 
asigurarea inviolabilităţei solului, ci un singur lucru: vic- 
toria finală. a a Du 
„Din punet. ide vedere strâtegic, avantajul de a.lupla 
pe terenul. sinimic, este megativ, fiindcă; toate operaţiile 
"militare: mu trebuiesc să inibă -altă țintă, decât întesnirea, 
sau îmai bine zis asigurarea obținerei succesului final, cu | 
preţul a oricărui -sacrificiu. Şi, dacă nu sc realizează a- 
cest lucru, adică, dacă pentru. .a se obţine inviolabi'ilatea 
solului naţional,..s'a deplasat trupe, sau s'a executat ac-. 
țiuni care Sunt: dăunătoare succesuiui final, atunci lireşte 
vom spune, că nu îmai .eşte vorba.de avantaj, ci cu toțul: 
contrariu, 
„Dacă înalru, comandament francez sar îi. condus de. 

ideia: — chiar susținută de unii militari în Franţa — ca 
să nu 'se cedeze fim petic de pământ inimicului,..este cort 
că armata. francezăi r fi fost zdrobită. dela: început, ide. 
către formidabila armată germană, care ar fi putut -astlel. 
să-și. asigure -destul de lesne succesul. final. Dar înaltul. 
comandament „trecând „peste orice. alte consideraţiuni, a, 
cerut populațiunei frariceze marele (sacriticiu care rezullă 
din cedarea. teritoriului până. a Sud de Pariș, pentru ca 
să poată înfăplui manevra, al cărei. rezultat. a .jost relru- 
gerea armatei germane la.:120 kilometri înapoi. :;: 
;. +. Dacă statul imajor. german are în planurile sa:e.pe. 
acela, :că va învinge, cu metoda întrebuințată, adică prin 
sfârşeala şi. slcirea forțelor îdversarului, atunci. calculul.
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sau pianul ese din jorbitii lucrurilor normale: ofensiva mici 

odaiă nu câștigă prin rezistenți conira rezislenjei defen- 

swet. Germanii în Vesl, bu fac allcevă decât ceeuce juc 

aliații, adică rezistă, , 
Se poute consideră - că. această proceilare constitue 

o tactică din cele mai primejdioase pentru Germani, în loc 

să fie pentri. aliaţi, liindcă îi ține pe aceşiia în. gardă 

si î-i coslă mai mull pe Germani decât pe prolivnicii lor, 

săci sacrificiile ge fac mu sunt în raport cu inlimele avan- 

taje ce 'obțin şi cu alâl mai puţin în raport cu scopul: 

intregei operații. o: Ia 

Dar Gerinanii mai sunt în pagubă şi din aut punct de 

vedere: Este știul şi 'recunoscut.de toată lumea, că ci au: 

tost hilităreşle cu mult superior :pregătiți pentru luptă, 

faţă de antagoniştii lor, superiorilule rezultată «din brepa- 

rațiunea din timp de puce din loule g;unclele de vedere, 

car mai ales din acelu ul technicei de luptiilori; ori, prin 

procedeul laclicei înlrebuințule, prin conlactul îndelungat 
ce e au dal iprilej' aliaților să-l aibii ku dânşii, această 

suțerioritale este acuin pierdută pleniru Germani, ușă înciil 
ei du făcul operi. dlitumelrăl opusă scopului ce-l urmăresc, 

dăsindu-se astjel în flu gunor.idversari egali în capacilale 
de'a duplă. Aceasta irevine lu ceeace se ştiă' de mult, din 
timpu răsboaielor lui Napoleon I, când lot luptându-se cu 
adversarii săi, vremea a ajuns ca aceştia să se fi deprins cu 
telul de a luptă a! Impăraullui, şi mai la urmă chiar să-l 
şi bată “prin însuşi imeşteşugul învățat dela e. (Din Nomâ- 
nia -Miiitară: „Cum “trebuesc ijudecate operaţiunile nii- 
tare”), DN N a a o AR - 

-19.:Din operaţiunile beligeranţilor. în 1916-şi în spe- 
cial din rezultatele obținute: de Germani la: Verduii, relaliv 
siabe, faţă-:de -extraordinarul Ţor''etort, din discursurile. 
ținute de poiilicianii puterilor centrale ca răspuns la di- 
Ieriteie declaraţii şi consilii superioare ale conducătorilor 
muitiplei înţelegeri, pare a rceşi că răsboiul şi tralalivele. 
se vor prâiungi şi în 1917. :::: a a DRE 

_* Precum intrarea :Austro-Ungaritor: în “Serbia, slrivi- 
rea Belgiei şi înaintarea Ruşilor până în Carpaţi îni 1914, 
au fost preludiul-unci jprelungiri le un an, tot'aşă.atacurite 
şi trataliveie din:primele fluni'ale anului 1916,-par a a-' 
nunță prelungirea. pentru 1917. cc 
EI i N ata ; . 

"20. Generajiunea actuală; a asistat la două din cele mai 
mari eveiiimenie ale omenirei: E a 

Unul din țimp ide: pace- în: care pulerea' omului şi. 
pulerea . duninezeiască luase ' cea: mai mare desvollare și 

„când o 'tabiră spuneă: Bmutui: lu eşti-totul; alteevă: mai 
mare idecâti'tine nu este”: iâr ata îi ziceă:: nu le încrede:
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prea mult în line; ja seama că 'rânduirilie lui Dumnezeu. 

sunt cele eterne; tu şti o frântură din-El şi poţi să faci 

minuni de voinţă, de energie şi: de deşteplăciune; dat nu 

poţi căică legile lui de dreptate şi de iubire”. Cel ilintâi 

argument eră aproape să văuşească şi să-şi atragă toată, 

generațiunea nouă a pământuiui tonvingânul-o că pu.erca 

omului este mai presus ile legile firei. jală; însă că "vine 

al doilea mare eveniment ful omenirei care atrage alenţiu-: 

nea gencraţiunii nouă asupra! pedepselor și: consecințelor 

c6 trag „aceia cari woiesc să calce Jesile lirei, asupruid! 

popoare icu drept-de viaţă liberă, întocmind legi în îa- 

vorul unora şi în paguba altora, ele. a 

: Cel puţin dacă acest uriaş răsboiu va opri răul aci, 

realizând, dacă nu tot, klar cel puţin în majorilale, idea- 

lul naţional al ţărilor ărora “li sa răpit teritorii, al po; 

- poarelor subjugate, şi dacă mu, ne va 'dă:6 generaţiune mai 

bună, mai dreaptă şi măi umană. Acesta trebue: să fie răs- 

boiul prin care Pacea va [i întronată pe principiul drep- 

tăţii, iar nu pe dreptul celui mai tare, fără dreptale..: 

21.: Cu cât răsboiul s'a prelungit mai-mull, cu atât sa 

“ăzut dei.către statele lupiăioare. că a'se ppri ar Îi a se 

sinucide. Miliardele angajate, teama de a: Blăti despăgubiri 

de păsboiu şi kle a pierde situaţia economică, politică, linan- 

ciară; şi colonială, a devenit ilin ce în ce mai mare, mai 

ales. peiitiu' statele muiltiplei înţelegeri, aşă că dacă:o 

conducere “unică inu au “avut, dar un interes comun au 

avut, — şi aceasta i-a legat indisolubil. 

> Pe 'imăsură te răsboiul sa rrelungit, se poale zice că 

această prelungire ia fost sin avanlagiul “multip'ei iînțele - 

geri, nu numai pentru a-si completă lipsuri'e, dar şi pen-- 

tru a rezolvă unele tconilicte de: interese ce păreau de. ne- 

întăturat. Pe acest conllict ile interese a comptat muti. di- 

plomaţia germană pentru a xupe legăturile dinire: puterile” 

multiple, e 
N , ph , 

92. Prelungirea răsboiului a mai scos în absolută evi- 

denţă, că p!anul german b'a rezemat pe o acţiune fulgeră-" 

toare, ipentru a sirivi repede pe adversari înainte de a se 

desmetici. Recurgând -lă o comparaţie, se poate “asenănă” 

acest procedeu cu a! -acelora cari au interes să-şi termine 

opera în plină noapte şi înainte de a se face ziuă. | 

Cum. însă rezistența Beigici, ! Serhiei şi a Rusiei 

cum. şi intrarea Angliei în acţiune, a întârziat opera tul- 

gerătoare a Germaniei, împingând-o către revărsatul zo- 
vu . 

„rilor, accasta. lot încearcă să lase perdelele pentru: anu 

zări lumina, dar va termin: “prin a se vedea însăşi înşelată, 

+ î493. Multipla înțelegere nu ar trebui să se bizuie mult
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pe zvonurile de pace lansate de Germani, de oarece acest 
mijloc se întrebunițează adesea pentru: a-l opri pe adver- 
sar din avânt, etc. S'au încercat și. în răsboaiele. trecute 
asemenca fapte și au iost fatale pentru. cei cari au crezut 
prea xnult în ele. : | 

24. Răsboiul curopean a răsturnat multe idei, teorii, 
convingeri ȘI prejudecăţi. Intre acestea cităim: 

. — Sociatiștii germani luptă conlra. fraţi.or socialişti” 
Francezi; iar aceştia din urmă, cu cel mai, pulernic sen- 
timent de ură, caută Să scoalii pe Traţii lor. socialiști -din 
Franţa. 

— Convenţiile umăhilare dintre state sunt călcate în 
picioare. . 

— Germanii 'vor recunoaşte că aveau idee greşită 
despre. poporul francez, pe care îl: credeau. decăzut şi în 
puregaiu. Teorlia şubredei. Rusii a dât greş. 

— Credinţa :că n ăsboiul + fa dură puţin, a Iost spul- 
berată. ; 

— Părerea germanilor asupra valorii absolute apro- 
pagandei pentru a adoptă; price mentalitate înta”o direcţiune 
voită a sa, suleră moditicări, întrucât sa putul convinge 
că sistemul acesta nu le-a dat rezultatele, aşteplialie. 

25. Șubreda Austrie şi şubreda Turcie au fost ridicate 
prin încadrarea germană, Deci, teoria fatalistă: a, decă- 
derii, popoarelor, a lost greşită, Altcevă lipseşte. popoa- 
relor, ca să nu “dec: dă, Printre cauzele xlecăderii aus- 
iro- germane, „cea mai principală feste, că nu avem alace 
cu un popor; ci cu un conglomerat de neamuri oprimate, 

26, Intre cauzele: decadenjii Turciei trebue socotită. şi 
slăbiciunea femeiei uree. Ea ste o consumaloare în a-. 
dâvăratul înţeles al cuvântului. Inchipuiţi- -viă atâtea. mili- 
oane de femei cari nu ştiu altcevă decât ca să li se aducă” 
şi să consume. Odată plecaţi sojii lor în răsboaic, cite nu 
au fost în slare să-i înlocuiască pe ci în diteritel6 ramuri 
de produelie ale statului. De aci să tragă învățături. acei 
cari vor să înalțe popoarele; ide aci să ia învăţătură, cei. 
cu ilor. de bine pentr u poporul nosiru., 

d 
4 

B: Chestiuni laclice, techniăe, şi de organizare. 

al “Curiţirea câmpuri! or de Lragere a luato mare îm por- 
1anţă. La. icuri ățire, se “laie copacii. groși, pentiru ca trun-! 
chiurile tăiăte să nu poată servi dușmanului ca adăpost; 
în caz însă când țrunchiuriie. tăiate: nu: Ss ar;puleă „luă de
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pe teren, ete sunt răsturnate paralel cu linia, de lragere 
şi mici întrun caz perpendicular cu aceasta. 

Mitralierele trebuesc aşezate astlel în şanţuri!e. adi 
post, ca ssă- „poală sexecută iocuri de autitadă. : 

2. Pentr u a se vedeă cum ăsDoiul impune adesea! mă- 
suri i excepționale, dăm aci un fragment din instrucțiu- 
nile date de comandantul korpului de armată din Bohemia 
la iutrarca în Serbia: : 

„Răsboiul ne duce pe un teritoriu duşman, cu o po: 
pulaţie plină de o tură fanatică împotriv. a noastră ă; ne duce 
pe “pământul -de: unde:a pornit atentatul. din Ser ajevo, 
ingăduit chiar şi de tiasele înalte, „care îl. „privesc cau 
bravură glorioasă. 

Faţă e o asemenea populaţie, orice umanitate şi nNO- 
bleţe nu-şi are nici un rost, ba lupă cum se vede din 
acest răsboiu, ca „ameninţă până - și siguranța trupelor 
noastre. : 

_“Ordon, ca în tot timpul operaţiunilor “militare, să 
se procedeze aţă de oricine, cu cea mai mare severitate, 
cu cea mai mare. notă trire şi cu cea mai. mare neîncr c- 
Jdere.. 

i. Ordon, ca tocuitorii din jeritoriul duş: an, fără uni: 
formă dar. înarmaţi, fie că sar găsi în grupuri, “tie sin-. 
guratici, să fie făcuți prizonieri şi să fie 1 uciși necondi- 
ţionat.l>. :: 

cei ce va avcă milă în asemenea cazuri, “să fie: pe- 
depsit cât se poate de aspru... * 

Efectu: iocului şi natura 1erenului influciţând! mult 
asupra ruperii ordinei de luptă, trebuie pusă multă grijă 
pentru păstrarea :direcţiei, menţinerea ordinei şi menţi- 
nerea sectoareior alectale, 

a 

3; lată ce se-zice în intrueţitinile- unui: comahdant 
de. corp de: armată austro- ungar, relativ la desfăşurarea. 
luptelor: ă 

„Pentru a se: putea. menţine: continuu - direcțiuniea 
de ifîaintare: ordonată, trebuie gă' studiem mai: întâi tere- 
nul respectiv: şi apoi să ne alegem puncte, linii şi obiecte 
intermediare, bine niarcate. Inainte de a: întră întrun te: 
ren acoperit, pentru a nu: pieide direcțiunea, — mai cu 
Sean pe timp -ploios, noaptea şi în zileie cu: ceață, — 

va procedă 'cu rnuită precauţiune în alegerea nijloaceor 
ajutiibaze de orientare (buso:a, etc. ) Legătura între trupe 
trebuie” menţinută şi în timpul: nopyei.: -::: 

lner Amădirile mari, pe” linia Ale foc vor ri ev state; fos 
a — 

  

1) Parte, din tripele: de al 2. lea Bah. sârbe şi toate: trupele din şt 
3. lea ban, aveau 'numai. capele şi tunici sau.mantale.:. .11 . tintei
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care trăgător să aibă loc pentru a execulă. tragerea. Când 
în timpul înaintărei se face o oprire mai îndelungată, se 
va întrebuință imediat lopata (din poziţia. culcat)”; 

“In aceeaşi instrucţiuni găsim urin: ătoarelc: E 
„Telefonul este (de folos, dar de multe ori nu se 

poate întrebuință,; netiind sigur; de aceea se impune a sc 
instală toldeauna :slaţii de “semmalizare optică (cât imai 
acoperite). ă e 

„Senatul de recunoaştere al fiecărui batalion, ba: 
terii şi :al statului major. al brigarei, trebuie să lic cu- 
noscut de fiecare post de. semnalizare. 
„Postul de 'semnalizare dela statul major - al brigadei 
nu va puteă să răspunză în i6ldeauna, căci de multe ori 
se poate trădă, nepulându-se instală totdeauna acoperit. 

. „Posturite. de semnalizare ale trupelor din „prima Ji- 
nic, pol: să semnalizeze în toldeauna înapoi, căci stalul- 
major a! brigadei va îi atent”. £ 

„La artilerie, de multe ori, se întrebuinţează tr age- 
rea pe secţii şi chiar cu câte fun singur, lun, între, tunuri 
se lasă «le regulă intervale mari. De “miălte ori se împing 
tunuri izolate pe linia trăgălorilor, pentru a. respinge ala- 
curile infanterici inimice,; aceste iunuri trag cu şrannele 
cu durata jde.ardere pusă. ia zero, sau cu niitr tralii până la 
distanţele: cele mai apropiate”. Pi i 

4. Tată ce zice comandantul unui corp de armată aus- 
tro-ungar. relativ la artileria sârbă: 

„Artileria sârbă a cauzat până în prezent pier deri 
simţitoare infanteriei noastre. Liniile noastre de trăgători 
sunt 'prea dese; infanteria. noastră ar trebui -să. înainleze, !. 
sub. focul artileriei inamice, pe ploloanc. cari: să meargă . 
la aceiaşi înălțime; rezerv vele să nu se dispună chiar îna- 
poia liniei de trăgători. Atât la înaintare, cât şi în Limpul 
luptei, infanteria “trebue să se folosească. şi de: cea mai 
micăi 'eută, de. teren.: Artileria noastră în _poziţiune, mare 
a 'se teme de efectul artileriei dușmane. Artileria, consti: 
tuie arma: cca mai: bună: a armatei. sârbești; dacă: efectul 
ei wa fi paralizat prin o conducere dibace. şi precaulă. a 
infanteriei ; noaşire, am: câștigal: un mare. avantaj, „eici 
pierderile noastre vor seideă Cu a 10-a parle... i 

5. Recunoaşterile în “imp ul luptei 7 numai cu. cava! criă 
singură, sunt: foarte rar. posibile; în schimb recunoaşterile 
cu infanteria iau căpătat o toarte mare import vanță.: îi. 

Când inimicul 'se (găseşte în poziţiune, :se întrebuin; 
ţează;.linii de trăgători “foarte subțiri, Tisipindu-se în tră- 
gători de fiecare” batalion, 2 plotoane, cu intervalcie. de 

„circa ,10 .paşi. între. trăgălori. Această, . linie: de, lrăgători 
forţează pe inimic să : deschidă - focul, : : demascându- și
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prin “aceasta întinderea [rontuiui şi foarte, adesea, chiar 

iorţa sa. e Aa 

6. Relativ la luptele în pădure, iată ce zic instrucţiu- 

nile austro-ungare: . i i N 

„Foarte adesea ori duşmanul a urcat linia de lră- 

gători în vârfui. copăcilor dela marginea pădurei. Uneori 

au fost urcale pe acești copaci chiar şi milraiere. 'Prupele 

noastre după ce au.pălruns în .pădure,, de multe ori au 

tost atacate din spate'de focu: .inimicului,: care rămăsese 

ascuns sus pe copaci; de aceea. este necesar să se tragă 

asupra marginilor. pădurilor: ocupate. de duşman cu .șrap- 

nele, având punctul de spargere sus”, ct i 

“Prin păduri seste absolut necesar. să,se; |ină. rându- 

ială şi 'să se păstreze direcţia de înaintare, precuni şi; cea 
mai mare diniște. Sgomolul trădează apropierea noasiră 

şi ușurează dușmanului sruprinderea prin toc... ” 

7. Iată ke spun instrucțiite Ministerului de răsboiu aus- 
Wriac pentru instrucția recruţilor cu privire la cavalerie: 

„Cavaleria a Yostipirea ânult inenajatăj în ilimp de pace. 
Ea trebuie (să fic obişnuită, a rămânea sub. cerui liber, 
cel puţin 4 ore pe zi, precum: şi a bivuacă. în câmp desi- 
chis; caii să fie obşnuii[icu hrana, le campanie. ; 

„Deiprinderea . cailor 'pentru executarea, aliurilor re- 
pezi, nu are.atâta importanţă;. este cu muit mai: necesar 
să fie pregătiţi pentru :marşuri lungi.şi aliuri:; încete. :.. : 

„Călăreţii să :.cunoască la:.perfecţie- întrebuințarea 

armei; ci trebuie să ştieluptă cu arma şi a, execulă lu- 

crările de fortiticaţii de câmp; ca şi.infanteria.. Şarjele nu 

mai joacă fiproape. nici un rol. 
--„Patruiele de cazaci se lasă, de multe ori a fi, urnă- 

rite, pentru ca apoi. din ascunzători, să, surprindă pe ur- 
măritori cu un f0c.viut ce i 
aa e net ea , 
„1.5. Ministerul «de răsboiu austriac, a dat. următoarele 

instrucţiuni” pentru instrucția oamenilor.dela.,părţile se- 

dentare: e o ee 

„ „„Educaţiunea morală ca soldatului este de o .foarle 

mare. importanță, Pentru acest gen „de cducaţiune: se.vor 
întrebuință. toate umijloacele, spre a face .să se nască și 
să se desvolte “simţimântul patriolic, -insuflând în acelaş 
timpi soldâtului scredința nesirămutată către : suveran şi 

patrie. îi: ie m Taț i ie, : NĂ 

i - şaProfitând zilnic de. loate împreturările, seva. căută 
a se -menţine.spiritul.:de „disciplină, .a ţinutei: corecte. şi 
plină de vigoare în. toale. împrejurările. şi. mai. ales în 
„contaclui, cu “superiorii, a exacţităţii. şi. stăruinței cu care 

i, . - + . d Îi m ri 
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se execută ordinile, precum şi a scrupulozităţei: în îndepli: 
nirea datoriei. Lie 

„„Se va procedă cu cea mal mare șeverilate, contra 
acelora cari cârtesc contra disciplinii şi a “spiritului răsboi- 
nic, aplicând ipedepse „grave şi exemplare; printre “ACes- 
tina 'se vor socoti şi aceia care “Tae propagandă de şov. ăială. 

„In ceeace privește. educaţiunea g gradeor, 6i sunt acei 
cari în prima linie trebue să păstreze o disciplină de: fier 
şi-să fie oglinda oameriilor de sub 'comanda lor, mai ales 
sub raportul simţimântului datorici. 

„Orice igradat trebuic să, aibă convingerea, "că, el i tre: 
puie “să serve de exemplu: subalternilor, atât în -greutăţile 
luptei, cât. şi în diferitele” împrejurări “aiticile: ale răsbo- 
iuiui (ca privaţiuni de tot felul, oboseli mari, etc.), căci 
ştiut este că »hinuta în upei atârnă: numai de. dceea a șeji 
lor săi”. ! 

La asemenea instrucțiuni avâm de adiogat că numai 
într'o. armată Tău pregătită se, poate întâlni instrucţiuni de 
„acestea date în timp ide răsboiu. 

„9. “Privător la luptele ae tranșee, dăm aci ordinul de zi 
dat de generatul V. Kluck, comandantul unei arinate, ger- 
mâne care operă pe. frontul de vest: -: 

„In acest răsboiu de, tranșee, unde mai inainte de 
toate” se impune menţinerea! poziţiunilor noastre, coman- 
danţii, de toate gradele, în cele mai imulle: cazuri, tre- 
buiesc a-şi , pune! următoarele întrebări, a: 'răspunde la 
ele şi ca urmare a luă dispozițiunile mecesare: 

a) Ce ar mai trebui de tăcut pentru a mări valoarea 
„defensivă a: “poziţiunei, a' întăr i (fortifică). apărările ac: 
cesorii, adăposturi:e, tranșeele, “ae contra-atac :e:c... ! . 

b) Ocuparea repede a pozițiunei este -ea “asigurală? 
(dispoziţiuni în caz de alarmă, exerciţii de alarmă, număr. 
suficient şi instaiațiuni bune a căilor de comuriicaţie)) etc. 

c) Sunt suficiente dispoziţiunile luate pentru a evită 
suiprinderile? „(posturi de ascultare, „paza santineielor. Pac 
rage de:isapă, patrule) etc. :-- 

d) Cum am puteă „vătămă, at mai mult posibil! pe 
inimic? (inine, aruncătoare de -mine, granate: aruncate ide 
armă, trageri cu carabina cu Turnetă. (periscoape.),-patrule 
prevăzute: “cu. granâte de mână atacul. cu ajutorul minelor, 
legătura strânsă cu «artileria, a' asigură 'ca actiunea arti- 
ierici să fie“ cât de: repede şi cât. mlai Gficace: “posibil, 
a nu rămâne niciodată neactiv în faţa inimicului). : 
1. 4%)" Ce dispozițiuni' trebuese luate în cazul: câna pozi- 
țiunile "de tranșee ar fi „pierdute? Cumia fost „prevăzută şi 
pregătită pentru' angajarea rezervelor? - :: 

“: I).Cari sunt-eele-mai bune:mijloace: pentru: a: 'perfe&- 
ționă instrucţia ofițerilor, a subofițerilor şi a soldaţilor? 
(în tranșee și în cantonamentele, dinapoi) etc.
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. > Cum sar puteă menţine în cel mai înalt, grad buna 
stăre” “de spirit a trupei. (A “da exemplu de-o Dună dispo- 
ziţiune. suiletească «pentru îndeplinirea datoriei, 'a' aveă 
grijă de 'hrana,. stinătatea, «de odihna. şi petreceri ea oame- 
nilor, a cunoaște la timp. oamenii lipsiţi de vigoare, abă.- 
taţi, puţin “siguri, a.le vorbi 'şi a-i. împiedică «e a 'de- 
veni vătămători celorlalți). RI 
.,... “Morahul este luerul mai. principal; d singur conduici 
la. izbândă”, a - 

Di 

“10; Relativ da: atacul în timpul nopţii, dă vurmiătoârele 
destuşiri din! instrucțiunile, unui comanidaul de. „corp; de 

armată francez: . Se 
„ Noaptea poaic îi întcbuințatăi: 

a) Pentru a alacă un punct, «le sprijin, bine cunoscut 
din tinipul zilei, -. 

„„.b) Pentru a împinge, linia de tuptă în „contact. „cu 
șanțurile, inimice. ... 

„Pentru cazul întâi alăcul sc. va. execuilă dşi trupele 
cari au ocupat poziţiunea sau cari au recunoscut: 0, având 
asupra lor foarteci şi de < posibil. granate. de, mână i. 

Se tor jalonă,direcţiunile de marş Prin, punctele « cele 
mai vizibile de pe. teren. 

Companiite, precedate ;de patrule la mică. distanță, 
vor fînaintă în linie de plotoane prin flanc (eu, oameni de, 
legătură ă la înălțimea irontului).. . | 

: Dacă inimicul. va întrebuință proiecloai6.s sau  artifi- 
cii luminoase, trupele se vor -culcă,. cât limp. Tâsia,, tunii- 

nată sau luniininele de aittiticii ar, putcă descoperi imarșuil: 
> Se va împinge direct asupra obiectivelor numai două 
companii,, debordând în aceiaş timp cu o'altă, companie 
parlea cea mai. favorăbilă. Comandantul batalionului. va 
păstră "o companie în rezervă, cu care va nicige inapoia 
unei aripi sau în dreptul. unui interv al şi la mică distanță. 
Cu.iaceasta, va pară contraatacuri:c, Sau va reînoi. ime- 

diat atacul. .. . : i NE 
„Când tacul reuşeşte, trupele voi ocupă imediat pozi 

ţia, iar -ceie. rămase. încă în rezervă “or pune în. stare 

de apărare “poziţia cucerită, organizând totdeodală înainle 

și. ambuscade. RER 
“Pentru cazul al “doilea: la începutul. nopții, compa- 

piile din linia. t-a vor.-împinge “patrulele înainte. pâni la 
luarea contactului, cu liniâ. inimicului; dacă vor, primi Îra- 

puşcături se vor „opri, îşi. vor.tace gropi individuale; pentru 

adăpost. şi vor “da, de "vesie: înapoi. 
Companiile, vor fi conduse apoi la înălțimea: patru 

Jelor . şi vor. săpă, șanțuri, "unind. gropile. individuale. A 

ceste 'Sanţuri ” în ceie din urmă vor Ti. adâncite: şi înzes- 

trate cu apărări accesorii. 
32
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a, “Aaşinite peritru arurrcdt : râchele : “şi: lichide ga- 
oaze; “aruncăloarele de bombe se pun: la -dispoziţia -ar- 
înatelor de către comandantul șet pentru trebuinţele. lor, 
“Instrumentele pentru aruncat rachetele: și lichidele 
gazoase; “sunt încredințate numai: pionierilor, anume in- 
sruiţi; ele: sunt. niște aparate asemănătoare unei: stro- 
pitori de mână, peritru stingerea - încendiulii şi :care a- 
runcă lichidul ce se aprinde'- îndată singur. -Valubile. de 
flacără au influență pe o lungime şi lăţime 'd6 douăzeci 
de metri şi serveşte pentru. “obser vaţiune, gonind. în a- 
colaş timp pe duşman ! la o mare distanță, prin ajuto; 
rul “fildurei pe care o flezvoltă.: : Maşinele pentru aruncat 
vacnete, se vor întrebuință. anai cu scamă în luptele. pe 
străzi şi prin case şi se vor ţine "a îndemână pe poziţie, 
până: “când se -va da asaltul.” 

Aruncătoarele de bombe grele, irebuic: să: s6 între- 
buințeze în primul rând: pentru distrugerea! obstacolelor 
şi poziţiilor duşmane. Se va ordonă să se-facă o economie. 
cât se poate de mare la muniţiuni, și, să se interzică de 
a se servi de ele la aruncatul asupra satelor şi zidurilor: 
Nu se va face'nici o economic însă, când e. vorba! Să se 
arunce asupra Dbaricadelor puse la intrarea'salelor; când 
trebuie să se arunce asupra unor importante. apărări, cum 
sunt redutele, sau asupra unor clădiri amenajate ca puncte 
de rezistenţă (castele şi. altele). 

Aruncătoarele de bombe trebuie să se întrebuinjeze. 
mai cu scamiă la începutul atacului, ca'si se deă o lovi- 
tură de graţie dușmanului, forțându-l să-şi părăsească 
xoziţia. Aceste taruncătoare de bombe intră în acţiune, 
"înd artileria nu mai poate trage asupra dușmanului, te-. 
“vându-se ca nu cumva să: atingă propriiie trupe. Ele se 
“or întrebuință “după regulament câte una sau două. Ele 
"n o tragere foarte „precisă. când observarea (țintei) este 
ine făcută. Când atacul este hotărit, comandantul trupei 
X ordin 'să se pună în acţiune arunciitoarele de bombe 
mon 10€ anume, deslegând! el însuşi problema. 

. Este de folos ca să se concentreze focul, chiar dela 
început. asupra punctului de atac, iar în timpul alacului, 
focul să /fie mai. puțin intens dincolo de: sat. Infanteria 
are obligaţiunea să dea tot ajutorul care se cere dela ea, 
pentru aducerea bombelor. 

Aruncătorul mijlociu :de bombe, aruncă bombe de o 
greutate. mai mică;. modul lor' de întrebuințare este în 
general acelaş ca Și al aruncătoarelor grele... SI 
Da Aruncătoarele uşoare de bombe, servesc mai cu 
samă să. meliniştească pe inimic, "sil împiedice a lucră 
la fortificarea tpoziţiunei ce. şi-a 'ales, sau 1 pentru a „dis 
truge apărările ușoare..



  
„scaose afară din luptă. : ia 

  

42. Bombele: de mână 'se întrebuinţează de către pio- 
pieri şi soldaţii infanteriști şi pentru aceasta nu-i nevoe:de 
nici o.instrucţie. specială; ele. şervesc mai. cu. „seamă. în: 

defensivă ca să întârzie încercărite:duşmane la atac, iar, în: 

atac,:să atunge pe dușman în momentul pronunţărei asal:, 

tului.:. Bombele acestea sunt nişte: globuri. mari, cât un, 

pumn, cari :sunt piine cu. explosibile şi bucăţi de. tier, 

şi cari au un dispozitiv de aprindere. La bombele. de fa; 
bricaţie «germană, : asvârlirea se. face prin ajutorul unei 

curele legată “de mână; la; modelul francez, prin. ajutorul; 

unei istori Aungi: de-i metri, care 'se desiăşoară în: aer 

Bombele de mână se aruncă: lao distanță. de.,20—30. 

metri. e e i IEEE | 
5 - Bombele pentru arme 

ai pa. e ra tiu 

se aruncă prin ajutorul: puștei, 
" intanteristului; ele constau din. nişte -granate: mici, 'legate 
de capul: unui! baston, care se' introduce în ţeava puștei.i 
Ele slujesc 'în -momentul''asaltului ca: să:se ție sub; foc o' 
parte din:terenul care-se găseşte în-spatele poziţiei alacat,. 
împiedicând astfel: sosirea întăririlor, şi sunt: aruncate, pe, 

cât e posibil, de: pe-niște scări, pentru aranjarea cărora; 

îngrijește: parcul technica ni 
a pî i Ci ze ai e si 

" : 18; Şirelenii lin lupte. ——Au Yost:cazuri icând linii:de tră: 
gători inamice şi baterii de artilerie încetau focul. şi ridi-; 

cau batiste 'albe în semn că 'se predau:şi când. se apro-i 

piau trupele de dânşii deschideau un foc violent şi clicace.: 
* Sa făcu întrebuințare mare de lucrări falşe, în care 

sa instalat chiar garnizoană falşă, figurată prin capele, a- 

-sezate deasupra ?adăposturilor, sau bucăţi de lemn ina! 

poia crenelelor. „Deasemenea, sau instalat anumile adă 

posturi şi faterii falșe, figurate prin şasiuri de . trăsuri 
ge De ii Mai a 

- N e CITE pi ca II Ra 

14..0 relaţie franceză zice relativ la luptele de tranșee: 

„S'a ajuns Ja un punct, în are fiecare dintre adversari 

îşi tace o lege de cinste să nu .cedeze nici o palmă de pă. 

mânt. Se pot vedeă Francezi. şi Germani, ajutaţi de for.-: 

midabila putere. defensivă a arinelor -noui, rezistând în 

condițiuni care ar fi putut păreă cu neputinţă vechci arme 

militare; şi se câştigă decoraţii de răsboiu realizându-se. 

1eme tactice care ar îi fost clasificate cu un zero la şcoală 

de irăsobiu. O bătălie în răsboiul actual, € o operaţiune ex- 

trein de complicată. Mai înainte de toate trebue o îngră- 

mădire enormă de muniţiuni. Mai trebue o pregătire ma-- 

terială şi morală a soldatului. Bătălia actuală a luat forma 

violentă ucigătoare şi scurtă a unui asalt. Nu orice trupă. 

“sasto bună de asalt. . 

Trebuiesc unităţi perfecti omogene, in cari fiecare om 

să-si cunoască vecinii şi să: se poată: bizui pe cl, în cari
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priii * urinare ele din urmă, înttriri primite să; îi:avut tim- 
pu” Să: fie 'asimilate. şi: contopite. Trebuiesc “oameni an: 
trenâţi, , viguroşi şi proaspeţi iar nu oâmeni cari: “ies din 

trânşce, “unde 'obişnuința : adăpostului . şi izolărei dă sol: 
daților 'eclor imai viteji un spirit preocupat; ci oameni 
cărora -li'sa redat: obișnuința “câmpului deschis, lurbaţi: 
de spiiit, ofensiv, de'un: curia) i neclintit, înaintând ca. un zid. 
căre ar umblă. 

2 "Nu trebue lsă se creadă că saltul este o: aventură in- 
dividuală, dezordonată şi capricioasă. .. 

"La pregătire a junei ofensive de tranşee, pe, lângă: pre- 
ilinca oamenilor 'se adaug stă isiceea'a derenului; să se ucreze 
tranșee şi săpături până la contact cu inimicul, "la distanța 
de asall, servind ica paralele de plecare; 2) să se asigura. 
comuncaţiunile, 'săpându-se 'ganguri, aproape: câte: unul 
la "200: metri, nouă până la junsprezece, pe. tront'de di- 
vizie, aceste ganguri sunt destinate :uneie serviciului în sus, 
altele: serviciului în jos; destul de largi lca 'să treacă prin 
ele o roabă, tapetate cu fire. telefonică, având tăblițe indi- 
catoare, adăposturi. săpate.din: loc.în loc. _:... 

La atac se peirece ritmul luptei întocmai ca vitmul 
lucrătorilor de tranșee: 

Diferite coloane luptă ca să pună mâna; pe marginile 
cditrelori 'de rezistență, iar “apoi: cramponaţi aci se: începe, 
lupta de şicane cu-granate. In acest timp iorţe proaspete 
atacă intervalele dintre centrele de. Yezistenţă s singurul loc 
pe unde sse:poate face. . 

Lupteie d de: docâlităţi au încât. mare rol în acest Ti s-: 
boi. i i Și ae ; : SE E ai iei 

15.; Avidăriei Găuile făcute: de gloanţe î în pânza exteri- 
oară a baloanelor sau a aripilor aeroplanelor- sunt. prea 
mici, mşă fcă Ioarte rar poi produce efecle fericite; iar 
tirui cu, armele :porlative'esle. foarte greu... . : | 

“Firul cu. srapnele.; în care se puneă multe Sper: ante, nu 
dă rezultate. prea mari, mai ales din cauză că esle ioarle 
greu de nemerit punctul de spargere. ;.'-.- ia 
şi "Obuzul. explosiv : prin isbiri' de... avion este cel. mai.” 
ciicace, însă !rezistenţa avioanelor: fiind -foarte slabă, dre-" 
bue un: Sisteni de. aprindere, sensibii 'la--'cea. mat slabit: 
isbire. aaa al ge ta 

Pentru regularea. “tragerii; sa încercat: încă: de mult 
în “America. un: dispozitiv adopial la: abuz «care lasi o dări 
de fum i în drumul său. ” 

„Inarniarea avioanelor. cu milaliere di rezuiliate foarte: 
bune în huptele dintre ele. De asemenea s'au .blindat păr 
ție VUIner abile ca: locul pilotului, motorii, comanda, ete. 

  

"16. "Revișta „Die. “Artilerie im 'Bălkankriege und: im
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jctzztigen.: Eusopaischeni, Kriege”, „dă. urniătoairele învă 
minte, velative_la artilerie: .: îi. ii ei , 

3 a) Succesele artileriei. grele, germane, au. fost la. înlce 
putul: -răsboiului, uimitoaie:. ei taie pere 

:b).In răsboaiele viitoare. se iva înţelege, sul, „espresia 
distanţe. ai mari” bătaia armelor. . pia so ini 

„ B) O legătură strânsă. şi Statornică între: infanterie şi 
ar tilerie, este. o. necesitate indispensabilă, : ..: a. ast 

„= “In această privință arătăm. şi, cceace, Zice: un; i. ofiţer 
de stat major în articolul său: Divizia. mea: :. publical în 
„L'lilustration”: zi şi noapte au ochii deschişi: şi. lrag.: lic 
după informaţiite trimise de observatori, fie după cererea 
infanteriei. Ei Isunt, seniorii .acestui risboiu,. Jufanteriştii 
ştiu din: experienţă că, nu “pot. nimic. fără: ci; şi: :strânsa 
legătură det, cțiune care s'a stabilit între aceste. două arme 
este însăşi baza bătăliei. E i 

d) Mascarea artileriei contra; recunoaşterilor:+ aeriene. 
ej Cooperarea artileriei. şi.. aeroplanelor; iul 
E) Legătura, cu posturile. cele. mai înaintale, sit, 

Î7. “Revista . „ărtilleri. “Tidskrift?, zice „relativ. la. arti. 
leric: o Si | at 

ai, Răsboiul -modezn. -a deveniti nai ml un răsboiu de 
poziţii, de. durată îndelungată, . el: se .caracteri izează prin 
lupte date împrejurul: întăririlor. de. câmp, solid: întările. 

b) Ca; tactor, „decisiv în luptele ;acestea, este;:urțileria 
grea Şi mai. cu seamă artileria icu tragere. CurDă i 
0) 'Trebue s să ne folosim.« de. e avantajul bătăici maxime 
a artileriei. : i E 
d). Picrderea numeroasă în ar tileri ie de. câmp, dove- 
deşte + că. artileria ușoară de. „câmp! esle încă prea grea. vi, 

e) Pentru uşurarea . „serviciului observatorilor, Lrebue 
să ataşăm constant pe lângă, artilerie şi secţii de; acroplane; 

£) Pentru combaterea acroplanelor, cu artilerie, "se 
deschide, artileriştilor un nou câmp de .aclivitate..... :» 
7) Gonsumaţiunea munițiilor, se ;facetot în „proporţii 

din” ce în:.ce mai .crescânde;. datoria. industriei interne 
este deci,. a se pregăti, chiar. din timp de „pace: pentru, ca 
în caz de răsboiu să, poată face. iajă. nevoilor răşboiului: 

. - - > 

| 18. Dini Apă ă „lotutnal de Debats” tur un: iloarea olser: - 
vațiune judicioasă:, 

Prima. chestie de care u: ebue să fie pătruns publicul 
este că munca de. preparare a unci mari bătălii moderne, 
este nemăsurat'de:mare. Pentru a duce susținerite la. înăl- 
ținica paralclei. 'de. plecare, de .pildă, trebue, a:stabili. între 

- locul unităţilor dinainte şi locul unităţilor dinapoi, un .Sis- 
tem-de:şanţuri de comunicaţie.. Aşă,- de exempiu, în. regiu- 
nica “dintre Perthes şi .Villes-sur-Tourbe, de. fiecare: front



SU2. 

al unui corpi deiarmaătă „crau dela: 9:=12 şanţuri de! acest 
jel, ceeace revine un şanţ la 3-—400 xn. :pe o lărgime de 
12 khm. Aceste șanțuri” sunt destinate unele pentru serviciul 

„de ducere, altele pentru serviciul «te întoarcere. Destul ide 
bune pentru ca să poată merge o bicicletă; destul de. laygi, 
pentru, ca să poală trece o roabă, pline de inscripţiuni, ele 
sunt între mtltele tapisate: 'cu. fire- “telefonice. Fiecare. Teş 
este legat — prin telefon :-—-:cu mmnilăţi!e ce "le: comândă, 
cu unităţile superioare: din: care fac parte ; trupele lui, cu 
diferiteie, formaţiuni de artilerie. Fiece: fir. telelonic este. în 
dublu Sau în triplu, ie e ea 
pe 

Taia vi 
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„i Pg a apa a bat Dieae i 

iz 19. Munca Divizieii -Dăm: ăci părțile: esenţiale asupra 
activităţii unei divizii în luptele moderne: de poziţiuni, 'ex. 
trase din: articolul Divizia mea”, scris: 'de un ofiţer. 'de 
stat major: ca Ia 
"i :Itectivul "intanteriei::uste': divizat ! în “două : părţi: 
trupe de linia I-a și trupe-de'rezervă. Trupele de linia l-a 
nu sunt-toaiciin tranșee: O lu:Yreia parte, cel: pufin, se 
găseşte lu :3 sau 4 klmn. depurte de linia de joc, în car 
fonamente' cari nu-sunt la adiipost 'contra' proiectilelor. de * 
artilerie, dar asupra cărora de fapt inimicul nu lrage- a- 
proape:-niciodată, 'ciici această tragere ''cere'o: ch eltuială 
de'imunițiuzii care nu este în raporl cu: rezullâtele.: Celsdalte 
două. treimi'sunt-în tranșee, fic în linia înaintată, fie în li- 
niile 'următoare: Trupele ce fac garda ti-anşeelor sunt ex- 
puse la loviturile:nocturne: atacuri, lupte de: petarde, dar . 
nu -sunt în: schimb "expuse: focului: de artileric: ele sunt 
în adevăr, prea aproape de inimic. Trupele din: liniile.ur- 
mătoare cunose surprinicrile nopții: afară doar de vre-un 
atac serios, icare cert: intervenţia lor; dar în schimb sunt 
expuse bombardamentului artileriei şi: cu toate precauţiu.- 

„nile, “ele pierd 'adesei “mii mulţi oameni decât camarazii 
lor din linia l-a. sii a 
„„___ O votaţiune continiit repartizează cu: egalitali aceste 
diverse înstircinări. Into perioiidă de 12 zile. o companie 
dintr'un regiment zis de linia I-a; polrece 3 zile în fata 
adversarului, trei zile într'uri cantonament apropiat 'de 

  

  

' i 

Sa 

  

lupte, şcase zile “întrun cantonament „linistit. 
| „Cui aceste douăsprezece. zile. de linia întâiu sunt urmate: de 12 izile în: vezervă, s6 poate spune că o: com: panic, — afară de cazuri excepționale '-—'este'3 zile! pe. picior de alarmă, 6 zile în prinejdie şi '18 zile în sigu: . anță.. Se înțelege dela sine că această ieguli nu este ab: solută și că: orariul variază 'delă divizie la divizie: cu toate: „acestea cazul 'de mai: sus & cel: niâi ohişiiuit într'un sector normal..." Iei aa i Salată se : i a că a pute | Srtari a 

„e In fața înimicului: oamenii sunt, liniștiți în timpul zi: 2 1, ei mănânci și:beau 'fa' ora! fisă. mulţumită. zelului



  

-Tucru: nocţurn. este adesea: periculos. : Când.,se. sapă în, 
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punctual: al. bucătăriilor ;şi doru, cât de. mult. Noaptea 
din contră, toată lumea veghează mai mult sau mai pulin, 
sau. mai. exact ir fi să: spunem 'Că.nimenea nt doarme, Ji: 
niştit: Linia II-a. are alice. însărcinări; ea este aceea cart, 

furnizează; în „adevăr,. cea mai, mare parte din efectivul 
lucrătorilor. pe care îl cere organizarea sectorului. Aces l; 

câmp! deschis, eşti expus. nu numai. fa obuze, dar și la; 
gloanţele rătăcite. Pământul e greu: de scormonit și: „pei- 

sagiul'- nu. oferă nici o siguranță. pentru „viata, celor .cari, 
săpă.: In zorii zilei, fiecare intră în gaura lui şi. se repau, 
zează, fără altă obligațiune slecât obişnuitele 'corvezi, zilnice, 

E „la acest. lucru de noapte, două clemente: au:0 grea, 
îusărcinare.;, trupele de veniu şi: teritorialii.. Sapeurii merg 
repede. şi cu enorme gbossli. În, zilele de, atac ci merg cu, 
prima linic. Restul timpului lac rotaţiunea, în; condițiuni, 
mai. puţin. bune decât infanteria, din pricina. efectivului. 
lor. limitat, "Ferilorialii sunt plini de devotament și de cu-, 
raj: liniştit. -lic,la, lucrările de pănrânt, fie la, îngroparea, - 

morţilor, ci bec în. fiece: noapte iprin aceleași primejdii, ca, 
şi :acei «din ciasele mai tinere. Ei mai fac încă. şi .alte „ser: 
vicii: amenajează. şi, exploatează pădurile, cosesc câmpiile: 
traseziză pistele. Ei .sunt factotuni n. diviziei şi, nt, stan, 
de. loc. PI PE N i ae Na puri iasi 

„Cavaleria cantonată inapoi, face. serviciul în lrauişce, 
la un loc, cu intanteriu. Ea soseşte. în autobuze şi. pleăcă 

“tot-în.“ele, complect: Tumiliarizate, „astăzi. au necesitatea, 
răsboiului de asediu. et 

„ :Artileriştii, deşi mai ipuţiu incereaţi de: gloanțe, cu 

infanteriștii, au un. serviciu obositor, penlrucăi. fiind puţin 

numeroşi, sunt obligaţi de a îi continuu În acţiune: Ei suni, 

repartizaţi între poziţianile bateriilor şi, cantonamente., Zi, 
_şi noapte au ochii, deschişi şi trag, fic după: informaţiile, 
ce le trimit observatorii lor privitor la inimic, tic la cere- 
vea infanteriei. Ei sunt seniorii. acestui. risboiu. Infanteriş- 
tii ştiu din,experiență, că. nu pot nimic:lărăci, şi: strânsa: 
solidaritate de acţiune care sa stabilit între, aceste, două, 
arme. este. insuşi baza bătăliei. e ci cre i 
„Aceste; diterile: organe șunt. conduse, de statul. major, 

at diviziei. Statul major al diviziei diteră cu totul: de. sta-, 

tele imajoare al eşaloanelor superioare. Mai întâi este re- 
dus la up. mumiur foarte mic de »liţeri. Apoi acești oli- 

„țeri. stau incontinuu cu trupa. Pentru a trasă programul. 
lucrărilor, pentru a controlă execuţiunea lor, ei sunt „obli-, 

gați a fi în. orice moment. în itwanşee. Pentru.a suprave- 

gheă inimicul și.pentru a recunoaște lucrările lui de, apă- 
rare, ci ;trebue. să fie familiarizați cu toate; observatoarele 

de linia [. Postul de conianidament de-unde ei expediată 
ordinele, este tofdeauna situat în zona focului... -a
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La fiecare dată; când se angajează o luptă, ei: sunt cu 
goridatl întrun adăpost înaintat de unde se: împrăștie pe 
câmpul de luptă, pentru a asigură legătura; cu unităţile şi 
să urmărească „de visu” “desfăşur area luptei. Un stat ina 

jor de idivizie este într'un cuv. ânt, mai muit un instrument 
de ucțiune decât un organ de studiu. EL nu face! concepţiu- 
iile de ansamblu. Rolul 5 său este: pr eparâţiunea, imediată a 
bătălici şi execuțiunea.. 
„2:-De msemenea mai „are grija de a menţine în bună 
stare di punct. de vedere fizic- -şi norul, trupele din sub-' 
ordine. cele imai ales cari puse: în rezervă în urma -iotaţiu- 
ni descriseja si mai: sus, îşi mtribuese cu, drept cuv: nt 
calificativul 'de trupe în repaus. “Repausul, dacă voiţi: pen- 
trucă ele sunt peniru 12 zile în afara bălăei proeelile polo; 
repaus: moral prin urmare, dar. nici de cum repaus fizic; 
E ma muită mişcare în rezervă, decât în prima linie. Toţi 
soidaţii .o ştiu şi-i recunosc necesitatea. Tranşeul, când: 
nu se dâu. lupte, odihneşte: fără îndoială legi ăturile' orga 
nice. . In“ ele se pierde obişnainţa imanevrei, in marşuluij 
calităţile! de cohesiune indispensabile: în“ alac: Aceste cali- 
tăți se ireflormează și se fnrăresc în fperioadeie” zise în repaus. 
In ficec dimineaţă marș de 15 klim., exerciţii de companie 
de batiion, de regiment sau 'de brigadă. Unii fac scrinră! 
cu Daioneta,, ANii se antrenează la aruncarea gr: anatelor.: 
„Ac. se exereitează soldaţii a. întoarce repede, parape- 
tu unui ttanşeu.:Se fice iragere, se fac alergări, se fac 
exerciţii de 'cățărare: Poenâtu! mitralicrelor deşle: aplă câm- 
piile liniștite, 'pe cari răsboiul nu le-a atins. - : 
n De uni derziie se poate spune c€ i, în fiecare “zi, „Lo; 
jumătate din armâăla Irunceză esie la manevre; in Lirp ce 
cealaltă jumătate: este în trânşee. Și această antrenare Con; 
Linuă explică incompar abila” valoare: pe. area câștigat-o! 
trupeie no: istre. în timp de 14 luni de. răsboiu.! a a 

Pee Pia 

  

220. Aproape toate: armatele au iilopiăl Seaturi pentru' 
infănlerăi în luptele, ac tuale: Aceste scuturi difer dea ar 
mate la armate.” 

In. jgeneral, sunt trei feluri de scuturi: Sc dturi de, Dă 
rapel, sculur sie pur late de. “soldați: scuturi. pefiru 
observatori i , 
ii iii aa i i aa 

21Ger manii au într ebuin! ai acum (e cu nd, cu o o side: 
vărată - iurie, un, mor lier de: lrarişee” are iansează.! obuze 
de! 30 kgr. i ” i e 

“Tnttehuinţare i tot Mai “Trocuentă : "inorliere! or “de: 
traişec, este “un fapt de-câa mai imarc impor lanţă. Acest: 
morti “este un nou. inslrument, care serveşte a împinge 
ataca, au avnenține Iraşeea cucerilă şi £ a proteja. o eventuală 
retragere a 

A
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dacă: armata are: mortiere de: tranșee: într-un număr suli: 

cient: şi. ide un sistem :bun;: spre» a contrăbatansă-:pe.. cele: 

germane. Dotarea “unei armate. cu! asemenea material, feste 

un punct ide o importanţă: capitală pentru toate țările, mai 

ales acum 'cu caracterul actual al răsboiului, şi trebue stu- 

diată! chestiunea cu atât mai muit; cu: cât“ mortierul este 

se! mai eitin material 'de::urtilerie, iar proectilul: lui poale. 

“a Cu: destulă: îngrijorare, ziarul, Le. Temp! întreabă 

face o gaură'iot atât de'mare, ca şi accea pe care-o face 

proectiiul unui obuzier. i Tg 
i Tv 

de e ENE SR n; itp 

1.99: Pe lângă. alte caracterizări a'e lupte:or moderne; 

sunt următoarele':3 cari'ies mai în evirlență -“lupte:aeriene, 

tupte submarine, lupie' sublerane.. * -- iri 

23. In privinţa lacticei franceze întrebuințată acum, 

iată ce spune „idea Naziona'e”: -. Dă - 

„e Până acum eră permis să existe îndoială asupra efi- 

cacităţii ineloadelor care urnau su:fie întrebuinţaie de-ar: 

mata 'franceză spre a gom treptat pe. duşman “tin” ţinulus 

rile ocupate. Acuin nu se ana? poate. -Metoadele: noui adop 

tate constă mai alcs în'a şe arunca infanteria ,ă: coup Sur”, 

după ce Sa constatat elicclul kleplin a! focului arti!erici. S6 

reduce astfel cu.mult numărul pierderiolr de oameni. Se 

citează ca exemilu cazil unui «corp “de: armati care în lirei 

zile de luptă'a pierdut 'abia: 800 oameni! cu Yotui:: morlă.şi 

răniţi. Satul Flancourt, care eră bine întărit, afost ocupat 

fără nicio pierdere: sAceastă : împrejurare: contribue săi 

sporească; în totimai mult curajul şi energia' trupelor. Acum 

„când :otensiva se desfășoară sub cele mai bune auspicii toți 

recunosc că criticile aduse acuni câteva luni înaliului co- 

mandament francez, erau “cu totulimedrepte: i: 

pt fe 

  

TE . mi zur
 ep tit 

! pri Ă , 

: "a ri pata te d : 

cati, tn 

C. Chesliuni „diverse. ! 

i Pe
 

„1 Se'anuntă din“Italia că s'a-construit un, mic: mor- 

tier, care poate lansă an 'proectil special. până la'o distanţă 

eficace «de 309 m. Procclilul pe lângă încărcătură de-es- 

plozie, are şi o roată cu: marginea 'ascuțilă,: în :scop de'a 

tăiă 'rețeaua de sârmă, asupra cărdia 'este. lansat. i e 

Is zilele trecule au avut loc experiențe la:loma, care 

au dat um bun 'rezultat, astfel că în prezentise conistrueşte 
c : Le aa - poe = “ pt af. 

asemenea - inortiere pentru -armala. itaiană, ie 

bo 
ţii ae oma 

4. Faţă ide cantitatea cnormăide muniții ce se.lrage a- 

cum: nu-se niai pete orbi de câte piese dle artilerie trâH



  

buie-la imia “le dameni, ci icâte piese de artilerie. trebue per 
tru. ase:trage:coritinuu şi intens pe întregul front de luptă, 
oricât timp va ţine .răsboiul; deci: câte funuri la km. de 
front; câte. tunuri de. schimb; irebuese; admițând că după - 
X proectile trase, tunul iese din. serviciu, 

„pn: Su Fiecare, divizie sau cel puţin [iecare . corp : de. 
urmată; îre;.0.. secţie .sanitară aulomobiă, - de;;18—24; tră 
suri, care .lace serviciu zilnic între ocipurile de armată 
şi gările de legătură pentru evacuarea. răniților și -apro; 
vizionarea cu amateriale. Poate transportă până la 10 răi 
niți. culcaţi şi: 80 șezând. 'In -privința fincărcării răniților 
sa constatat că. încărcarea laterală este mai practică, : :-r- 

Instalaţiile radiografice “la spitalele militare şi cehia 
pe trăsuri la ambulauțele unităţilor mari au dat rezultale 
toarte bune:și: se. simte multă. nevoe de organizarea lor 
pe o scară muwt mai întinsă, ci i 

i: Metodul. de: extras gloanțele cu. electro-magneţi «dă 
rezultate bune. Sia propus :și -injeclia: cu upă oxigenată, 
.eare: produce o degăjare spumoasă ce întesneşte extiaciia; 
_:* “"Fratamentul antiseplie al plăgilor a dat rezultate bună 
cu: soluțiuni «de 1.200.000 și chiar 1.500.000 nitrat de ar: 
gint. II a a pa pata 

+. Impermeabilizarea: efectelor este o chestie toare 
“ umportantă pentru a:păzi soldatul de umezeală.: Sau făcut 
muite încercări dintre: care dăm: e si 

.--  Precipitate cu acelat de aluminiu, sulfatul de.oxizi u: 
moniacoli de.cupru, săpunurile metalice de fier, de alumi: 
niu, antimoniu „staniu, plumb și zinc. 

. 
e , 

d. Germanii,au: întrebuințat :in largă măsură arderea 
cadavrelor. Pare că această măsură se va generaliză ci 
timpul, or poale se va impune de viitorul tribunal «lea 
Haga, faţă de numărul enorm «de cadavre ce sunt a se 
îngropă zilnic. 

e > 

5. Generalul Cheritiels în jurnalul „Echo de Paris” 
zice: că:o: puternicăc massă de cavalerie, ca să poată fi între 
buințată cu ;eficacilate, în răsboiul modern, :irebue. să-lie 
prevăzulă cu-toi felul de instrumente mobile de distru.: 
gere, ca mașini de zburat 'inarmate, automobiie blindate 
baterii călăreţe, imilralicre pe cui. biciclişti . si. imfanterie 
pe. automobile. PRD Ia a 
O" împărțire de: divizie de: cavalerie. în 2 "brigăzi de 
sine stătătoare, este imperios: cerută. Ficeare brigadă să île 
prevăzută cu 4 aparale de zburat, adaptate pentru luptă: 
să. i se'mrtaşeze 5 mitralicre pe automobile; „i baterii ar 
tilerie: călăreaţă:--i plutoane de mitraliere; +. plutoane bi-
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ciclişti a 100 ucme,; 1 pluton de itelegratişti pe aulomo- 

bile; 1 automobil sariitar și infanterie „pe camioane. 

7. Pentiu prinşii de răsboiu, statele beligeranie tro- 

bucse să aibă organizaţii speciale. Germania aveă în uiti- 

mul timp aproape 1: milion de prinşi de răsboiu. Paza 

hrana, higiena, cazarea lor. ele. cer contribuţiuni şi chel- 

tucli enorme, aşă în cât chestiunea se impune să îic serios 

studiată din vreme. Ei nu pot ti căzuţi în taberile de in- 

strucție şi în cazarene, «dle oarece acestea “sunt necesare . 

pentru trupele din depozite, pentru nouile contingente cete. 

Ca. să 'se facă o idee sumară de greutăţile unci astfel. «de 

organizațiuni, se di următoarele cifre: . 

Pentru prinşii de răsboiu din Germania au iost nc- 

cesare 4500 cazane de fiert de câte 500 litri fiecare; trebue 

zilnic 600-boi, 30:000 chintale cartofi (1000 gr. pe zi de 

om);. 3000.xhintale. de. alte. substanțe. (100 gr.. pe:zi). La 

o tabără de 2.100 prinşi (Stuttgart) s'a pus înti”o' lună 17 

mii pachete, prn mirmare. numai. serviciul poştei cere o 0r- 

ganizaţie serioasă. Cenzura scrisorilor. de asemenea este 

grea, de accea s'a permis prinşilor să scrie numai «+ cărţi 

poştale şi două scrisori „închise pe lună. ” 
- ga 

i pri . . . 

_%, Cu privire la organizarea serviciului sanitar a rc- 

“eşit învăţătura că hirurgia trebue orgariizată mai! mult în . 

linia întâia şi în zona operaţiilor” decât în 'zonă':ătapelor 

şi zona ulterioară, cum se-credeă și se practică până ACUT: 
. pg tă - a aia i spa dati 

A Sai      
Na 

pd iu pu - . 
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PARTEA III. - 

: i. 

„Onestiuni financiare-economice= 

- A ata sociale. k 

GONSIDERAȚIUNI GENERALE, 

“In timpurile vechi, cânid mijloacele de comiinieațiune 
şi: d6. transport, .nu erau atât. de..repezi, atât de: sigure şi 
atât--de cîtinc, nici. atât de:ri ăspândite, Şi când văsboiul 
nu cupr indeâ “spaţii atât de mari ca cele de acum, vieața 
economică şi îinanciară nu atârnă cu totul de răsboiu, 
sau, cel mult, ca se resimţeă într'o măsură oarecare numai 
în țările luptătoare şi poale chiar numai pe anumite por- 
ţiuni din suprafaţa acelor țări. Răsboiul cră simţit atunci 

Lucrări consultate. 

“Cost, Hălăceanu, Inginer: Condițiuni pentru prepararea şi susți- | 

nerca răsboiului. 

Vintilă |. Brătianu: Bugetul. Interesele României în actualul răsboiu, 
Th. G. Aslan: Pregătirea economică, financiară şi socială a Ro: 

mâniei, față de evenimentele actuale. 
C. G. Pietraru: Situaţia militară după 16 luni de răsboiu. 
"Virgil Alimaneşteanu, Inginer: Participarea bâncilor la industrie, în- 

vățăminte trase din criza actuală. 
Alexandru Cusin: Imprejurări politice şi diplomalice în legătură 

„cu răsboiul european. 

Dr, C. D. Creangă: Coneinţele financiare ale răsboiului actual şi 
măsuri de prevenire cu privire la România.
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de “către :cei'depărtaţi :de' câmpul de operaţie .mai mult 

siib raportul suiletese decât :sibr 'cel material.:“Tocmai -a* 

ceastă stăre de: lucuri a făcut ca: în răsboaiele: trecute: să. 

nii se constime atâta energie şi: să nu :se pună atâta. grijă 

câtă 'se pune acuim pentru 'a asigură. existenţa, -nu numai 

a'celor'de pe câmpul de luptă ci şi a- acelora rămâşi- acasă. 
= :In- timpurile trecute vicaţa.: economică şi financiară 

atârnă mai mult de factorii: interni pe când actualimente 
6a âtârnă aproape în total de factorii externi. - i 

' “Astăzi nevoia vieţii economice. şi financiare atât-pen- 
tru “producţie cât şi pentru consumaţie, se întinde: dincolo 
de truntariile ţărilor, aşă că dacă întrun moment 'dat in- 

tervine 'o întrerupere între fruntarii, atunci, se impun pt: 

deoparte, operaţiuni lă nervurile vieţii 'externe, iar pe de 

altă parte luarea de măsuri pentru funcționarea celorlalte: 
dervuri numai în spaţiul rămas neîntrerupt. Afară detacest 

fenomen 'de întrerupere circulativă între fruntarii se: mai 
produce un alt fenomen în interior: organele secundare: 

din 'timp de pace (industria de răsboiu) devin acum; prin- 
cipale reducând. pe celelalte 'la funcijiine redusă : numai 
peiitru satisfacerea nevoilor interne. e 

_ Aşă dar, răsboiul aduce transformări sau modificări 
tuturor organelor cari asigurau vieaţa economică şi finan- 
ciară în timp de pace. Aceste transformări şi modificări 

—inditferent că sunt prevăzule de mâi înainte sau că: se îm . 
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pun şi: se improvizează în momentul răsbo iului—,trebuiesc 

'repede şi bine:puse la lucru pentru a asigură :pe deoparte 

buna :şi continua funcţionare :a instrumentului răsboiului 

— :armata. — iar-pe de; altă parte pentru a, nu -produce 

scăderi materiale sau morale elementelor rămase, ia vatră. 

-- In'ultimul deceniu, vieaţa de circulațiune financiară 

_şi: economică devenise -alât de intensă şi atât. de: răspân- 

dită. dincolo de fruntariile . ţărilor, încât: răsboiul actual 
prin. larga dezvoltare ce a luat. şi prin: manifestările sale 

brutale, a alins.temeliile de așezare și condiţiunile de traiu 

ale -tuturor: țărilor, forțându-le la adaptări, schimbătoare 

şi impunându-le sarcini neimaginate încă de mintea ome- 

nească, provocate atât :din cauza :cheltuelilor militare. cât 

şi din cauza alterării surselor de avuţie naţională, ..... . ... 

- „++. “Istoria omenirii. nu a înregistrat: niciodată: un aseme- 

nea răsboiu uriaș, în care. milioane ile-:oameni să fie 

prinşi în lupte, zguduind până în temelii. organizările po- 

litice şi. administrative, punând în joc toate. resursele ji- 

nanciare. și economice ale.celor mai mari puleri: europene, 

şi contrariind, în mare. parte, principiile politice, adiminis- 

trative, financiare şi economice cunoscule până; în ajunul 

răsboiului, «e ” 
tai tra 

a E 

_; Este dar de un întreit interes ca-în tratatele militare 

să se studieze aceste chestiuni, pentru a se cunoaşte care 

eră Siluaţia tinanciară-economică şi (socială ia începutul răs- 
boiului, cum sa făcut faţă nevoilor. neprăvăzute impuse de 

acest uriaş răsboiu, precum şi. ase şti în ce direcțiuni să 
se lucreze în viitor spre a se pregăti răsboiul din acast 
întreit punct de vedere. | | | 

In altă ordine deidei, se mai impune studiul acestor 

chestiuni şi din punctul” de veder& strategic, de oarece: 

necunostând situația economică-financiară și socială a beli- 
geranţilor şi chiar a neutrilor la un moment dat, nu sar 
puteă trage învățături complete asupra altitudinii şi ma- 

zevrelor lor în diferitele faze ale răsboiului, şi s'ar puteă 

să greşim criticând acte care nu sunt justiticate din punct 

de vedere militar, dar cari erau imposibile de realizat din 

punctul de vedere economic, financiar sau social. 
Se mai impune încă şi prin aceea că ştiinţa răsbo- 

iului va intră de ac) înainte între științele de cultură ge- 

nerală a acelor chemaţi a cârmui statele, şi, prin urmare, 
militarii cari vor luă contact cu ei la această cârmuire nu 
pot fi lipsiți de această cultură, e 

In fine, în timpul răsboiului, o' parte. din: militari 
ifind: chemaţi la organizarea şi administrarea teritoriilor. 
cucerite, se impune că, în trăsături generale, ei să cu- 
noască chestiunile financiare, economice şi sociale.:



"i. "Armata, prin literatura ei; a arătat încă: dinainte. de. 

1860, că chestiunile: militare devin din ce în: ce: mâi-mult 

chestiuni: de vicaţă naționălă, ian: prin: organizarea ei; 

a întronat. cu mult: înainte principiul :naţiunii armate Şi 

ideia: „armata, şcoală a națiunii”, lotuș, curentele  pro- 

duse de literatura ei, nu-au putut:ti aici: atât: de puternice 

nici: atât de complecte pentru 'a face să. se prevadă” ceeace 

actualul: răsboiu' pune: în: evidență absolută, adică: între 

iegile :progresului trebuc.:să: figureze şi. legile -risboiului. 

Negieşil că nu: va trebui să se'recurgă'la răsbuiu. decât. 

ca tuliim mijloc, dar, ct: va trebui pregătit “din: vreme 

cu. o-energic'egală cu: cea: destăşurată :pentru toate: cele; 

Halte fețe ale progresului: tie i i 

X i niciodată: nu sau" formulat ;exact mii Să se! observe că ni 
şi complect principiile călăuzitoare pentru pregătirea răs: 
boiului şi că fiecare: cugetător sau comandant militar sus: 
ţineă aceca ce îi: lipsea lui, sau Țării :lui, în- anume :1m0- 
mente, iar:nu/ aceea ce irebue' să existe elern: acolo: unde 
se prepară răsboiul. ee 

“Un general: din timpul lui Ludovic XIV. precum. şi 

Napoleon 1], ziceau că ipentru'a. face răsboiu. irebuese 
trei lucruri: | 

„Bani, bani şi iar bani”. Ei aveau atunci armată, dar 

nu aveau bani și de aceea cereau banii cu atâta insistenţă. 
Dacă însă ar trebui: numai banii; atunci. Anglia ar i per- 

fect pregătită de răsboiu; iar Belgia care stălei cea mai . 

bine cu finanţele, nu ar fi fost invadată şi străbătută în 

câtevă zile. - CEI Da Ia CE ară A papa Do a 

"+ Al“ general ziceă:: pentru răsboiu' lrebuc: i 
„* .„Indrăsneală, ' îndrăzneală şi iar “îndrăzneală”... Dar 

în vremea aceluia nu se simţeă atâta, lipsă de bani cât se 

sitiițea lipsa de forţa morâlă. Dacă ur ti de ajuns numai 

bani şi îndrăzneală, germanii ar ti fost încă de anul trecut 
la Londra, Paris, Petrograd şi Goliul' Persic, mai ales că 
si îndeplinesc încă şi o a treia condiţiune: oamenii. . : | 
„Lordul Kitchener susținea că pentru a bâte pe austro-" 

germani, îi - trebuesc:: „oameni, oameni şi iar oameni". 
De siugr că oamenii,: fiindcă dintre toate puterile: euro- 

pene, Anglia şi Belgia au neglijat formarea: unei armate 
puternice precum ar fi putut-o Mace. 

-.-- Jată pentru. ce am susținut: că până acum nu s'au 
tormulat bine în ştiinţa .generală principiile călăuzitoare 
pentru pregătirea răsboiului. -: oi. 

Răsboiul actual va demonstră că condiţiunile esen- 

ţiale sunt: Bani, îndrăzneală, oameni, prevedere politică. 
Dacă privim la actuala organizare militară. a belige- 

ranţilor, la prezătirea lor de .răsboiu și la modul cum duc 
răsboiul, observăm că dintre toți beligeranţii,.. Germania
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smgură, nu u privit chestiunea mumai dinti” un singur, punct 
de vedere .precum au privit-o ceilalți, 'ci,- a “luat: măsură 

ca să-și: pregătească până la. maximum de util :primii: 

trei. factori: 'de. mai 'sus; adică: oamenii, îndrăzneală, ba- 

nii;:rămâne să se:vadă dacă iu a: neglijat pe cel de ar 

patrulea factor:.prevederea politică. .- . o ne i: 

1... : Această “solidaritate între factorii morali. şi: tactorii 

materiali; între -idealele naţionale şi. sacrificiile” materiale 

ale. popoarelor beligerante va formă pagina cea mai: ca- 

racteristică şi cea: mai interesantă din istoria omenirii. »- 
:..- "Despre :primii factori precum. şi ilespre cel. de al 

patrulea -am vorbit şi vom. vorbi adesea. în cursul lucrării 

noastre, acum, — cum spuseserăm' .miai sus:;— ai găsit 

absolut necesar să. vorbim::aci 'despre al treilea factor: 

Bonita 

_“Negreșşit că:maximele. de:răsboiu, ca orice maxime, 
fiind -prea scurte, nu. pot îmbrăţişă într'un cuvânt tot cu- 
prinsul noţiunii pe care o cuprinde acel cuvânt, de aceea, 

adăogăm că prin legea spusă mai sus::„,Banii”,. înţele- 

gem în general starea “financiară și starea. economico-so- 
cială pe cari ne: propunem ale. trată aci. + 

.. 

za : i. „o 

A STĂREA FINANCIARA. i 

Acâst înspăimântător răsboiu, pe lângă sroaznicele 

încăcrări şi măcelăriri pe câmpurile de 'luplă, -pe lângă 
energia 'şi banii cheltuiţi pentru lupta diplomâtică şi de 

propagandă desfăşurâtă :pe întreg. pământul. şi pe lângă 
întronareai în mod brusc. şi absolut a tuturor. mijloacelor 
nepermise în. luptă şi în diplomație, a pus:în: plină: evi- 
denţă şi a-impus tuturor. beligeranţilor rezolvarea imediată 

_a problemei financiare. : ti:  - ae 
-. *.Somităţile financiare. ale: globului şi: miniştrii. de fi- 
nânţe: aj statelor beligerante:şi neutre şi-au dat cuvântul. 

şi obolul pentru';a: rezolvi cât mai grabnic această. pro- 
blemă, recurgând la tot ce. .împrejurările le-a ;putut pune 
la îndemână, pentru a asigură :pe:deoparte finantele: ne: 
cesare” armatei şi poporului; iar pe. de altă: parle pentru 
a nulăsă bănuiala în opinia: mondială că; într:un' moment 
dat, ar putei să cedeze acestui: răsboiu. din cauza crizei 
financiare. ie at 
io Sa spus şi se spune continuu că victoria.va'li-a acer 
luiă:.care va: puteă îniprumută ultimul milion de. franci, 
sau că::acesta este 'răsboiul' gloanţelor de; argint, adică:-al 
finanţelor. 

Negreşit că fără finanțe nu se va puleă duce răs- 
; 
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boiul, aşă cum se duce. astăzi, dar. nisise :pare.că va, li 
imposibil a. se ajunge la situaţiunea ca unul, dintre belige-, 
ranţi să: lie .cu totul lipsit :de finanţe; iar. celălalt, să .nu. 
ducă nici o lipsă, aşă încât cel bogat să-se impună. celui 

sărac, :: A a pai Titu cab 
, Lipsurile linanciare se vor simţi camin aceleaşi :pro- 
porții la ambele grupe luplătoare pe. măsură ce; răsboiul. 
se ya prelungi, totuş răsboiul .xa. continuă cu, mijloacele 
reduse în proporţia în care. linanţele vor. îi;reduse, până 
ce o voinţă sc va impune alteia, căci. acesta. este. un. răs- 

boiu de voințe, iar nu un răsboiu de finanţe, In. rășboiul 

acesta sufletele popoarelor şi dorinţa de a trăi libere;este 
în luptă cu voințe cari iloresc.-să domine., Dacă pretextul 

răsboiului a fost altul, dacă unele combinaţii; de, alianţa 

—" deoparte sau de alta a beligeranţilor —:sau făcut din 

interese meschine economice sau. financiare, dacă. în, ten: 

țele oricărui dintre beligeranţi se. vor fi: găsind urme. as . 
cunse de acaparare şi de dominaţiune, totuş, pe măsură -ce 

răsboiul sa prelungit şi se, prelungeşte, a eșit şi ese con- 

tinuu din întunericul răsboiului idealul naţiunilor. libere, 

întocmai după cum ese ghiocelul' de sub irunzișuri negre 
şi imurdare. Odată zărit incest ideal de către acei. cari sunt 

din acciaş rădăcină cu el, chiar de sar întâmplă ca 0 

furtună să-l rupă, cl va'rămâne visul de aur al naţionalilă- 

ilor şi "va întreţine focul sacru al sacriliciilor supreme 

până ce visul se va.realiză., a ră 

Precum' odată a fost deajuns să se arate semnul cru- 

cei pe cer „in hoc signo vinces”, pentru ca întrun timp 

relativ scurt religiunea creştină să cuprindă tot pământul: 
iar bisericile să se ridice aproape: pe. fiecare sută de 

kilometri pătraţi-de pe scoarţa pământului, lot.aşă princi- 

piul naționalităților a apărut ca 0: lumină în întunericul 

acestui răsboiu ca.să.spună: nuimai prin mine. veţi realiză 

progresul şi “liniştea omenirii.::: : «en ci ei i 

- Tală de ce susţinem că. nu Banii” ci „Suflelele” vor 

spune ultimul. cuvânt, în..acest' răsboiu. i tii 

Reproducen în această. privinţă un pasagiu : sincer. din 

broșura. ;,Finanţele; şi Răsboiul” -de C...Negrescu:;:, 

„La începutul actualei. conflagrații curopene,; Lloyd 

George, pe.atunci ministru de linanţe al Analiei,. declară, 

întrun înterview, că răsboaiele. moderne se. fac nu.numal 

cu gloanţe, ci şi cu bani şi că victoria va îi-de partea ace- 

leia din taberile beligerante care va aveă la îndeminit cele 

mai mulle resurse financiare. EI 
„Deşi profeția. ministrului englez nu sa realizat pini 

în prezeni și nu se întrevede nici măcar pentru viitor 

momentul când răsboiul ar trebui încetat din molive ji- 

nanciare, se poate totuşi atirmă cu certitudine că finanţele 
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miioritoare constiluesc unul din elementele: indirecte care 

contribuesc la succesul final. Pe de altă parte, însă, finan- 

ţele avariate, cu tot cortegiul lor de perturbații în vicaţa 
economică, nu reuşesc să capele o influenţă -aşă: de co- 

vârşitoare încât ele singure să forțeze pe vreunul din coim- 

hatanţi la o: pace prematură, — fapt dovedit cu prisosință 

de răsboaiele din trecut. Dacă e adevărat că finanţele 
joacă un.rol primordial. în pregătirea unui răsboiu, dacă 

e incontestabil că de multe ori crizele economice şi finau- 
ciare sunt obslacole la deslănțuirea conflictelor armate, 

apoi nu e mai puţin adevărat că, odală răsboiul declarat, 
finanţele irec pe al doilea plan şi rezolvirea logică a' di- 

ficultăţilor de' ordin financiar se amână, din mai multe 
considerente, până la lichidarea posterioară a nisboiului. 

- Paul-Leroy-Beaulieu. după ce 'arată originea biletelor 
de bancă 'și de stat:cu curs torțat'iîn:legătură cu convul- 

- siunile' politice din secolul trecut, ajunge la concluzia, a- 
proape icontrară afirmației lui Lloyd George, că; „un peuple 
peut iongtemps soulenir. une grande lulie, malgre que ses 
finances'soient en dâsarroi. 1): : i: DI ea 

| Autorul adaugă mai departe: că momentul când dili- 
cultăţile financiare devin intolerabile şi sunt pentru țara 
respecliviă o: cauză de mare slăbiciune. nu e niciodată la 
începulul răsboiului sâu în timpul cât durează acesta, ci 
după pace, 'atunci când se prepară lichidarea. cheltueli- 
lor făcute şi întoarcerea la vieaţa normală: n: 

' . ? . 

Deocamdati constatăm că nici unul din 'statele află- 
“toare în luptă nu e zguduit de vre-o manifestare din 
care am puteă deduce o: apropiată epuizare financiară, 
cu alte cuvinte, chestiunea iinanciară nu a ajuns -la nici 
unul în stadiul acut de a aveă vre-o influenţă. simţitoare 

„asupra operaţiilor pur militare. Combatanţii îşi procură, 
unii mai greu, alții mai ușor, mijloacele necesare răs- 
boiului. Oameni și bani le stau încă la 'dispoziţie, — oa- 
meni cu milioanele, iar bani cu miliardele”. e 

Cum însă puterea -de rezistență a unui suilet atârnă 
de modul cum este ca organizată sub raportul material 
şi intelectual, se impune, cum am spus dejă, a studiă cât 
mai amănunţit chestiunea financiară, una:din feţele de 
rezistenţă ale voinţei de a învinge. ae 

Mijloacele” principale la cari recurg statele .belige- 
rante penlru ca pe deoparte. să menţină creditul public, 
iar. pe de altă: parle să-şi asigure finanţele necesare răs- 

1) Trait& de la Science. des Finances, Tome Second, p. 125. E- 
diţia 1906, 

-
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boiului au fost: a) regularea funcţionării burselor, scomp:, 

tul, eliberarea succesivă a' depunerilor, şi a : depozitelor, 

băncile 'de' credit de''răsboiu; b), Moratoriul; “c) "băncile 

«dle emisiune şi sporirea circulaţiunei | biletelor. “de barică; 

d). împrumuturile și impozitele. NOU 

_* Vom. studiă în parle pe! fiecare din aceste palru, ca- 

tegorii de mijloace. a mi 

    

1 E tt „taiati 

. - . : po - e .. i ia . îi Dia 

te e 
abia i 

A. Bursele, scomptul, eliberarea depunerilor și a depozitelor. 
E a at tel „a ai, pa egisaotaia 

băncile de credit; de răsboiu, monede... ini: 

E E i : păi 
piu papii sii] IC IRRI iata . 

| conflaărația: curopeăăă a avut o intlueiiță ălarmiială, 

provocînd o 'debandadi îngrijitoare pe toate picţile curo- 

pene. Guvernele" au intervenit. imediat, închizând, pe deo-, 

parte, bursele, pentru un timp! oarecare, ea astfel speculaţia. 

asupra xalorilor:să fie înlăturată, iar pe de altă parte a în- 

grijit tea scomptul să nu se ridice prea'mult şi a iuat măsuri, 

pentru menţinerea creditului prin diferite mijloace Ce VOI. 

arătă mai jos o Et iIe 

" Dăm aci 'câlevă noţiuni, sumare asupra, rolului bur- 

selor și scomplului, 0 IL Iei 

Bursa teste d, inslituțiune menită să translornic în ca- 

pital circulant | sumă de valori mobiliare. Cel care. are, 

nevoe de capital 'circulant, 'şi care dispune de asamenca, 

valori (obligaţiuni şi. acţiuni), merge la bursă şi le vinde, 

celor” cari dispun „de. capitaluri. La începutul: răsboiului, 

cuprinzând pânica pe mulţi, posesorii de walori miobiliere, 

ei sunt dispuşi să le vândă scăzut. Această 'stare de lucruri 

depreciind. averea. celor mulţi şi grămădinad-o în pivnițele 

celor” puţini, este natuiial ca Statul să intervie peniru. a 

împiedică sleprecierea. In cazul de faţăi mijlocu: este 

închiderea burselor, e e Sa n 

Scomptul. Se chiamă operaţia prin care bancherul - 

primeşte în casă şi plăteşte creditorilor săi, cu o dobândă 

oarecare, până la scadenţă, polieie sau actele de împru- 

mut pe cari aceştia le au delă alte persoane. -. a 

Cu alte cuvinte, la un moment dat, 'eredilorii având 

nevoe de bani, transformă în” bani poliţele sau actele de, 

imprumut cc le au ci.dela clienţii lor,. scomplându-le la 

bănci şi plătind pentru. aceasta '0, dobândă mai mică decât 

cea cu care ci au împrumutat pe clienţii ior. Ie 

* De obiceiu scomptul se face pe durale scurte cari a- 

desea nu tree peste lirei luni. La. scadență, acel care a 

scomplat actele, este dator sii îngrijească de plata lor chiar 

dacă clientul lor nu sa achitat către el. ERE 

"- Scomptul este o operaţiune caro îmesneşte creditul, 

înlesneşte creditul binutui, şi asigură rentabilitatea bani- 

„+



  

e gar ate Pa e at 

lor disponibili ai patricularilor, de oarece, aceştia îi de 

pun la bănci, ca depozite cu, o dobândă convenabilă, iar. 
băncile pot .aveă. bani disponibili ca să, scompleze. sume 

cât de mâri. Scomptul se: face pe termene scurte şi sca- 
denţele. se aranjează zilnic pentru ca, băncile să poată 

răspunde: banii şi acelora 'cari doresc să-și: retragă de- 
pozitele. Depozitele se dau pe termene mai mari. Sunt 
şi depozile cari se dau pentru eliberarea la cerere a bani- 

lor. depuşi. n e | 

-*" Incă” din cursul lunei Iunie 1914 pieţele financiare 
europene începură să: simtă oarecari scăderi de valori la 
burse, ridicarea scomplurilor, cereri de retrageri de de- 
puneri și. depozite, ceeace, îngrijea pe, conducători. 

. Tată fcum. Sau rezolvat aceste. chestiuni la diferite: 
țări. beligerante și la unele din țările neutre: 

„Anglia. Anglia, a suferit la începulul răsboiului o. 
mare sguduire financiară, poate din cauză că în nici. o 
țară; din lume nu sc face mai puţin uz de monedă ca aci,. 
întrebuinţându-se lecul. Sistemul acesta «le plată este foarte- 
avantagios pentru limp de pace, însă, are inconvenient în 
caz de răsboiu. e ae | 

 * “Londra fiind piaţa mondiată'a auriilui tocmâi fiindcă 
se întrebuinţează aci în largă măsură cecul, ţările străine 
cereau aur pentru a nu fi surprinse de evenimente. Aceasta 
a făcut ca Anglia si se. resimtă foarte mult în .prezilele 
răsboiului, iar băncile 'au fost nevâite a luă măsuri de pre- 
cauţiune extraordinare. i 

:: . Bursa din Londra (Stock Eschange) a fost închisă la. 
finele lunci August, iar la finele anului 1915 a.fost redes- 
chisă pentru negocierea obligațiunilor dar. nu şi a acţiu- 
MO, 3 

„Stocul de aur-al Băncii Angliei scăză în August dela- 
38 milioane lire sleriinge la 211/ milioane. 

Băncile comerciale pe acţiuni (Joint Stok Banks) 
suspendară plata în aur și reluzară orice operaţiune. de: 
scompt. Panica fu atât de mare încât se simţi nevoia unui" 
moratoriu de polițe care .se întinse imediat şi asupra. 
obligaţiunilor de plăţi fără. polițe. Negreșit că după câ. . 
levă zile băncile se mai reculeseră; iar către mijlocul lunei” 
August spiritele se măi potoliră. Baxiii de împrumut se 
puteau găsi pe termene scurțe şi în condițiuni nu prea: 
grele, de oarece nevoia privată eră redusă, iar statul nu 
uveă încă nevoe să facă apel la piaţa financiară. Bâncă 
Angliei a “dat tot sprijinul său 'celor aflaţi în nevoi şi a. 
ajutat într'o largă măsură activitatea economică. Pentru. 
prima oară, după 18 de ani, se recurse la suspenda: 
rea legei 'Pecl (Pecs Aki), menţinându-se plata în nu=.



su 

merar şi înlesnindu-se, aceasta prin- bilete, de; bancă, de, 5 
- livre sierline emise de Banca Ahglici în sumă «de, peste 
18:150.000 livre complet:acoperite., „..ijiii; TI 

Afară de aceasla statul fu autorizat. să emită hârtii 
«de. 1 şi 10,shilingi, care, pot Ii.schimbate în aur, la. cerere. 

„i... Pe dângă inceasta,, Anglia a;închis, toate, băziciie, ger; 

mane de pe eritoriul ci şi;Je;a ;pus, sub controlul inspecto; 
rilor financiari englezi. e ear fete tera 
+... „„Soldurile acestor bănci, au fost vărsate la Banţa,.An- 
glici; iar toate celelalte obligaţiuni, contractăte, ui vreun 

  

  

  

german .au.,fost .suspendale. .;..: st cip citat i 
„a .+Bank,0f 'England a, xidicat la 1, August scoulul, dela 
49% până la, 80 pentru'a-l ridică apoi; la, 10%0,..ciiră „no 
„cunoscută. încă în , Istoria. -Băncei., Ce este, drept, ..la,.,8 
August, adică după o: săptiimână, scoboară “dir, nou, scon- 
tul dela: 10% la Goo: iara doua zi, 7 Atigust, dela, 600 la 

„5%, cât: este şi astăzi... , SIRE EI "fi vitae cugsaaa 

„Pentru. a înlesni operaţiunile. băncilor, Anglia, a, dis- 
pus ca toate vălorile comerciale trase şi accepiate înainte 
„de răsboiu. să poată. fi .scomplate: la banca. Angliei, ur- 
mând ca statul;să garanteze acestei bănci riscurile. de răs- 
boiu în propoiție de 1 din eventualc!e pierderi. Pentru 
„acoperirea. acestui, risc, banca Angliei, percepe..o. taxă de 

29% peste scomptul ei legal, sub forma de comision. |. ». 
... Ziarele inanciare germane, la îiiceputul răsboiului, au 

„căutat să. arate că este cu totul.precară situațiunea, finan- 
xiară a “Angliei, arătând între alte imoțive.pe acela că scon- 
tul ajunsese în Anglia 10% pe când în Germania, nu ire- 
-cuse de .69%..,Ziarele engleze spun,.Că, în, adevăr, Banca 
Angliei a ridicat, la început, scontul, La; 10%, „insă! numai 
dela 1—8 August când ă ajuns, 8%, iai: după 2 zile a, sco- 
borit lă 50 unde: se găseşte astăzi, De asemeni s'a, ară- 
tat că lipsa de monedă metalică îni, Anglia. este:,un semn . 

al stării rele financiare, Se ştie însă „că nu eslenici, o re- 

lâţiune între cantitatea de, moniedă, circulantă, într.o,. țară 

şi între bogăţia. ci,;mai ales: când sc ştie că în, Anglia, sa 
întrebuințat cekul întro lârgă, măsură, cu uz 
! + “Trebue: să, se ştie de asemeni,; că, Anglia, esle, soco- 

tilă ca 'crediloare, a-lumei. întregi şi că sub, acest văport 
este superioară, Franţei, de oarece Ansliaa, plasat, Capl- 

| 
4 

talurile în străinătate pe termene, foarle scurte, prin, ur- 

mare a pulut să 'se aducă repede. capitalurile înapoi; pe 
„când. Franţa le-a. plasat pe: termene mari... si 
“In primele luni ale răsboiului s'au 'mai luat urmă- 

icarele măsuri: ni ea e 
1. Suspendarea '&feclelor" brevetelor şi. mărcilor. dle ta- 
brici, aparținând supușilor - naţiunilor. inamice, poale Ji 
declarată de ministru 'de comerţ împuternicit. de un act 
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a parlamentului, din 7 
ict din 28 August. 
„In baza aceluiaș act; cere civile CI orice procedură de 

ioui breveie pot fi “anulate, - 
“Această suspensiune nu poale îi declarată 'decâl când 

exploataţiunea, brevetului. în chestiune prezintă un înte- 

ves general al Anglici sau a itiiui comerț 'particulcar şi nu- 
mai dacă persoana ce cere această suspensie, arată că arc 

„intenţia ide a fabrică articolul asupra căruia există acest 
brevet sau inarcă de fabrică. 

„să închis toate filialeie băncilor germane de pe leri- 
toriul ei' şi le-a pus Să funcţioneze apoi sub controlul 

inspectorilor financiari. englezi ; a 'contiscat tonduri'e ger- 
'manc, 'măriurile şi propricLăţile germane; soldurile ac- 
tivului”! acestor filiale au 'losl ; ărsate la Banca Angliei 
până "după răsboiu. Cambiile şi. cecurile - indosate de un 
supus german nu mâi sunt achitate în Anglia, iar, oale 
celelalte obligaţii contractate, cu un german sunt suspen- 
date. 
“Prin o proclamaţie, u regelui! Sa interzis de a mai tri- 

„mite sau a mai primi mărfuri din Germania. 
4. 

August şi modificat de n, al doilea 

asiria, Banca Austro- Ungără a vidical sconlul delit 
a la do; ; iar Camera Bursei din Viena: a închis Bursa lu 
“inceput pentru zilele de 14, 15, 16 unic, motivând închide- 
rea 'prin interesul public de a înlătură orice. pagube econo- 
“mice şi financiare nejustificate, DT ecum şi spre a înlătură 
uneltarile alarmante. 

“Spre a veni în ajulorul! pieței şi a întreţine creditul, 
Austri ia a recurs la aceleași măsuri ca cele luate în Ger- 
mânia, întemeind şi ca o bancă de credit- de răsboiu, 
“cu iun "capital! de 6 milioane coroane, din care jumătate vu 
fi acoperit de iustiluțiile! financiare, iar cealaltă jumătate 
de înstiluţiile industriale. Comuna Viena! și Cainera de 

' "comerţ, donară fiecare câte 2 milioane coroane peniru ga- 
rantarea sumelor rămase ricvărstae din subscerieri. Banca 
se va ocupă cu operâțiuni. de sconturi prin lărgirea la 
extrem a creditului şi reescomptar ea portololiului la Banciu 
“Austro -Ungarici,. până la de .5 ori. valoarea nominală a 
capitalului subscris (6, milioane plus, garanția de 4 mili- 
oane, depusă de, comună şi Camera de comerț), „adică 
până la maximum. 50 milioane coroane. 

In ceeace priveşte ridicare ca depozitelor găsim. um: i- 
toarele: 

| „Cererile, de reslituire din depuneri, cu liviiete di 
depuneri; ari. au, fost făcule înainte de 1 August 1911, 
li se aplică, dispozițiunile Ș Ş 1 din legea din 13 Aust (ăes- 

i . . . . , Di
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pre moratorii,l), cu restricţiunea că din aceeaşi depunere 

în intervalul unei luni să se.poată cere restituirea până. 

ta 200 k. la băncile naţionale şi pe, acţiuni, precum ;şi la 

casele de economii, alte .instituţiuni de „credit, cu excep- 

ție casele hailteiscn, restituirea până la 100 k. şi la, ca- 

sele Raiffeisen ifestiluirea până la. 50 ki 

Sunt ziare! cari 'susțin că in “Austria nu. s'au relras 

depunerile, ci din contră,. la casele de economie, poştale 

_şi la prima cassă de economie austriacă, depunerile erau 

mai mari decât cererile de restiluire. ICI DI aa 

! A - E: „i . N Ra a : A : 

Franţa. Piata tinanciară franceză a arătat.multă ner- 

vozitate chiar iinainte de declararea răsboiulu 12). Dobânzile 

enormelor capitaluri plasate în străinătate erau amenințate 

ori plata lor se .făceă mult mai greu şi mai târziu din 

Cauza greulăţei modului de plată. ID A IN ati 

“Toţi depunătorii jugeau pe la bănci să-şi. retragă 

depozitele. a 

Băncile, din: cauza moratoriului nit. puteau „vealiză 

poxtotoliul lor riici prin încasări, “nici prin scompt la 

Banca Franţei, pentru a-face faţă la toale cererile de res- 

tituire. e e 

- Acum a începuL.să se simtă în Franţa lipsa.unei or- 

ganizațiuni private sau a Statului pentru acordarea de. 

credite atât de necesare în asemenea vremuri și sa, cerul 

de către mulţi crearea de casse de compensaţii şi lichi- 

dări cari să dea avansuri pe valori mobiliare, pe măr- 

turi, etc. Ma ă 

La început slalul a recurs la moraloriu penlru res- 

  

' - . : ) , Ra E EI 

1) Paragratul 1 din lege este relativ la amânarea până la 30. Sep- 

tembrie a creanţelor, cecurilor care luase naştere inainte de 1 August 

1914 și a căror scadenţe au fost atinse tot până la această dată.— Pentru 

cele cu scadenţe după | August prelungirea a fost de 91 zile. 

2) Inainte de declararea războiului se făcuse multe anchete finan- 

ciare în f?ranţa, în urma denunţirilor publice şi a interpelărilor în par- 

lament contra unor bănci. Această stare de lucruri micşoruse încrederea 

publicului î + bănci. aa i e 

3) lată aci emisiunea împrumuturilor aiverselor. state din lume ce 

urma a se face în Franţa în cursul anului:1914? după dezbaterile din 

Camera Franceză din 13 Decembrie stil-nou 1913: .. - 

Turcia 700 milioane, (cuprinși sau .nu, 100 mil. bonuri -de. tezaur). 

Grecia 300 pi „î Brazilia 100, milioane 

Bulgaria 300 »": Rusia "1 miliard - 

Serbia 300: » E -China 160 milioane 

Spania - 500 >. . -. Mexic - 800 - » 

Portugalia - 100 pi Belgia : ' 800 -» 

România  :'300 > , Argentina - 100. » 

Japonia 500 ..> o - Ungaria . :: 500. > 

Malia . - 1 miliard a Austria „1 miliard
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tituirea * depozitelor,: acordând patit moralorii:'consecu- 
tive, în această privinţă. (Vezi; capitolul morătorii).: "i: 

» i“Deși ' Banca 'Franjei 'a suspendat. la 'începulul  răs- 
boiului deschiderea “de. noui -reejlite „sine “lie” lotuş îii: 
Noemvric -1914'a 'luăt dispoziţii ca pentru comercianţi şi 
induslriași să se mărească creditul prin: împrumuturi” a- 
supra tillurilor Sau conipturilor' curente, i 
„i Deşi 'la început. băncile nu ofereau':mici chiar "100 
peniru “depuneri, ceeace: dovedeşte că băncile [ranceză. nu 
dispuneau de o lichiditate suficientă; adică nu aveau: la 
îndemână capilalurile circulante necesare, tolus mai târ- 
ziu multe bănci au auunțat că nu vor beneliciă''de legea 
moratoriului şi vor” cliberă depozitele. 'cecace «dovedeşte 
că piaţa financiară franceză: s'a recules repede, 
:- Imcerearea contractării 'unui îinprumut la: New-York 
la Banca I. P. Morgan & Comp. îni vederea iducerii de 
numerar pe piața franceză, n'a reușit, din cauza opunerii, 
suvernului american. Cererile la Banca Franţei erau 'în- 
tr'adevăr enorme. La 30 lulie''st.':n., circulația fiduciară 

„ atinge 'aproape contingentul: fixat: 6,8 miliarde 'Irauci. "! 
In Franţa, ;ca' pretutindeni, sc Strângeă'' de lumea 
nepricepută numerariul şi în special aurul, așă că se sim- ? 
jeă o mare lipsă pe piaţă. Pentru a'se' mări mijloacele 
de plată, Banca Frarijei puse în circulațiune bancnote 'de 
5 şi 20 franci, iar' Camera de Comer| 'din Puris aduce - 
hârtii ide 50 centime, 1 franc şi 2 franci. In Cursul lunci 
August, după ce "Banca Franţei a suspendat plata în 'aur. 
ma mai dat nici argint. Ia 

* Scomptul se: ridicase în 'Franţu' la” înccpulul răsbo- 
iului. Mai în urmă însă s'a scoboril. | 

„ Pentru a încurajă tranzacţiile comerciale, Banca 
l'ranţei la 22 August a scăzul'scomplul la Bovi:iar tcan- 
surile pe cfecto ia Gâo, Gr iti pană la jumătate din 
valoarea liilurilor gajale după cursul cotat la '29 Iulie. 
Comitetul “pentru reluărea alacerilor, reclaniă: urcarea a: 
vansurilor. de Banca Franţei Ja 60: In luna Decermvrie, 
Banca Franţei a scomplal efecte de 4 miliarde și a făcui 
avansuri pe titluri de aproape 800 milioane lLei.: “Toate 
aceste măsuri luale de Banca Franţei şi de guverriul tran- 
cez au fost însă insuficiente pentru a asigură. în: tinipul 
răsboiului, continuarea vieţii economice. i. - :-- i -- 
 “'Trebuiau create noui credite necesare! pentru a 're- 
gulă conturile în suspensie și spre a procură mijloace de 
a continuă comerțul şi industria franceză. De aci iu urmat 
alie măsuri pe cari le vom vedea în capitolele. urniătoare. 

„In cursul lunci: Septemvrie, Banca Franţei 'scomplase 
polite de ale parlicularilor pentru .2 miliarde si a. cordă statului credile de 2 imiliarde; iar lipsa monetară 
0 acoperi priu emilerea de banendle mici și prin punerea
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în-.circulație de noui. cantități de. monede de argint, Până. . 
Ia--1 August scăzu şi:slocul/de;argint .şicel. de, aur al; Bănr: 
cei: Franţei. îti fe i tt atoteeeg d iza 
i ș: Circulaţia: fiduciară a sporit dela;6683 milioane franci 
(cât eră la 1 Iulie), la 9299 la-.J: Octomvric, iar, raportul: 
biletelor ide baucă eră,29,90 faţă de;stocul de: aur «le 18%; 
deci siluaţia:nu eră. prea slrălucită. :..:! i opera 

„Bursa a :tost. închisă, la. începutul răsboiului, - iar”. la. 

7: Decemvrie sa redeschis numai pentru, operaţiunile, fără. 

i; 4 

4 

lermen: e pa ti Ca Nat) 
Prin. deschiderea: :Bursei . şi . restabilirea: scontului;, c-; 

fectetor. «le, comerţ, comerţul :sa reanimăt,puţin., iii 
! i : CA per capi te toi IURI Ra STEI Ie Rarau pepe eta ai 

„Germania Germania se găsea la începutul răsboiului 
într o epocă critică economică. Oepraţiunile de tol iclul se 

răceau cu, o prudenţă deosebită, cecace a contribuit ca zgu- 

duirea financiară să nu fie prea mare. Pe lângă aceasta, 

directorul. băncei generale de. emisiune. stătuise. încă, din 
iarnă, la prudenţă și da: vestrângerea ; afacerilor, s-a: 
„i Criza în Germania, în prezileie 'răsboiuiui, sa manites 
tat.prinu”o criză de credit, ceeace. a lăcul.să..se înliințeze 
două mari instituţiuni:..Darlehenkasse. (Casa de imprumul) 

şi- Kriegskredilbank (Banca :de. credit de răsboiu), „luân:: 

du-se şi alte măsuri pentru menţinerea ramurilor .de. acti: 
vitale economico-industriale izbite prin războiu: ;.. i i 

Casele. de împrumut (Darlehenkassen), au urmări a- - 

"«ordarea de credite pentru a.ușură financiarea diferitelor 

împrumuturi. La. început: acor?au.. împrumuturi: de 60— 

70%, iar mai lârziu ile 750%. ș..pra rentelor şi. electelor - 

do cet” germane, a diteritelor; instituțiuni financiare din - 

fşermania precum: și. asupra ;efeclelor, de stat u.:striace; 

Sa admis și împrumutul de;răsboiu din .1914.:Alară e: a- 
ceasta se ucordă împrumuturi de 10% asupra. electeloi; 

«âtorvă :slate neutre, şi. 60%. asupra. mărsurilor, ca: spirt, - 

bumbac: şi: Zahăr. pere et d eu 
:.. “Asupra, situaţiei financiare în Germania, revista „De 

mocraţia” zice: iei pi atei 
- „Imeelarea activităţii burselor .precum. şi.-a unelor -. 

vamuri de industrie. şi comerţ .-(d.. ex.:: comerţul exterior;), 

Făcă- ca multe din capitaluri să tie disponibile. Ele tură de 
puse la bănci ușă că piața financiară :dispuneă:la un. ma 
ment.dat, — lot ca şi în, Anglia — de capitaluri circu- 

lante suticiente, din care să se acorde credite: şi..pe.,scurt 
timp. .: a : - ptr iu 

cj 

„Rcichsbank; având. un mare stoc melatic, numai. în 
“una August a putut. acordă. credite ;noui în valoare de 
2300 mil. Mk. Plasările ei totale (de capitaluri se ridicau 

Ja:sfârșitul lui August la-5 miliarde, Mk.: In ;cursul. lunci 
August a dal în circulaţiune 300 “mil. mk. monede de ar-
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sit, apoi a pus in circulație banenole pentru : 1300 mil. 
mk.; din care 800 mil. mk. în valori nominale mici, „pre- 
cum şi pentru 120 mil. mk. aşă zisele „bonuri: de im 
prumut”.: Stocul metalic a crescut cu! 303 mil -mk. fiind la 
szârșitul lui August de 1556 mi... -i a 

(Dobânda Și sscohtul privat erau la începutul lui Sep- 
temvrie cu 10% sub Reichsbank; în ultimele zile ale: lunei 
ajunsese la 55/8300. Cursul devizelor asupra Statelor neutre 
variau dela (arii la țară. Se căută hârtia de bancă tran- 
ceză, belgiană și rusă, chiar peste pari, ca să se utilizeze: 
pentru armată. „Reichsbank” a continuat să: sprijine ac- 
tivitatea cconomică germană. 'N'a. încelat de a regulă și 
ajută mereu circulaţia numerarului şi cea fiduciară. 

In alte ziare: găsim că în cursul lunei Decemvrit 
Banca Imperiului a scăzul scontul la 5%, iar Lombardele 
la 6%. Justificarea acestei măsuri ar fi! după presa berli- 
neză, că vicaţa economică germană a lins în ullimele luni 
spre un curs normal lot mai accenlual, munca economică 
adoptându-se condițiunilor actuale moililie ate. Vicala mo- 
netară a lost culantă aproape permanent, iar depozitele 
la bănci şi casele de depuneri au fost în creștere. Stareu 
Băncii Imperiului este absolut satisfăcătoare, grație cola- 
borărei constante a poporului german pentru sporirea re- 
zervelor de aur. Având loate acestea in vedere, Directo- 
ţia Băncii Imperiului "a. crezul necesar a veni în ajutorul 
vieții economice germine, scăzându-se: scontul. 

O comunicare a cancelarului împeriutui,, din Au- 
gust 1915, cuprinde următoarele cu privire la emilereu 
monedelor de cinci pfenigi: 

„Consiliul federal'a hotăril în .haza paragratului 3 al 
legii referitoare la împuternicirea Consiliului Federal pen- 

„tru luarea de măsuri economice, ele. din + August 1911. 
următoarele: 

Ş 1. Cancelarul Imperial este: impule nici, în afară 
de prevederile din $ 8 al legii monetare din 1 Iunie 1909. 
pentru emiterea monedelor de niche! şi aramă; să hotă- 
rască o limilă pentru emilerea monedelor. de 3 ptenigi 
de fier până la limila sumei. de 5 imilioane 'mk. l-a aceste: 
monezi, în afară 'de preseripțiunile referilo are la emite- 
rea rhonezilor de 5 plenigi de nikel, se Vor mai aplică 
următoarele dispoziţii: : 

a) Monezile de. fier de i prenigi, se vor bate cu un 
cerc cânelat; a 

„b) Pe una din feţe se va scrie următoarele: La mij- 
loc umărul 5, deasupra ;„Deutsches - Reich” şi sub nu- 
inărul 5 „Plenig” şi sub acest cuvânt anul”. Do a 

„ăla. Deși la începuil neutr ală, toluj ci Sa „ivesiințit
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guvernul -piin 'decrel -regal, a dispus ca bursele Să “lie . 

închise. A Pta 

Sa mai decrelal următoarele, în August: | 

1. Băncile, afară de băncile de emisiune, precum. şi 

casele 'de econoniie poştale, surit autorizate să 'restiluc, din 

depunerile ce au primil înainte de 5 August 1914, numai 

50 până la 10 Seplemvtie şi alt 3% pentu limpul tiela 

15—30 Septemvrie. 19141. Această dispoziţie însă nu se 

aplică meseriaşilor cari cer restituirea: depozitelor pentru . 

plata lucrătorilor sau pentru eumpărârea de materiale 

necesare atelierelor lor. ii: DR 

_ “ Pentru a asigură creditul intern a creat o iistiluţie 

de stat cu un capital de 25 milioane lire, subscrise de 

cele 3 bănci de, emisiune. (oma, Neapoli, Sicilia), pentru. 

a acordă împrumuturi pe polițe cu 0 singură iscălitură, 

industriașilor. Ai i e 

“Rusia. Bursele din Petersburg şi 'Odessa au lost 

închisc:; | | DE - EI 

„Nu' se poate voii «de o pregătire financiară în Ru- 

sia, toluș, graţie industriei şi producţiunei solului, a putut 

rezistă prin ca însă-şi, dispunând de credit, - a 

La. începutul răsboiului, pentru a veni în' ajutorul 

comerțului, Ministerul de finanțe a acordat un credit de 

30 milioane ruble, mitrit mâi târziu la 100 milioane ruble. 

= Um ucaz imperial din 'Noemsrie a interzis exportul 

aurului, argintului, pietrelor preţioase şi a efectelor de .co- 

merţ, în ţările inimice.. | e a | 

vom xedeă în capitolul următor că Banca Rusiei slă- 

tea foarte bine sub raportul stocului de aur, faţă de emi-: 

siunea de bilete. i aa 
: 

“Ungaria. Prin ordonanța regală dela 1 August. su 

fixat următoarele, cu privire la banii plasați înainte de 1. 

Augusl:! ' ALE o e 
„Dacă la 1 August 1911 depunerea ficută pe libret de 

depunere sau în cont curent, nu a fost mai mare de 2000 

cr., depondentul poate pretinde să i se p'ătească suma 

de 200 cr., dacă însă a fost nai mare, poate pretinde 

încă “câte 100% pentru suma între 2000—-1000.'S'au mai 

luat și alte dispoziţiuni privitoare la complurile curente, 

la dobânzi, etc. i 
De asemenea sia holărit că depunerile făcute după 

1 August nu cad sub. aceste dispoziţiuni. .. „ 

“A înființat şi cassa de împrumuturi pentru răsboiu, 

pentru a 'servi şi a înlesni trebuinţele de credit ale câi- 

curilor comerciale şi i adustriale acordându-le împrumu- 

luri pe acoperire (garânţie). - DR 

Casa are reședința la Budapesta şi a înfiinţat dile-
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rite sucursale.; Administraţia. se face pe. socoteala Statului, 
iar modul de iuncţionare sa stabilit de Ministorul. de. 
iinan[c, | 
;. „.„Casa va emite. bonuri. pe. baza, acordultii. şi înţelegerii 
între cele două ;Mimislere. de finanţe. ale, monarhiei „cu 
Banca Austro- Ungară: pia 

- Impr umulurile de bani ; 16: face pe, 3 luni: exeeplioial 
pe 6.luni. 

i, „Sau. fixat şi vogulile cum "bot fi acoperite imprumut 
i rile. „După încetarea stării de răsboiu Şi. cel mai, târziu . la 

un an după încheierea păcii. Minister ul de. finanţe! dizolvă 
cassa. pentru, împrumuturi de: răsboiu. fixând. un termen 
pentr u. relragerea din circulație a boniurilor de, cașșă emise, 

T urcia. Depozitele de; bănci ecnstiluite în i Societăji a: 
nonime. Cu privire la aceste depozite s'a decis ca 56 din 
valoarea lor va trebui rambursală, fie la scadenţă,-—-pentru 
depunerile pe lermen,—tie la. cererea depunălorului. peniru 
depunerile la vedere: Sumele dejă vărsate între 21 Iulie 
(3 Aug.) vor îi. considerate ca avansuri Iăcule usupra' su- 
melor, de; 5%. Cu toale, acestea: “toți depunătorii au drep- 
tul ca între 94. August (3. Sept.). şi 20 Sepicmvrie (3 Oct.) 
să. îacă un vărsământ. de ninimuna: 10. lire, oricâre ar li 
suma dejă încasată.. 

„Legea -diu 7 Noemvrie. a “notă îu ca, proc mlelc' şi a 
morlizarea obligaţiunilor,, împrumulurilor: sau“ bonurilor 
tezaurului, emise de către statul otoman sau: municipali- 
tățile otomane şi care Sar găsi în mâinele. supușilor sia: 
telor. beligerante sau âlialo. „or, nu'vor ti plătite până la 
restabilirea. păcii... De asemenea nu vor. [i plătite acestor 
supuşi nici piocentele. sau amorlizarea “obligațiunilor” și 
dividendelor dela acţiunile societăţilor anonime. 

„Nici o plată .nu .se. va face. nicăeri . ;Supuşilor, Statelor 
beligerante. ; | 

Băncile Şi societăţile de lucrării publice din “Pureia 
aparținând. supușilor țărilor; inimice T urciei, au tos puse 
sub: Conitrolul guvernului. IN a PI IO 

. Tările ncittr ale. Relajiunile moderne comerciale i icăgă 
stiitele într'alât încâL.-crizele şi zguduirile dint”o „parte. se 
repercutează, imedial, cu aceeaşi intensitate. Şi-sin; ţările 
ncutrale. 
SIE „Pieţele financiare (din țările centrale că "Olanda, Viălia 
și “Elveţia, Sau resimţit destul de ddâne, der ăsboiul cu- 
ropean. Bine. înţeles neavând, greutăţile . răsboiului, toate 
aceste. slale.s'au pulut organiză, mai uşor şi. mui 'solid, îm-. 
potriva, oricăror. evenimente ce! ar mai putâă! surteni,; aşă 
încât pot străbate în condițiuni: favorabile! criza Provo- 
cată de răsboiul. european. ai
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„în răsboiul actual ncutrii sunt la graţia şi discreţia: 
beligeranţilor şi suportă împidună cu ei toale consecinţele 
economice şi financiare ale celui mai dezaslruos răsboiu. 

Astfel dacă din cele 500 milioane de locuitori, 51 mi- 
lioane neutrii sunt încă scutiţi de răsboiul.pe; front; în 

schimb aceşti neutrii duc acasă, răsboiul. economic: și, Îi- 
nanciar și suportă toate consecințele lui dezaștruoase: pe 
teren econoniic şi financiar, în acâiaş sau aproape în ace- 
iaş: măsură ca şi popoarele beligerante”.  .. i: 

Dar starea economică și financiară să resimţit şi pe 
celelalte continente. din cauza acestui răsboiu. .* 
2. pStrânsele şi numeroasdle legături comerciale ale Sta- 
teo nite din. America de Nord cu Europa, îac ca fin“ 

treaga. viaţă. economică americană 'precum. şi piaţa tinan- 
ciară să simtă adânc urmările răsboiului european. Sla- 
tele-Unite au rămas, încă o ţară de export prin excelenţă 
şi în “special de export a materiilor prime ce produce: 
bumbac, cereale, aramă, vite, petrol. : Prin acest export 
câşțigă banii cu care.-se pot achită datoriile. şi dobân-! 
zile şi se stăpâneşte circulaţia interioară, Neputându-se 
exportă, înseamnă că şi perspectiva câștigării aurului lre- 
buincios este pierdută. În primele „săptămâni ale răsbo- 
sului, bilanţurile clearing-houseurilor indică stagnarea ope- 
raţiilor. S'a exportat mult aur în Canada, iar prin tezau- 
rarea numerarului de către persoanele private, numerarul 
a devenit rar pe piaţă. Clearirg-House-urile, au emis nişte 
certificate (emergency noles) ce au să servească, cu încu- 
viințarea guvernului, ca mijloace de plată. Caracteristic 
pentru situaţia pieţei financiare americane este iaplul că 
orașul. New-York, care plănuiă de muit să contracteze un 
împrumut lung, .lrebuc să se mulțumească să emită bonuri 
de tezaur cu 6% şi pe termene scurte. Bursele:sunt pre- 
tutindeni închise, câ să se evite speculaţiile :de efecte. 
Statul american 'a făcul energice încercări să restabilească 
vechile raporturi comerciale cu Europa, câl puţin cu:An- 
glia. Situaţia financiară se mai îmbunătăţi în cursul lunci 

Septemvrie, deşi procentele dobânzilor .rămâneau încă cu 

mult mai mari decât 'cele din ţările beligerante. Aceasta 

indică ce criză .aculă financiară străbate Statele-Unilc! din 

pricina răsboiului european”. ei 
„_Negreşit că în urmă, pe măsură ce America a pulut 

trimite mărturi Angliei, I'ranţei, Ilalici etc., starea .linan- 
ciară Sa îndreptat, şi, cum șpun mulţi financiari, 'Amc- 
rica va fi pentru multe. lecenii bancherul Europei şi al: 

umei, . Mia
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i Bi Moratorii. a 

. “Moratoriu înseamnă amânarea plăţilor, de crez anțe a- 
junse. la scadenţă. . .- .. 

. -Moratoriu nu presupune o imposibilitate, de a se mai 
plăti datoriile ci o jenă imomentană financiară provenită: 
din cauze independente ile voinţa . celor .ce'au nevoc de. 
moratoriu, provenite, am,puleă zice, din forță majoră. 

: Moratoriul sc. acordă comercianților, în mod indivi- 
dual când se găsesc în o asemenea jenă financiară, și. 
când pot, face proba că aclivul, este” mai, mare „decât pa- 
sivul,.. .. 

„Se, acordă şi moratoriul dch6răl. pentr Loate' plăţile 
când țara (rece ;prin vre-o asemenea, „Criză, fie. provenită 
din. eaize interne, ca. greve 'izenerale şi de durală lungă, 
foamete, „etc.. loluş, cecace se întâmplă foarte, rar. de. 
oarece, acea țară. îşi pierde! creditul în afară; fie ! din! 
cauze. externe cum ar Îi răsboiul. actual. Când se acordă 
numai în iulerior sc. numește moratoriu'! intern, ceeace, 
cum am. spus, sc întț Amplă loarle rar. Cazurile mai dese 
sunt „Moruatoriile. externe”, adică amânarea plăţilor numâi 
pentru datoriile din afara, țării. Acesle moralorii sunl ge- 
nerale pentru orice tel ile creanţe şi datorii din orice țară 
străină. sau numai pentru aumele feluri de creanle şi. da- 
iorii şi numai către unele ţări. Mor: atoriile s2 acordă DS ter- 
mene fixe şi sc pot prelungi. | 

Vom! vedea mai jos cum.s! au acordat. “aceste moralo- 
rii în țările: AI | 

“Arigiia, La 3 August a votat 0 lege pentru amânarea 
plăţilor cu, textul urniălor: 

| ;,Majestatea sa „poale, prin pr oclamaţie, să autorizeze 
amânarea plăţilor a oricărei polițe, a oricărui efect de co- 
merț sau -a oricărei alte plăţi relativă la. un contract, în 
orice limită, pentru orice perioadă şi conlorm. condițiilor 
şi altor clauze pulând ii speciticate în proc:amaţie”. 

Cu alte cuvinte avena aci aproape un. Mor atoriu ge 
neral. - 
Prin decrete succesive, Sa restrâns moratoriul acesta 

şi se linde câlre desființarea lui. 

„Austria. La 1 “August 1914, a declarat moraloriu 
pentru 14 zile. 

Moratoriul acordat nu sa întins: 
a) asupra depozitelor spre fructilicare, până la suma 

de coroane 200, plasate la instilulele de bani pc îibrete 
de depozite sau în cont curent; 

b) asupra pr etențiunilor de chirii pentru locuinţe,
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sau obicetie mişcătoare, cu.excepțiunea: cazului când debi- 

torul se ailă sub drapel, sau cade sub. aceleaşi prevederi ca 
şi persoanele aflătoare în serviciul niilitar activ: -; i; i 

<) asupra pretenţiunilor întemeiate.,pe; contracte de 

serviciu, inclusiv pretenţiunile provenite .din contracte. de 

muncitori agricoli şi industriali; eri ii 

1) asupra. prelenţiuntior. de susținere, de alimentare 

şi de rente; a tt, 
c) asupra. intereselor ratelor de capital şi asupra.a: 

nuităţilor împrumuturilor. de stat ;sau -ale. împrumuturilor 

garanlale de Stat; i si puii 

__%) asupra pretenţiunilor, pe cari iministerul le va 

preciză mai de aproape. în, o. publicaţiune. specială. 
„..-. Prin decretul din 13 August 1914-se prelungește. mo: 
ratoriul până ia 30 Septemvrie, i iz 

„Nu cad sub moraloriu: e i 

„1. Creanţele :rezuiltând .din conitractele,.de;,servicii şi 

salarii. cei cazi grai 
2. Creanjele, rezultând din. contractele de; inchiriere 

şi arendare. e i 

:3. Pretenţiunile pentru plată dobânzilor. şi, anuităţi; 

lor creațelor.. garantate în scris, prin..imobile închiriate 

sau arendate, întrucât debilorul;nu probează. că chiria şi 

arenda pe care în adevăr le-a încasat, după scăderea im- 

pozitelor: şi a alțor,lări publice, nu; sunt suficiente, pentru 

îi bai 

+ 

regularea dobânzilor şi anuităţilor. .. 
;. 4, Pretenţiunile de; întreţinere şi rentele.  :.: 

„5. Creanţele, cari, se. cuvin societăţii Crucei oşii, 

precum şi un fond pentru ajutorarea membrilor. celor 
mobilizați, sau oricărui serviciu:de ajutor devenit, necesar 

din cauza răsboiului: ..... DIE 

G. Pretenţiunile, rezultând din. contractele - de asigu- 
rări asupra. vieţii, pentru răscumpărarea sau acordarea 

de împrumuturi până la suma de 200. k., şi asupra. plăţii 
sumei de asigurare până la 500 de k., precum. și din con- 
tractele de asigurare, cari .au -fost .încheiate. în special 

pentru cazul de moarte în răsboiu, până la întreaga sumă 

de asigurare, şi la toate celelalte ramuri de asigurare. asu- 

pra despăgubirii. până la 400 k. i 
7. Pretenţiunile asupra: plăţii dobânzilor şi restiluiri- 

lor de capital din datoriile ;statului şi obligaţiunilor ga- 

rantate de Stat precum şi din scrisorile de gaj şi alte le- 

luri de obligaţiuni cari au fost admise pentru plasare de 

„e 

fonduri pupilare. ini 
Cererilor de restituire din depuneri, cu livrete de de- 

puneri cari au- fost făcute înainte de 1 August 1914, li se 
aplică dispozițiunile legei din. 13 August. (despre „mora- 
toriu) cu reslricțiunea ca din aceiaşi depunere în imterva- 

Iul unei luni să se poată cere restituirea până la 200 F.,
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la' băncile naţiohale 'şi-'pe acţiuni, precum şi la: casele! de 
econ6mii; sa altor'instituţiuni de credit, cu: excepţie câsele 
Raiifeisen,: restituirea până' la 100: iii tre e 

i." Prin ordonanța din '26 August şi: prin altele:s'au mai 
adus modificări de reduerec 'sau 'estindere ia moratoriului. 

„Cu privire la moratoriu'în' Bosnia şi: Herţegovina sa 
făcut-o: lege. specială 'cu cuprinsul următor: 

„Creanţele în bani particulare, care au: luat: fiinţă 
“ înainte de 2 August 1914, dacă au scăzut înaintea acestei 
date, se prelungesc până 'la“ 15 August, dacă' âu. scăzut 
între. 2 şi 15 August se amână cu 14 zile socolile din:ziua. 
Scadenţei lor. i i a ia LII ARIE pi | 

“Pentru poliţe şi 'cecuri- care au'scăzat între 2 şi 15 
August se'amână cu 14 zile termenul de plată, termenul 
pentru prezentare la acceptare:'sau plată şi cel pentru fa- 
cerea protestului. Excepţiile sunt aceleaşi ca şi în Austria. 
„- Primul 'moratoriu acordat pentru 15 zile a lost pre- 

lungit. Dispoziţiunile au fost completate întocmi dup 
moratoriul austriac și în unele privinţe detaliat. , 

„__ Prin urmare, noua lege are acelaş cuprins ca şi mo- 
ratoriul decretat în Austria, cu următoarele deosebiri: 
„1. Ca zi de începere a aplicării 'moratoriului nu Sa 
fixat ziua de 1 ci de 2'August., : : ii 

2. De oarece data expirării moratoriului sa: decis -să 
fie analoagă cu a celui:austriac (30 Septemvrie 1914), cre- 
anţele se amână nu cu 61 de kile, ci numai cu 60 zile, 

„__„3. „Dispoziţiunile speciale pentru casele sistem. Rait- 
feisen nu sunt cuprinse îni moratoriul din Bosnia şi Her- 
jegovina, 
„i 4:-Dacă data aplicării primului moratoriu,. în Bosnia 
şi Herţegovina, a fost fixâtă pentru 2 August 1914, atunci 
se amână cererile: formale : pentru: menţinerea - dreptului 
de recurs, conform dreptului :cambial, pentru acele polițe 
care au fost-trase după 1 August:1914 (în legea austriacă! 
din 31 Iulie 1914), 0 o 
„9 Clauza reciprocităţii conținută: de moratoriul aus- 
triac nu a fost prevăzută şi în: cel: din Bosnia şi Herţe 
govina. DE a Deea 

PT tipi ! 

Belgia. A votat o lege in luna August 1914 piin-care la 
dat drept regelui să prelungească: lermerisle, să limiteze rt- 
tragerile. depozilelor, să prohibească' exportul după nevoi, 
sa ia măsurile ce va crede pentru alimentarea populației 
și înlăturarea ncaparării, să fixeze pedepse pentru acaparra- 
tori și să prescrie confiscarea şi întrebuinţarea miifurilor, 
__* Tot prin această lege, pentru a înlesni plăţile şi con- 
tractările fără a se pierde mult timp cu formalităţile pres- 
crise de legi anterioare, sa autorizat guvernul: a ! face a-
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cestea prin simple ordonanţe, rămânând. ca actele să se 
prezinte ulterior. aa E a pi 

, - După această lege, a. urmul diferite decrete pentru 
_ fixarea de termene, pentru prohibiri, etc. i 

Bulgaria. A votat moraloriu de 3 luni pentru loule zin- 
gajamentele băneşti contractate înainte ide 25 lulie si... 
După expirarea celor 3 luni a dat dreptul Ministerului de 
„justiţie ca, după încheerea consiliului de niinişirii $i prin- 

irun aikaz să aducă schimbări... a o 

| La 21 Octomvrie 1914 a prelungit moratoriul cu încă 
3 luni. In ultimul articol al legei pentru prelungire zice: 

„„sMoratoriul nu se întinde asupra datoriilor rezultate 
pentru procurarea hranei; asupra datoriilor rezultate din 

"chiria bunurilor imobiliare .şi. asupra datoriilor rezultate 
din munci efectuate. In cazul mobilizării păsuirea se va 
întinde asupra tuturor chiriilor pentru debitorul chema 
sub steag. a 

Frana. Sau declarat diferite categorii de morutorii 
Şi anume: ae DI 

"1. Moraloriul restiluirei depozitelor şi a soldurilor 
crediloare a conturilor curenle dela societăţile: de credit. 

în această materie-a intervenit până acum patru mo- 
ratorii pentru depozitele anterior datei de 2 August 1911. 

„_ Intâiul moruloriu din -luna August acordat de Decre- 
tul din 1. August ce acordă o lună pentru lichidarea de- 
pozitelor. Dreptul de retragere a depozitului a fost limitat 
la. suma de 250 lei şi 50 din surplus. Acest moraloriu 
a fost complelat de dispoziţiunile decretului. din 9 Au- 
cust și 17 August ce măreşte disponibilitatea depozilului 
la 250 lei şi 15% din. surplus, pentru. cei ce nu au retras 
“depozitul lor conform limitei fixate de precedentul. decret. 
„„ Ac doilea. moraloriu.. din -luna Septemwrie. Decrelul 
din 29 August măreşte disponibilitatea.la. 250 lei şi 20% 
din surplus. El mai fixează excepţii pentru restituirii supe- 
rioarc, «lar. cari nu. pot trece de 60%, din soldul contului: 

afară de cazuri speciale în: cari depozitul e reştituil în în- 
tregime, fiind înlrebuinţat pentru apărarea naţională, sau 

serviciul sanitar, sau-'în ine peritru. ajutorul victimelor de 
accidente de muncă (art. 4, alin. 2,5 şi 6)... 

Al treilea morutoriu din luna Octomyrie. Decretul din 
27 Septenmnvrie fixcuză maximum. de retragere Ja. 2590 
din surplusul peste 250 Iei, şi pentru excepţii la maximum 
660% din suma ce 'uparţine depozitarului. ; i ci 

AI patrulea moraloriu, din, lumile, Noemwvrie şi Decem- - 

xrie. Decretul «din .28 Octomvrie măreşte limila, retragerei 

depozitutui. la 1000 lei: și 40% din: surplus. pentru, luna 
Noemvrie şi 5000 în Decemvrie. Maximul retragerei penru 

31
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Decemvrie se urcă la 75% din soldul: contului; dar numai 
pentru cazuri speciale menţionale. Stiti aac a 
i Din aceste: 1 moratorii 'se: verde: ichdinţa spre” ram- 

bursare integrală: a «depozitelor; “ceeace: eslc-: meces Sar Den 

lru funcționarea normală a activităţii economige. | 

"9. Prelungirea. lerinenelor*'de prolesl - și a: “scadenjei 
valorilor negociabile, afost: acon dală „Prin aceleași. dei rete 
de moratorii. eee dag tt aa 

! 1: Decretul din 31: Iulie prelungește aceste termene cu 
30 “zile, dar numai pentru valorile subscrise "anterior - de 

August. şi: expir ale dela: acea Hate Anu și cele „expirate 
la 1 Îulie). E IRI IE Ii Ie i 
+ i Il Prin” deere tul: din. 1' August se: o: prelubgeşte. -aceste 
lermenk cu 39 zile! pentru! v alorile “semnate: înainte - «e 1. 
August şi curi'expiră înainte “de: 15 August, sau câri au 
expirat-la 31 dulie (Decretul: din 1 August rectitică, oinisia 
făcută: de decretul: ); ii: 

Acest moratoriu a lost prelungil cu încă 30 zile: prin 
decretul din 29 August aplicabil valorilor “scadenţate îna- 
inte «de 10 Oclomvrie şi subscrise înainte: de: 1 August. 

III. Prin. decretul din 27 Seplemvrie sa acordăt-un 
nou moraloriu dei: 30 zile Valorilor scadențale înainte de 
1 Noemivrie. -- ii 

IN. Prin: ultimul acer el diii 27 Octonavrie, sa acordat 
un nou moratoriu de 60 zile: valorilor scadențale înainte 
de'1 Ianuarie 1915, dar numai în favorul debitorilor mo- 
bilizaţi sau-cu' domie iliul: în departamentele, ocupale mi- 
ltăreşte, 

Sau mai: adus încă ditorite- niodificări prin dierite 
decrele și circul: iri însă, nu ne permite locul a le men- 
ționă. aci, 

3, “Suspendar ea :presci iipțiilor. în materie ivit corier- 
cială si: administralivă, Și a Tuluror: termenelor judiciare 
peniru meriținereci sau Dâiorareu unui drept: A fost ad- 
misă prin legea din 5 August tart...2). Contra 'celui mo- 
hilizat nici o acţiune privali nu “poale! să înce apă sau să 
conlinue, nici :o 'execulare sau urmărire nu se poale face 
în timpul. răsboiului, iar "contra celui” vemobilizat toate! 

- acesle:acțiuni Sau 'urniăriri nu se pot. face decât cu auto- 
rizarea ltibunălului: Pirincipiul enunțat în; prece dentă 'lege 
a fost explicat: prin Deerelul din 10 August și circulară 
din 12 August. Clauzele de decădere în caz de. neexecutare 
la: timp (clauza vesoluloitie sau nulitatea contractului, de 
asigurare pentru ieplată la “timp ă primei) prev: izute; în 
contractele încheiate înainte de - August, DU. Vor Produce 
nici un ctect în timpul răsboiului, .. -. 
“Conform Hecrelului: din, 21 August, în timpul duratei 
mobilizătrei şi, până a 0, dată care, Xa. “i fixată ulterior, | 
ri
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nici-o'ideclarăre de faliment nu:va: Duleă îi admisă contra 
cetățenilor” prezenţi sub” drapel. :"! : 

* In 'tinpul:atcesteii'perioade, vor Ii: siuspendaile: acţiu- 
-nile i ntentate înaintea „mobilizăre i: contra! icetățeinilori'sub 
drapel: e ee ttriigirea 

5 4'Moruloriul conlraclelor de asigurară- asupruvieții. 
Prin diferitele legi sau: luat: imăsuri pentru! riscul răsbo- 
iului la potiţele: de asigur are: i asupr a Ivicței:- (Deezeliil . din 

-7 Septemrie”. pt , iii 
La Paris sa constituit 0 Bac a "societăţilor de! asi- 

gurure asupru: vieței,” cu seopul:de a:veni-in. ajutorul so.- 
cietăților” de asigurare.: luând: asupra ci riscul -răsboiului. 

Prin Decretul din 27 Seplemurie, vine în -ajulorul 
atăt a companiilor de asigurare cât şita asiduraţilor, acor- 
dând, un termen de 30 zile (până la 31 Octomvrie) pentru 
plata primelor expirate. și a capitalului asigurat: când con- 
tractul de usigurare « fost-incheiat înainte de: 4 August” Și 
a “expirat Sau vi expiră „dilupă i data acestui: decret. : 

Prin ucest deerel, s'a fixa și maximele din capitalul 
usigurăt, ce compania este obligată: a restitui asiguraţilor 
ci. în “această per ioadă.. Iar cum “acest morăloriu: e: fa- 
cultaliv pentru companie: s'a stipulat procenie «de:300' dela 
ziua scadenfei, -peniru pl iile „Suspendate în. păzi acestui 
decret. mii ete ei 

“Pentru: asigurările. pe viaţă, compania va Dă: "109%. 
din capitalul asigurat. dar. până la. masimuin_ 5000 lei. 

“Pentru rentele: viagere; conTpania va p! ati până, la 
Maxi 1200 lei pe an la fiecare asigurat. 

Pentru asigurările contra” incendiului, “compania” va 
plăti” intre 1099 până lea :2000 “(maximum ! 10.000-—5.000) 
după. cum pagubele cauzale suni mai mari sau nai: mici 
de 50.000 lei. i tir 

Numai în asigur ările contra accidentelor" de: uncii, 
coinpania cste obligată” a. plăti alocaţiile integrale ca Şi. 
socielățile de asigurare! mutuală : (vezi art.” alin. 6 din 

decretul din: 29 August; al 2-lea” moratoriu). E i de'remar- 

cal, că'ar'fi lost nul myai just! ca': “renta: vi iageră isăi ilie 

fixală nu global pentru toli. asiguraţi. ci propor țional cu 
sumele vărsate. fiii ' 

- Din Tericire: cele: mai multe: compânii de asigurare nu 

au profitat de. acest: morâloriu facultaliv: şi auvexecutal. 
conifraetele lor: atât: cât: le-a permis fondurile: lor. în 

| Decretul din 29 Oetomvrie: a''prelungit - cu 50 zile 

“până. la 1 lanuarie. 1915 şi! eoniractele anterior le 4 

August. desi: nou! moratoriu se: aplică 'atăl. coritrăctelor 

«ce ăsigurare penlru'e apițalizare e său econoinie cât şi: “la a- 

sigurările imarilime. ” 
+ "Noul decret din '3/1 Decemirie: n „prelurigi mor ato- . 

riul” asigurări cu încă 2 hini (pânăila '1 Martie 1915) dar 

    

îi 
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măreşte proporţiile de sume ce companiile lrebue. Să a 

chite imediat asiguraţilor. ei. Pentru rentek:. viagere. şi a- 

sigurările pe vicaţă - se impune “integritalea - plăţei ca şi 

pentru accidentele ide muncă. In timpul acestui moraloriu 
companiile vor plăti: 

1): In asigurările pe vicață, 15% din capitalul asi- 
gurat până - la maximum '7500 lei. - 
; 2) In asigurările de incendiu, dela 20.până la 10% 
(maximunr 20.000—10.000 lei) după cum p: agubele, sunt 
mai mari sau mai mici. de 50.000 -lci. 

5). in asigurările contra oricărui all accidenl, maxi. 

mu 3 lei zilnic şi 30% din capital până la maxime 
10.000 Iei. 

4). In asigurările de capitalizare, 104 din capitiiul 
titlurilor venite la scadenţă. 

5) Suspendarea termenelor acordale in. menterie de 
prevele de invențiuni, de. desenuri şi modele, Prin decre- 
tul din 16 August sa hotărît: cu începere dela 1 August 
inclusiv şi.până -la o dală'ce se va fixă prin decret 
la încetarea ostilităţilor, suspendarea „lermenelor legale în 
căre. titularii brevetelor de invenţiuni: trebuesc, sub pe 
deapsă de pierdere a luluror. drepturilor loţ să achite 
anuităţile brevetelor lor. 

Aceeaşi susperidare se aplică şi vărsămintelor ce se 
fac la depunerea oricărei cereri de brevete de invențiune 
sau -cerlilicate de adăugire (certificat d'addition). 

"Art, 2, — De asemenea sunt suspenidale, pentru acelaș 
întervăl, termenele prevăzute în actele sus aiălate, fie 
pentru punerea în exploatare în Franţa a invenliunei 
brevetate, fie penlru încelarea acestei. exploatări, lără ca, 
întrunul sau în celalt caz, tilularu! brevetului să..aibă 
vreo justilicare de făcul „pentru a beneticiă «le această 
suspendare... * -:: 

Dispoziiunile de. măi: sus nu “sunt aplicabile breve- 
telor cari: au expirat. înainte de 1- August. 1914... Sa 
e Art: 3. Cu „începere dela 1:August 1914. inclusiv 

și până.la o “dată care.va li fixată contor articolului i 
din: prezenlul decret;. sunt: suspendate:  .....: ni: 

a) “Lermenele impuse titularilor de cerliticate de. sa; 
ranţie - eliberate cu. ocaziunea expozițiilor 'orgmiizate | “în 
F rana cu. autorizarea. administraţiunei, sau' sub: 'patrona- 
giul ci, pentru a reclamă. protejarea. descoperirilor lor, a 
desenurilor, „modelelor, sau mărcilor: ;;: 

BOIT erinenul : în. intervalul: căruia. e permis “depozita- 
„xului unui desemn sau model, dp.a i. se acordă „menţinerea 
“depozitului 'său, fie prin. publicitate, fie, sub formă secretă. 

6. Moraloriul. operațiilor efectuate la :bursele de. pr 
“Tori, Pin decretul din 29 Iulie 1914, sa prelungit cu 20 - 

zile; Hichidările.. financiare. ce, irebuiau făcute. la, 31 Iulie
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şi -s'a' suspendat. executarea operaţiilor -cu termen efec- 
tuate la - Bursă înainte de 4 August, e cc | 

7. Moratoriul şi dividendele 'socielăţilor. Ministrul ide : 

finanţe a voit să evite ca societăţile financiare sau în-: 

dustriale cari :au uzat de facultatea acordată. prin mora- 
toriul 'de a 'suspeiidă plata cupoanelor obligaţiunilor lor, .- 

sau ue a plăti totalitatea depozitelor lor, să poată disiribui 

dividende la -acţiunile sau părțile lor de fondatori. şi -u - 

Luat noui  dispoziţiuni prin decretul “din 23 Seplemvrie 
1911. = - Da , : pr i . a ia E - 

„-.. Moratoriul depozitelor nu a fost aplicat sumelor ne-” - 

cesare pentru procurarea materiilor prime necesare :tunc- 

ţionării industriilor, pentru cumpărarea de seminţe, :în- 

grăşăminte şi animale necesare exploatărei.. i n 

“8: Moratoriul chiriilor.: In această materie: a interve-" 

mit dimoratorii: ii 

1. Moratoriu de '90 de zile pentru plata: chiriilor mici” 

ce. expirau în lunile: August şi -Septemvrie “îm “întreaga 

Franţă. Decretul din 15 August 1914. sr. 

„2-9; Moraloriu de 90 de zile:pentru plata tuturor chi- 

riilor ce expiră înainte de 1 Noemyrie, dar. numai: pentru 

cele 20 de departamente ce au suferit de ocuparea mili-- 

Map E 

Decrelul din: 2 Septemvrie 1911. :Bencticiul: acestor: 

“moratorii: a fost. acordate::şi: alsacianilor::ce sau':stabilit: 

în':Franţa. (Decretul din 5-Octomvric). Parte din. dispo-: 

ziţiile “acestor moratorii au fost moditicate. de. Decretul 

din 27 Seplemvrie ce satisface multe reclamaţii:.toarte 

justificate. | Si 

3. Moratoriuil de 90 zile pentru plala chiriilor:ce. ex- 

piră. sau prin scadența lor sau prin: aplicarea precedente-. 

lor. moralorii înainte de -1 Ianuarie 1915. Decretul «din .28 

“Octomvrie. i 
1. Acest din urmă. moratoriu'a fost prelungit cu încă: 

3 hini (până. la 31 Martie: 1915) în-aceleași condiţii, de de- 

-cretul: din :17 Decemvrie. i 

Este de -remareat că primul moratoriu se'aplică de 

plin drept. 'pe.când cel de al-doilea. moraloriu nu se a- 

plică de plin drept, decât numai peulru familiile: mobiliza- 

ților şi aceasta în baza:tunei prezumpţii “legale „,.juris: et 

ale jure” că chiriaşul e în imposibilitate de a--plăti. - 

:: Chiriaşii, nemobilizaţi, din al 2-lea moraloriu, nu pot 

Deneficiă “le el, decât: dacă fac ideclaratie la judecătoria 

de pace sau proprietarului. că nu pot plăti decât. în parte 

sau de loc: din 'iermenul expirat;. şi numai: dacă  proprie- 

tarul 'său nu face proba contrarie înaintea judecătorului. 

"In ceeace. priveşte :expirările colilraclelor de: închi- 

ricre;:al 2-lea morăloriu. le prelungește cu 3 luni, dar nu- 

mu "dacă familia mobilizatului face o “declaraţie : şi dacă
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casa nu a Îost inchiriat la un altul: înaintea, acestui. decret. 

din 2 Septemvric. Aceiași. prelungire, sub; aceleaşi: condiții : 

_este 'tixată:şi pentru. cazul; rezilierii, coniraclului Și "eva 

cuarea casei. :.. pa aie ie E 

- «Este de nolat. că: supuşii: germani şi! austro» ungari. din:. 

Franţa . NIL: poti beneiciă, „de, suspensiunile, acestor” IMOra- 

torii... rii „! pt, Ra 

AL. 3-lea. uioratoriu păstre cază. distincţia: între chiriaşi. 
mobilizați şi nemobilizaţi preciun. Și dispoziţiile. privitoare 

Ja, prelungirea contractelor cypiri ale îu Noemvrie şi De-: 
CemVrie. tn it i | 
„Ca consecințăi-a, acesteit prelungi. noul, mori toriu 

a irebuit: să amâne cu. 3:luni nouile: închirieri : :anlerivară.: 

lunei Noemvrie. : Orice : contestaţii lă „execulareu,, acestor. 
moratorii vor i: judecate; de judecătorul. de: pace în primă. 
şi ultimă instanță, oricare ar îi cilra litigiului; iar, pro. 
cedura:. este. scutită de;;limbru şi “nr egisirare,: 7: 

9.; Moraloriul: contractelor de:arendă. Prin um. decret 
din 19 Seplemvrie, s'a prelungit: cu un an, sin favorul : 
arendaşilor.. mobilizați, : contractele:: de: arendă. ce: expiră. 
înainte de 1: Ianuarie; 1915, sau în. baza, concediului. legal, , 
saui deplin drepti. îi ine e a trape p 

Pentru a beneliciă de acesie dispozițiuni, avendaşul : 
mobilizatisau tamilia!sa, itrebuiă să lucă o: declaraţie; prin: 

„ scrisoare. recomandată, proprietarului sau. grelicrului.-ju=: 
decălorutui de pace înaintea; expirărei contractului sau de: 
dala începerei noului contract: ce iar: = tos: iăcul cu: un. 
alt:arendașş.. sr: tii: Se Sa 

  

  

iri 
Gerni ania.: Germania nu ia: declarat.:moraloriul în- 

terun. general, grajie casselor de împrumut. Ministrul. de Îi-: 
nuanțe german S'a.rezemat:mull pe; aceasla: pentru a -sus=. 
ține că “situajiunea financiară ta Germaniei este superioară. 
celorlalte” puteri: duişmane:şi in;special-Anglici, - 
„i Ziarele: financiare engleze! şi: în anceze susțin. :ă: deşi 
Germania nu a declaral moratoriul: de -torimă. însă de, fapt 
prin diterite măsuri:-a admis'.un: "moraloriu: parțial. - 
„+ *.Prin legea: din 1: August 191 s'a ;admis ca. orice co= 
merciant: german. carea - contractal datorii la o:dală anle-- 
rioară::de :31. lulie::1914. poate obline :un termen de.3 
luni dela urmăririle” legale. :îni care timp p: avtile contr: ic: 
tanle: vor i găsi o: modalitate  peritrui: aranjarea : afacerilor 
lor.A hotărât: că: cererile de pială. din: siriin: iale nu: „pot: 
fi-urmărite înainte ;de 31 Oclorhvrie 1911. me 
- tn Prin legea; din 4- August: sa: împuternicit consiliul 
federal! să ia măsuri în câz de: răsboiu, pentru prelungirea 
termenului” de plată în maâterie de cambie, sau. ek şi: pen- 
(ru uşurarea' pagubelor. economice în întreg sau: t-parie din 
teritoriul: imperiului, ci tii iii i - -. i ii
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"Bundesral-ul german, a. interzis..de _șu se mai. plăti? 

datoriile. În, Anglia, în; Irlanda. ! şi; în ranța,; precum şi» 

în coloniile şi provinciile externe ale Angliei,::sub. orice: 

tormă,, nici. direcl,. mici, indirect. 27 zii pp i 

„Afară. de aceasta, Bundesiăt-ul, in: şedinţa „dela. 8: 

Augusl.a,; luat; «alte măsuri, „Ciu: prin mijlocire a justiţiei, Să 

-ÎMpuc: acordarea unor, păsuiri şi să, împiedice. lalimentele 

care ar fi distrus. sulieiul, comerțului, adică;; creditul ic: i 

„ Ordonanţa. din. 22, Oclomvrie suspendă, până.ila a Li 

Ianuarie, 1915, orice acliune, a.unui creditor-străiu conira, 

unui . debitor: GCEMAN e pie i ittertat ibri 

n. Scadenţa: cambiilor.. emise. în, 'stiăinătate:;; inainte de. 

31 Iulie şi plătibile în Germania afost. amânată cu-3 luni» 

prin „ordonanța - din, 10. August:: 1914. La;:22: Octomvrie 

scadenţa. acestor,cambii s-a; a: amânat cu încă 3 lumii er 
i iii ia a 

Italia. 1. Pentru poliţele cu scadenţu până la 50 Sep- 

temvrie. so. acordă o. prelungire. de;10 zile: cu condițiunea, 

de a se plăti: îndată cel. puţin :15 5% :din -v aloare ca lor: ş 

G0;0. dobândă în tie ce irc cite cr hit a 

2. Se vor face. înlesniri. pentru: efecluare a: operaţiu-: 

nilor de bursă. 
» Cecurile:: asupra. instituţiunilor: de. credit. “exceptând 

băncile de emisiune) sunt supuse aceloraşi dispoziţiuni: 

ca şi restituirile- ide depozite:! „(Vezi : capitolul : precedenl. 

„. Ordinele de. plată ale băncilor. -precunr: şi cecurile: se. 

vor plăti integr Alee atitea 
...- Moratoriul -acesta, 'cu o. aplic: e redusă;; sa prelungit 

până la. 1 Aprilie; 1915, când .sa hotărit ca moratoriul 

    

   

general:să ia sfârşit-pentru toale; datoriile. i ii 

In „Gazzetia: Uificiase: din 27 Maiu + sa! mai puli: 

cat un dceret Prin Carei eee ci eta ta Ra 

a. a) se.stabilește. moraloriul pi ână la 60 zile dupit Lermi- 

narea : -ăsboiului pentru toțisacei din comerţ cari; în ziua pu: 
blicărei decretului ar aveă pasivul mai::mare cu aclivull: şi 

„+ +) se,recunoaşte: -ăsboiulica.o. cauză de forţă: majoră 

în malerie.de neindeplinirea obligaţiunilor decuitgânii din 

împrumuturi sau alitel de contracle: iinchekile: inăinte: de 

izbugnire ca ostilităților, FE TIR E Sa Ia A iti 
pi E darie ? pi 

iei “poz o iza i a 

    

“Rusia. Moratoriul: constă în prelungire ca termânelor 

do. plată: şi ide. facerea: protestelor” la poliţele: emise” în ainte 

- «le. 17 Tulie: pie ta mi zi bag "a . mie : i o . 

1. Prin am ucaz «din :20- Tulie 1911, se: prelungește; 

până la terminarea - văsboiului, ; termenul legal:'al: protes- 

telor: pentru polițele cu scadenţa: după 17. Tuliei iar: procen- 

. tele se se -vor socoti: dela: scadenţă, iar::nu din ziua proles 

- tu ui Pe grame mpa ete Pa tn 

3. Un alt ucaz din 25 Tulie, prelungeşte cu 2 luni
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plata plăţilor şi. facerea protestelor pentru cambiile ac- 
ceptate înainte” de 17 julie şi plătibile în guberniile din 
Rusia occidentală. - 

3. Prin ucazul din 12 Septemvric se amână cu o! lună - 
dela :ziua scadenjei. facerea protestelor la poliţile cimisc 
înainte de 17 Iulie, cu scadenţa înainte de 25 Septemvrie 
1914, şi a cărei emisiune sau: plată este în guberniile din 
Rusia occidentală. Iar plata poliţelor emise “înainte! do :17 
Iulie, în monedă străină, se am: ână: cu 2 săptămâni după 
ziua deschiderei secţiei fondurilor din Bursa: din Petro- 
grad. Pentru prelungirea aceasta se va socoti dobânzi «dle 
0 îmai mult decât scontul Băncei Imperiului sau decât 
cel olicial din. ţările felului: monedei. RER Ia Se: 

"4... Termenele prezentului 'ucaz' se! prelungește; cu 4. 
luni (adică, până la :17 'Noemvrie 191:1) prin 'ucazul diu 
21 L Septemvrie 1914. | | 

Ser via. Situajiunea ! ei: ii financiară “fiind. extrem de: 
zdruneinată; încă idin :timpul răsboiului balcanic, a fost 
nevoită 'să acorde un moratoriu nou când abiă expiră cel 
vechiu, din timpul răsboiului balcanic: 

“Turcia. In ziua! de 3: August a acordat, moratoriu see 
neral: pentru o lună. 

* Avându-se.: în: vedere situaţia. precară agrav ată prin 
intrare ca :sa în: conilagrațiunea europeană, sa dispus ca 
toale obligaţiunile Statului și municipalităţilor otomane 
ce.se :găsesc în posesia statelor beligerante său aliate lor 
să mu fie:plătite decât după restabilirea :păcii. De'aseme- 
nea toate procentele: amortismentele ! şi:: dividendele_ac- 
țiunilor ! societăţilor Glomane, nu. vor fi:plălite! supușilor 
sau ziselor sale, ci se vor consemnă la:0 'bancă'desemnală: 
de guvernul oloman.! “Numai: obligațiunile” poscdale de su- 
puşii slalelor: neuirale vor fi. achitate la scadență de către 
Ministerul : de finanțe. : -: a ie 

"Nechiul. moraloriu : (dela 2. Tulie:—3- August pân: iu la 
21. August/3 Septemwvrie 1914); sa: prelungi: cu o lună 
cu modificările următoare: E psi 

Datoriile expirate dela 21 ulie. (3 August) până la 
20 August (2 Sepl.) inclusiv se vor bucură de un nou ter- 
men de amânare, până la 20 Septemwrie (3 Oct.) 1914, 
dar numai . pentrui 9 5% -idin “valoarea lor tolală,;. ir ebuind 
asitel ca "debitorii să plătească 5% din datoria lor: pentru. 
această din urmă 'plată. li se!wa acordă :un: termen dle 10 
zile, expirând la 31 August (13 Septemvrie). ari 

„Scadenţa datoriilor” exigibile.. în intervalul. dela: 2 
August (3: Sept.) până la: 20: Septemvrie: (3 Oct.) se va 
raportă cu o o lună dela dată, d dar numai pentru 95% „din
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'aloarea lor totală, iar: 5% se va plăti la scadența primă: 
a datoriei. | Sa 
* “Suma de 5%, astfel exigibilă, wa îi protestată, în caz 

de neplală, în cele 8 zile care urmează. diversele scadențe 

în ordinea determinării lor. “Dela aceste reguli: generăle 

fac excepţiune: E 
In ceeace priveşte chiriile, 250% 'vor Îi exigibile la. 

termenele slipulate. | | ia aa aa 

“Tn -ullimul. timp Camera: a votat: un proect de: lege 

prelungind -morătoriul până la 13 Aprilie 1915, 'debitorii 

fiind “însă obligaţi a plăti în două rate un avans: de 10% 
din datoriile lor, iar băncile. constituite în. societăţi ano-: 

nime “trebuind, oricare ar “îi sumele plătite: până acum: 

creditorilor lor,:să mai plătească: în -2 rate încă un avans 

ae':20%. Chiriaşii: vor trebui să plătească jumătate din. 

chiria datorită. a | A 

“In acelaş timp: guvernul a supus Camerei un procct 

de lege prin care se amână până după sfârşitul răsboiului' 

datoriile 'soldaţilor cari sunt “sub drapel și un altul. prin 

care: să fie” autorizat! să: încheie” un avans de 5 miliounc 

lire cu gin procent de Go. 
__ Relativ la datoriile provenite, din :plata. dobânzei, tlo- 

bânda 'cuveriilă va coritinuă să 'curgă pentru sumele 'aco- 

perile prin moratoriu. | DEI a 
Pentru diversele creanţe 'cari inu prevăd stipulări de 

dobândă, dobânda. sumelor! acoperite prin, moratoriu,' se 

va plăti cu 70%, exceptându-se'suinele de ranibursât din 

“depozite * dela "bănci; care-i “vor produce un interes de: 

409. Aceste dobânzi voi curge cu începere 'dela scadența 

datoriilor; pentru datoriile neexigibile decât la cererea cre- 

ditorului, dobânda va: curge' dela 'data cererii. d 

Moratoriul acesta nu se' aplică datoriilor cuvenite Sta- 

Du 
Noua lege mai. stipulează că moratoriul' nu sc aplică 

la datoriile și angajamentele contractate posterior. datei 

de 21 August (3 Septemwrie) 1914. îi 

Ungaria. Prin ordonanța regală din 1 August a îost 

fixat primul moratoriu de :2 luni pentru plăta datoriilor, în 

Dani, al căror termen a expirat, sau cari vor scade pânăin- 
clusiv la: 30 Septemvrie 1914; şi: care'se. întemeiază. pe 
caîbii, asignăţii coinerciale; vararite: şi” cecuri, emise îna- 

inte de 1 August st. n.. sau cari se bazează în general pe 

afaceri comerciale sau pe alte titluri: de drept privat,. ce 
datează dinainte de 1 August 1914. Durata moratoriului 

se va. calculă dela ziua scadenţei, iar dacă scâderiţa a Tost 

înainte de 1 August 1914, dela 1 August 1914. 

Nu cad sub dispoziţiile moratoriului acordat: 

“1. Interesele împrumuturilor de Siat şi a celor ga-



rantate «le Stat; ratele de .amorlizare.a acestor imprima 
iuri şi 'ventele. 
a 2 „Cupoanele, de interese;ale scrisurilor: funcjăre şi “ăle 
altor, “obligaţii. pupilare, Sau, admise: „drept .cauţiuni. 
aa Inleresele. şi ratele de amortizare ..ale, împrumulu- 

rilor hipotecare încuviințate în scrisuri funciare; a. acelor 
pretenliuni, pe baza cărora se;pol emite, oblig galiunile amin- 
tite în punctul 2. | 

;4. “Taxele. ce. sunt a se. plăti. pentru. folâsiiea. instala 
ţiilor publice « (laxc; “penhru, ape, lumină, :elcclrică, CIC, e 

d. Obligaliunile,. pe care le.are “debitorul; mijlocii, Sau 
nemijlocit,:faţă de societatea, „Cruce a Roşie” »: Sau: un tonul, 
menit, pentru. ajutorarea Lumiliilor., celor, mobilizați, „s „Sau 
pentru alle ajutoare: de. dat, cu, prilejul; ră ăsboiului.. | 

Pretenţiunile, «le susţinere ci (alimentare): şi. renlele, 
viatieit ta 

e, "Următoarele „obliga ajiuni; intemeiate pe 'conteaele 
de, asigurare: ti ura ; 
a) la. asigur ări, pentru; serviciul, militar, s sau la asia. 

guri ări: pentru. Caz, „de. moarte în, ăsboiu, plata. integrală a 
sumei «le asigurare la alte asigurări ale.vi ial, „pl la sumei 
de: asigurare până . ia, :k. .300;; rogi citata i 

"by Ta asigurări. de .foc şi grindină plata: premiilor. ș 
a sumei de desdăunare; 

:. ;€):la toate celelalte ramuri. de. isigurare plata sumei 
de. desdăunare până la; k..400;., i 
mii dl), oblig ațiunile - reasigurăţorului . derivate din aceste 
asigurări, în, „proporţia sumelor pe. cari. asisurătorul are. 
să. le plăicască. în sensul; punclelor: a) cc), precum şi pre- 
miile „de.re asigurare „«lela asigur ăril€: de, ioc şi. grindină. 

8. Chiriile, cu, excepția. cazului , când .cel obligat esle 
chemat: sub; drapel, „sau „cade sub. aceeași consideraţie, ca 
persoanele cari îndeplinesc serviciul militar — întrucât nu 
bheneliciază. «le, ret ibuţiunile - sale „regulate, sau cel 'pulin 

„ile. un ajutor, public. în scop dea plăti. chiria. In. uliimul: 
caz, chiria trelue pl: Ai tă numai. „până la suma, ujulorului 
priit 

9. Arcnzile. .., i: | îi 
10.. Pretenliunile. înlerheiăle. pe, contractă de. serv iciu, 

inclusi, cele ale-.muncilorilor,: agricoli ; şi. industriali. 
“ Pretenţiunile, pe. cari : subinireprinzălorii le. au 

faţă. dc. într eprinzători :r—.în proporția în: care :aceşti: din 
urmă “au căpătat. la, mână. plala. lucrărilor prestale. 
îi 12. Liberarea: veniturilor. îneasate în. cursul. moralo- 
viului, din, administrarea unci averi; străine-; pe lânsă 
susţinere ca. drepturilor, adminislratorului acelei: averi. 

ă ţ DI) 

 



EREI tă : “Ţările .neutrale.;, „7 
o... ct celirş 

Sueuia. ui dăciel egal ssunbticti îi  Stocliolm Ja 55 

Maiu .1915, pr elungeșie moratoriul cu privire la creditorii 

aomiciliaţi în sir ăinălate, dela:1 Junie până la 1 Octomvric 

a. 6. Cu'toate acesica moratoriul nu se aniică creditorilor 

domiciliali. în Statele-Unite:;.0: anda, Nor egia,, Elveţia, sau. 

Spania, sti sira iii i i ş gri zi pia E pe ia pi 

  

   

Tunis, „La Depeche, Coloniale”: din Paris cu data: de. 

29 Mai publică un decret” Beylical, “datat 20 Mai „princ are, E 

în vederea.recollei, bune se suspendă, moratoriul şi. Se; pre- 

ăd. diferite; date. de plată a datoriilor, între. 50, Tuiie,, 5, 

31 Decemvrie 1915. 

    

   
ate ae Papil 

"1" Portugalia “Denru A, atenuă” în n sua ÎN 

consecinţele gravei crize financiare; ȘI secononiice actuale, 

şi. În, coniormitale, cu autorizațiunea. ce îi este. dată, prin 

legea votală la. 3, August, consiliul “le. miniştrii, dccrdle: ază: 

„Moratoriul este. dalat ii 10. Augusi. și, socebile în. 

termenii. urmălori: . iu , 

Se acorilă o prorogare “ae 69 “iiie "iulturor plățile te 

urmează, a, se etecluă în. monerlă, străină şi. veprezenlată 

în: anonedă Lire, sterlin),. ceai „copluri, Gurenle is au. € 

operațiuni, de Benimb:, 
| : Dobânda: sumelor dator ile! va, i, socotită contor m lase 

Băncei Portugaliei... SEA 
„.. Prorogarea la care. se ofer i articolul! reecaeiit: vai. 

calculată. dela. dala, scadenţelor. stipulate, pentru, loule an-, 

gajamentele contraclale înaintea datei. prezentului, şi, lei 

data. acestui, decret „pentr u acelea, ce, nu au, dată, de. se 

denţă TIN ti 
„Diario do Governo” "din T isăbona cu “da de. 7. hiiiiei 

1915 publică un. decret,-prin,care, se acordă: 0, preluiigire a 

moraioriului cu privire. la, lichidare a ere canţelor. comerci iale, 

încheiate pe pietele Oporto, Şi, Lisabona. „mai inainte «le 

August;.191.:-. i 
„Art. 1,al acestei cai, DE eve ide: că. 102. ai Suma. “dalo-, 

rată se.va :plăti: la 6 Sepl. 1915... 150%0,.la 6. Oet.. 19l5-şi, 

alte.3 rate. de, câte, 2590 ; la” 6; anarieă. Aprilie, si.6, Lulio 

1916 vespecliv, iz iu ieri tin zii „tii! Ati pi 

ii pt ec os : .. 

"Dănemarca. A. răcut. oarece ari, “urci de cel iul 

3 luni pentru datoriile contraelale;, în, interior, dar, nu şi 

cele civile. „A, oprit, orice i urmărire până la. 10. Octomyrie 

pentru. datoriile; contractate, după d August; în Și Xină 
2 

tale sau către un străin. * 
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Elveţia. Sau dat: teiimiciie 'succesive ide, câte 30 zile 

pentru facerea plăţilor. s a . protestelor. la cambii», . 

ze 

e Bancile de, emisiune. LE 

“Inainte de a vorbi de băncile de emisiune, credem 1 ne- 

cesar a da câtevă lămuriri sumare asupra băncilor în ge-" 

meral, de oarece, asupra finanţelor în timp de ri ăsboiu 

nu au avut intluență, numai pămcile de emisiune ci loale,. 

băncile. ... ; i - 

Băncile! procuii Zi capitaluri pe. ercdil dela “cei cari. nu 

ştiu sau nu poL'a le utiliză' şi le ldâu altora, tot pe credit : 
pentu a le utiliză. ăi 

„Se.pot compară băncile cu pompele cari, pe deoparte 
aspiră | capitaluri cu. ajutorul er editului, iar „pe: de altă 
parle: le. distribue. tot pe: credit. -- 

Inainte vreme băncile nu aveau acest 61, ele priminu 
numai depozite ş şi făceau numai 'acle de zărăfie schimbând - 

monede în schimbul: unor mici beneticii: Pentru păstrar ca 
capitalurilor particulare ,. (depozite), primiau, băncile” 
plată oarecare. : 

“Mai târziu observând bancherii că depozitarii: țin 
banii mult timp fără a produce, 'au "Propus ci a plăli o 
dobândi oarecare, depozilarilor, permițând însă în schimb: 
a se întrebuință banii depuşi până, la termenul ridicării lor. 

Astăzi, băncile într ebuinţează aceste depozite, iar pen: 
tru! garanţia “depozitarilor îşi -lormează şi ele un capital 
propriu prin: care garantează depozitele.: De 'obiceiu' însă 
capitalul depozitelor 'este mult mai mars decât capitalul 
propriu al băncilor, astfel că băncile cari: au "oarecare re- 
putaţiune , și garanție dispun «de capitaluri, loarie, mări: 
depozilale. - 

Adkesedri băncile întrebuințează. aproape numai: ca- 
pitalurile. obţinute pe credit, iar capitalurile' proprii le: 
păstrează: ca garanţie! plasându-le în rentă. 

„ Operațiunile pe cari le fac astăzi băncile: sunt: îm= 
prumuluri pe credit personal, împrumuturi garantate. prin 
ipoteci, împrunniluri garantate :prin mixturi: și "producle,. 
avansuri în: 'complul depozilelor, împrumuturi pe amanet: 
de titluri, acțiuni, obligaţiuni, scomptarea de cambii, des- 
chiderea de anumite credite în condițiuni prestabile pen- 
tru! cel căruia! i: sc deschide acest credit. -* 

.. “După felul: operaţivuiilor, băncile: iau numirea de: 
bănci ide depozit, bănci ide scompt; bănci de ciriculație sau 
emisiune, : bănci de credit: funciar, bănci agricole. E 

  

1) Am arătat în paginile precedente și cum au luat naștere băn- 
cile de credit de răsboiu,
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Biăncile de circulaţiune sau de emisiune sunt instilu- 

Țiuni de bancă împuternicite de Stat ca pe lângă alte ope- 

“raţiuni, -să emilă bilete de bancă. | | 

“Pentru. ca biletele de bancă emise de aceste bănci să 

poală aveă valoarea reală pe piață şi penlru ca populaţia 

să aibă încredere în ele. este nevoe.ca băncile de emi- 

Siune să aibă un stoc de aur egal cu 401/2 din suma bile- 

telor ile bancă emise, admiţânidu-se peniru cazuri excep- 

ționale 3314. Aceste bănci sunt obligate a plăti în moneda 

melalică biletele de bancă, dacă! i se cere aceasta de ,pre- 

zentator. Cum însă din experienţă sa văzut că nu se 

„prezintă niciodată toate biletele de ban că spre a Îi pre- 

schimbate în. moneda metalică, de aceca sa admis ca bi- 

letele de bancă să fie reprezentate în bancă prin stocul 

de aur de 100%. . i . 
Biletele de bancă pe lângă avantajele economice au şi 

avantainil că înlesnesc niijlocul de pată, de oarece prin mo- 

neda metalică plata este foarte incomolă. Engiezii au per- 

fecţionat şi plata prin hârtie înlocuind-o cu cekul. - 

Băncile de emisiune sunt de obiceiu instituţiuni par- 

ticulare, adică majoritatea capitalului lor 6ste al particula- 

rilor. Statul ia oarecare parte la ele, rezervându-și drep- 

tul a le conduce direct sau indirect. Numai în Rusia şi în 

Suedia există bănci de emisiune considerate ca secţiuni ale 

Ministerului de finanțe. | A 

Deşi băncile de emisiune nu pot să avanseze statului 

decât numai sume în limitele. legilor şi statutelor .cari re- 

glementează funcţionarea lor, toluş, mâi toate statele au 

vodificat în cursul răsboiului legile priviloare la băn- 

„cile de emisiune, spre a puteă ajută mai mult. creditul pu- 

blic şi statul. : , [aa 

„3 Afară de avantajul ce-l:au băncile de emisiune pentru 

sSlat, ele mâi au de îndeplinit două. sarcini - imporlanle, 

ŞI ANUME: 
a) Publicul având obiceiul de a ascunde banii în. pri- 

“mele faze, ale răsboiului, băncile trebue să înlesnească mij- 

loacele. de plată în. locul. celor- dispărute, şi ascunse de 

DUDE 

| D) Instituţiile de bancă pierzând, din capitalurile lor 

din cauza publicului care. îşi retrage fondurile, băncile.de 

emisiune trebue să ajute băncile. pentu a le menţine pute- 

rea lor de lucru. i ON E , 

+, +. Inainte de a arătă cum .au lucrat băncile de emisiune 

în actualul răsboiu, adăugăm câtevă cuvinte -asupra. dife- 

vitelor numiri date biletelor emisa. :Se zice: „Monedă de 

hârtie”. sau „Bilet de buncă”, când acestea sunt „emise. de 

„bănci pe bazele arătate mai. sus. Când :însă- acestea sunt 
emise de stat se zic „Ilârlie monedă”, : sie. i 

. . 
! ij « 

ate apa cp
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ai Cele dintâi; cun imi 'spus, se plătesc: în iuimerar, la . 
“veilere; pe când“ cele”'din urn vinu Sunt riiibursabile. 
Din CAUZĂ Că particulari nu” primesi cu “îneredere 
nârtia moneilă, Statul: este” silita deziară : Cursul! forlal”. 
Prin urmare; când dun Stal “omite” hi: arie "monedă; trebue 
să declare şi cursul eat Austria a re: curs pă niă ia 1896 

Ja. cursul lorlal.. MID Raă Pama 

    

primul ile stat, nu au Te suliciente” la un i moi dal 
penlru statele beligerante alât pentru interesele" cormer- . 
ciale şi de producțiune, "pentru creditul public și circu- 
laţiunea monclară inler nă. câl'si petit u nevoile crescânde 
ale“ răsboiului. Acest fenomen: a' născuli ideea de consoli- 
“lare a băncilor naționale de emisiune, aduci ându- le în: piv- 
niţe câl. mai mari rezerve «le aur. pentru ca prin noui'emi- 
siubi de bilete de bancă să poală. face 'daloria! faţă” de ne- 
voile 'Tinanciare. necesare atât 'catizei ai ăsboiului in: Sine, 
cât şi vieței economice înlornag, i m a iai 

De.aci au luat năştere căldurot ise ape ari r: cute ci care 
popor „pentru a-şi depune, aurul:la: băncile n: ionale de 
cimisiune.: Nu au lipsit «lin''acâsle ap: eluri fraze” în “felul 
următor: v: ărsați aurul voslru la Banca 3 Nalională, căci u 
păstră la voi aurul în' aceste. inomente' înseamnă a lrădă 
patiia! .Depunânil “aurul vostru palria "vă va Fi recunos- 

„căloare. etc. Vom studiă, pentru fiecare “slal în parte, 
care eră siluațiunea! la, început: a băncilor de' emisiune şi 
„cum au procedat pe, timpul răsboiului pentru a mări stocul 
de aur, prin urmar ca, măr i emisiune RU bitelelor ile, bancă. 

“ Anglia. Banc a E tliterci” s'a! înfiintat în 1699 în înt- 
prejurările următoare: Regele Wilhehn a: ILI-lea avâud îe- 
ivoe de parale,.a proris ci ăpitaliştilor. ari ar "vol să-Lim- 
prumule, că'le dă voc'să formieze' 0. bancă: sub nuniele ile 
Banca Engliterei. A obținut imediat 30 milioane În: cu o d0- 
bândă „le „Soo. La Acepul „ace astă Bani n avea nici un 

cu 25 “iloane: 'şi “la 1708 'obținânit încă un “împrumut, 
„banca a c pătat Şi ea. în Schimb. dreptul să. emilă: bilete 
“dle bancă. In perioada” dela 1799—1821, din cauza im- 
prumulurilor nUMEroase făcute "ouvernului:i banc "i fosl 
“silită să suspenile 'rtiinbursarrea “biletelor, îi re iri? 
„. Starea ueluală. Infiintare a de aci înainte'în: E nglilera 

a Xre-unei noui bănci «e circuilațiune: e iiiterzisă 4 “Afară de 
“banca 'Englilerei şi băncile Scofiei mâi 'sunti în: -Engtitera 
propriu zisă vre-o 50, “de Dhânci: particulare şi 135 “bănci 
anonime. cari au, „dreptul să cemilă bilele: Cireuliţiunea 
băncei Engliterei € însă mult, măi măre e, deci ât a, tultiror 
celorlalte bănci întrunite ti ii 

Cum vedem, Banca Englilerei nare privileşiul exchu- 
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siv-ule emitere a: biletelor lotal;:IEngliteră are: peste -uh 
“miliard Bilete” în! cireulațiuiine:! Baiică [E nglilerot 'e 'obtizală i 
“să cumpere orice cantitate: de aurii: se e prezintă: cu un! pre 

  

„care e lixal, iti a ee 

a 2 Deşi dist! “acest: sistem de pă ăici câL':se poalei: de 
solid = național — în Trubte cu Bancă Angliei, lotus lă 
inceputul: răsboiului s'a proilus oarecare panică. “După” ce 
sa plătit în“ câteva zile,' dela! 27—31lutie 1911, "pestă 
50 milioane mărci în” aurii sa suspendatprovizoriu! la st 
lulie faimosul act ul lui Sir Robert Peel din "1541. care 
regulează emisiunea. şi: care “de! atunci: încoace număi de 
trei ori a losi suspenda (a 1517, 57 şi: 66) lu August 
a ridicat scomplul la 10%, cum any arătatfin apilolul, pre- 
cerdent şi a prelungit, său; Aloare ca legală de: Luni 5, Au- 
gust'st: n.. pe încă 3 zile, până-la 6 August, timp! în care: 
publicul iu a putul căpită vre-un ban in Vreo bancă. 

| In urmă sa îmbun: ALățit situațiunca”! prin. intrări de 
aur; şi emiterea de către Slat'a hârtiilor de 1-şi:10 sh: ; 

» Pentru ăsigurarea mijloacelor de: plata pe pizităi Dă ul 

  

AL, 
cile priimiau plăţile, în certificate” dela Cleurinz- hiuse-uti, 
după exemplul băncilor: americane din limpul crizei din 
1907. şi celei actuale. De. unde la începutul lurici August 

- stocul metalic al' Băneci Angliei eră' loarte slab. în” cutsul 
lunci se mări, pe deoparle prin: depunerile parlicularilor, 
pe de altă parte cu rezervele de aur ale. I£ siplului s şi Indici, 
cari se aflau depuse la Londra: 1]n.acelaş timp. se lună imă- 
suri să. se facă depozite de auii:: îsi” Australia, Atrica'de Sud” 

“şi Canada şi sunt socotite ca rezervele de aut, ale Băncei 
Angliei. : n - 

Sa: prohibit exportul, "aurului, aste! până la 2 
“Seplemvrie . fondul de aur, al Băncoi Angliti sa mărit la 
17.8 milioane lire sterline, iar până la! finele” lui Deceimvrie 
191 a 'alins G1 milioane lire sterline. î iti 

Cursul: forțat ma fost. stabilit:! Biletul „de: baicit cou- 
linuă a fi rambursabil “la Nedere. La începutul: - răsbo- 
iului pr oducându-se mari: cereri de: fonduri, 'suver nul cu- 

slez sa cr ezut [dator i să aulorizeze iemisiuniea debi! c: c de stat, 

ceeace nu se făcuse niciodată! până aci. EL a'emis bilete di 
1 şi 10 lire sterline, al căror. iolal, nu depiişea -ătre finele 

anului 1915 'de'40 milioane de lite 'sterline, (1, miliard lei)" 

având grija să: conștilue și Să măre cască! regulăl:incasso-ul 
metalie destinat ȘI gi “anteze ace castă cireulațiune: de hâr lic, 

. rit Mi . „i 

   

     că 

  

- 

"i ustroi Unieiria. Tan Austro- Uigariă, “auipă. “cum “se 

ştie, nui exişiă o lege''care "să; impue: Bincsi!” de cimi- 
siune. rambursarea Îacnotelor ': în “aur acest "-luceru ă 

venit în avantajul bâncii,. căci la declararea ăsbo- 

iului lumea nu a năvălit la shişcurile” băncei să. 
[a po 

po Pet : 
a
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ceară aur.. Nevoia ce se “'simţiă dle: nuirunțiş a fost 
îndestulată prin emilerea biletelor. ale două coroane (ide 
:10 coroane existau). La 23 Iulie rezerva de aur a Băncii 
“Austro-Ungare eră de 1238 milioane coroane şi încă 60 
„milioane coroane trate aur asupra străinălăţii. Nevoia de 
credit a fost satisfăcută prin acordarea de largi împrumu- - 
«LMEi pe titluri de către Banca de emisiune. Se pare însă că 
că banca de emisiune nu dispune de stocul corespunzător 
de aur faţă 'de monedele de hârtie emise. Marea emisiune 
de imonedă' de hârtie a făcut posibile împrumuturile, dar în 

"schimb a avut o intluență considerabilă asupra scăderii 
coroanelor şi asupra scumpelei traiului. 

A NR 
Franța. „Banca Franţei” a fost creată de Napoleon |, 

la 1800. Dreptul de a cmile bilele de bancă la :căpă- 
tal la 1803. Sa i. 

„La începul acest privilegiu. nu eră acordat pentru 
toată Franţa, dar.la 1548, Va căpătat în întregimea. lui 
i actualmente privilegiuli i se acordă pe o durată, de or- 
«dinar, de 30 ani, care totdeauna se reînoește. Banca Fran- 
ței este o societate pe acţiuni cu.capilal subscris de pur- 
ticulari”. 1). a - E a 

„Incă din 1911, o convenţiune intervenise între Mi- 
nisterul ide finanţe şi Bancă: prin care aceasta se angajă 
să pună la dispoziţia guvernului, în caz de niobilizare o 
sumă de 2,900 milioane (complimentul de 3 miliarde fiind 

"furnizat prin banca. Algeriei.) 
___ Acest avans este independent de împrunulul fără do- 

bândă de 200 milioane, care esle exigibil abiă la 31 De- 
cemvrie : 1920, la. expirarea concesiunei. Băncei. 
„. Printr'o: convenţie tin” 21. Septemvrie 1914, citra a- 
„Yansului a: fost ridicată la 6 miliardefiranci: dobânda a 
fost fixată la- 1 la sută pe an, ca -va “fi jridicală la 3 
la sulă pe'an, cu începere din anul care va urmă pe ucel 
în care se va încheiă pacea. Diferenţa de 2 la sută va tre- 
bui să. fie aplicată la amortizmeniul, datoriei de. Stat, şi 
«le asemenea la. rambursarea. eventuală: a. pierderilor pe 
cari. Banca le-ar. suteri de pe urma portofoliului său de 
elecle prorogate. nn nn 

Banca Franţei. a dovedit prudenţăi. Ea' aveă gala un 
stoc ide bilete de bancă de 20 îs. și:5 Irs. (căci avetă ex- 
periența anului 1870). şi imediat le puse în circulaţie. La 
23 Iulie aveâ 4100 milioane îrs. aur şi: 640 milioane fs. 
argint şi a cerut Statului să-i ridice limita de emisiune delu 
6.800 milioane la 12.008 milioane franci .cecace sa  de- 
eretat cum se arală mai jos... o SIE 

| ae Ea 
|" Îi . 

1) M. A. Dumitrescu op citat. « 
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Băncile celelalte însă au dat dovadă de slăbiciune, 

din care cauză Statul a fost nevoit să prevadă moratoriul: 
: Camera de comerț a emis.la 10 August; 1911 bilete 

de. 2 şi 1.1.,.20, 50 b., pentru :100 milioane lei garantate: 

cu bilete de 50 şi 100. lei: depuse -la..bancă. Guvernul a 

admis aceasta şi a autorizat banca a cimite acele monede. 

i - La Octomvrie 1911 Banca Franţei avcă 4176 milioane 

franci stoc de aur, însă 'până la sfârşitul anului scăzuse. 

la 'suma de 1100 milioane franci. În. ună iar sa ridicat 

continuu. graţie şi. apelurilor, patriotice: făcute călre. celă- 

țeni peniru-a depune aurul. 
.„.egea tiu 0 Augusta hotărit: Citra:maximă a bi'e:elor 
băncei şi filialelor. ci se.-poate ridică deocamdată . dela! . 

6,5 miliarde la 12 miliarde tes. sAcest. maximum poate ti 

depăşit pe baza. încheierei consiliului de miniștri. D-l Tău: 

şanu în revista. „Demoeraţia”:- spune -că in acelaş imp 

sa stabilit cursul forţat pentru bilete de bancă. ia 

Emisiunea băncii de Alger şi a lilialelor ei se poale 

ridică la 400 milioane îrs. Acest maximum, poate fi depă- 

: 4 

„şit pe baza încheierei consiliului de. miniștri. : 

:-. Se autoriză:Banca de Alger :să. emită hârtie 'ă:5. Îvs. 

;: Până la noui dispoziţiuni Banca :Franţei şi: cea. din 

Alger nu sunt obligate să: plătească hârtiile lor în aur: 

Tot pâni la noui dispoziţiuni: Banca Franței nu, mai este o-: 

bligată să publice rapoartele săptămânale deoarece în 

împrejurările de faţă depozitele nu:ipot fi. procurâte: la 

timp. , ai E a Pe E mi 

--. Banea. Franţei: a: dât-un credit. destul. de mare gu- 

vernuru, d'ar:acesta în spiritul dominant de a asociă însuşi 

poporul cu micile lui. economii. la. acțiunea de. apărare a 

țărei, n'a uzat de acest credit. decât foarte, puţin şi -anume 

pentru circa-6 uiliarde.. Situaţia Băncei de altiel'este dintre 

cele îmai înfloritoare; stoculăle aur erâ:în luna:Aprilie 1915 

de 5//> îniliarde, avânt o emisiune de bilele. în circulaţie de 

111 miliarde Îvs. Azi in urma -aulorizaţiei dală printr un. 

decret : al. Preşedintelui Republicei, „această emisiune "Se 

poate urcă până la:15 miliarde franci. - IEI 

„,  "*s,Finanțarea văsboiului în Franţa a pus la, contribuție 

Banca Franţei într”o. măsură mal largă decât cul lost. puse 

celelalte bănci continentale;; de : către statele: respeclive, .. 

exceptând. poate “Banca: de. stat a Imperiului: rus.: Ideea 

-că institutul central de emisiune va procuri primele și cele 

mai multe fonduri-penlru răsboiu cră priviti ca un fel de. 

dogmă în Franţa şi: aplicarea acestei credinţe ca. cevă, 

foarte natural. Stocul ei metalic, mai mare cala "OriCALe 

altă bancă în lume, faţă cu-o. emisiune de. bilete relativ 

moderată, da slalului posibililatea de.a aveă la dispoziţi: 

imediat sume de mai multe miliarde şi aL O dobândă nein- 

semnată. Legile privitoare la vaporturile dintre stat şi 
35
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bancă sunt de dată mai veche. Prin legea diu 9 Iunie 1857, 

proiogată "ultima oară 'în- 29. Decemarie 1911, banca a 
fost aulorizată'să împrumute'slatului; în cont curent, îă că 

dobândă, 200 milioane franci. O altă lege din 1697 obligă 
banca să avanseze: statului. la: cerere 2 miliarde 900 rnili- 

oane pe boiuri de tezaur: cu:o "dobândă de 16. Cu ocazia 
afacerii inarocanei în toamna: anului 1911, banca a fost 
din nou obligată să avanseze: statului. în: caz de răsboiu, 
până la 6 miliarile, cu- aceiaşi dobândă de 1%.'In' l'evrua: 
rie 1915, pe baza unei noui-ilegi: din: Decemvrie "1914 
banca''tu autorizată să: mărească “limita “împrumuturilor 
către slat'până la 9 miliarde, Paralel cu: sporirea avansu- 
rilor de făcut 'statului, a:trebuit si se sporească iarăşi prin 
lege, maximul de bileti::ce-eră în drept: să 'emilă ' Barica 
Franţei. Masimul de emisiune de: 6 miliarde -800 miligane, 
cât eră înainte de.răsboiu.! afost 'sporit 'în':decursul::răs- 
boiului -lă':15'miliarde. .- i. a 
-:.. “Banca: Franţei cu tot: ajutorul dat statului, nu -ă ne 
glijat piaţa internă! ci: din contră, a“ ajutat-o :prin “acorâ 
dări :de -mari credite.. Dela 27. Iulie până: la 1" August'1914, 
portofoliul 'a: trecut dela 1;6'':la- 3,1: miliarde franci. Cu 
introducerea: moratoriului, piata -sa' mai caimat și piezin- 
tările la. 'scont la:banca'centrală au devenit: mai pulin nu- 
meroase: azi asistăm în :Franţa ca: şi în Anglia şi Germa- 

zenit 

mia, lapletoră de bani”! îi. i. da 
Observarea şi în Franţa a efectelor intlaţionismului, 

nu c'un fenomen. surprinzător: cantitatea enormă de bi- 
Jete emise şi stânjenirea producției: naţionale prin: uriaşă 
storțare' militară nu puteau să rămână fără influență asu- 
pra' preţurilor şi: să'nu provoace acolo ca în multe alte 
părţi, scumpelea:'excesivă a lucrurilor! şi: depreciarea u- 
soară a francului:pe piețele-neutre!  :- i: i i 
„+ Imflaţionismul::s'a manifestal chiar nai târziu în 

Franţa decât'în Anglia din următorul motiv: cantitatea de 
bilete :emisă de Banca :Franţei în primele luni de răsboiu 
de abiă egală valoarea iolală. a aurului tezaurizat de po= 
pulaţia' franceză din timp de pace, valoare apreciată de 
unii economiști da. 5 îniliarde franci. Nouile bilete se puteau 
deci consideră ca reprezenlante ale aurului ascuns, şi: e- 
mise în conformitate cu currency principle”: ele. ar îi 
avut o influență asupra urcării prețurilor numai dacă ar 
fi existat rezerva ascunsă 'de aur a poporului francez şi e- 
misiunea lor ar îi fost o simplă consecință a celuilalt 
„banking principle”. ia | a ai 

_"Păstrarea proporţici de 30% între stocul metalic şi 
valoarea biletelor eniise nu eră suficientă peritru a garantă 
Stabilitatea valorii francului, nici în interior, nici în exte- 
fie Și L înc cez a recurs atunci la două măsuri: a 
acut pe deoparte apel la public pentru depunerea aurului
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1a Banca Franţei, iar pe. de alta'a contractat; fie” singuri, . 
fie. în comun; cu Anglia, împrumnuturi externe, în;-țara de | . 
unde importă muniţiuni. şi, material prin şi unde. traricul 
sufereă : deprecierea, în America. , 
..., Stocul de aur al;Bă acri 

aa ase 

  

. . « Vo. 

S Băncii a; crescut; dela “4 miliarde. 300 
milioane cât eră'la -1. August, 1914;:până la 5 miliarde; 20 
milioane cât. este astăzi. Surplusul: constalat în bilanț e 
însă în realilate: mai mic decât. surplusul, depozitat de 
public, căci între limp:s'au, lăcul, mari remiteri. de:aur, îia 
la Londra,fic la New-York. In afară, de aurul, exportat de 
particulari până la interzicerea uceștei, operaţii. statul îran- . 
ce, a sexporiat în „Anglia.:300; milioane în Ianuarie, 1915, 
75: milioane în, Aprilie, 1915, 350. :milioane. în Mai „1915, 
dintre” cari 200! milioâne pentru contul New-Yorkului. ;. ș. 
+ In ultimele luni din, 1915: san, mai exportat 'în: An- 
gliă 527 milioane. aur” şi „acum e vorba. să „sc, remită „tot. 
acolo o nouă “cantitate de “aur de aceiăşi valoare. Franța. 
«ră „autorizată să. dispună lie asupra Angliei, fie asupra. . 
Americei pentru. contul Angliei, de; o valoare, întreit. de 
mare cât eră trimilerea în aur. „aa ie 

„...,:Metiţionăm., în treacăt. că, stocul. mclalic al Băurii a. 
tost expediat. în ;momentul. invaziei, parle. la Bordeaux, 
parte; în. sudul, Franței, Toulouse. sau. Marseille, în 1:40 ,Ya- 
goane. meci ei Etna, pai eu e FR si 

.». Depunerile aurului. de către public. continuă mereu. 
Dacă „comparăm dispoziţia de astăzi a populaţiunii fran- 
ceze: cu mania din trecut de u ascunde aurul la toate con- . 
vulsiunile politice, trebuie. să conchideni, că de, astă, dată: 

: : CĂ 4 e - ie . . î . . "3 „i o . |. i 2 . 

porul francez :s'a. ridicat, după irumoasa dorință a „lui 
Gambetta, la înălțimea pericolelor; cari ameninţă patria LD) 

Pe pe abs , EREI 

SE 5 sa londat Bancă, Prusiană care 
eră:0 adevărată bancă de:Stal, căci loteapitalul. eră al Slac 
(ului. La 1856 Banca “Prusiei a, căpălat „dreptul să emită 

- Germania. „La 1765 

bilâte cu.o singură condiţiune: ca săaibăstoc metalic 1/3 din. 
valoarea biletelor în circulaţiune. La 1875 Banca Prusiei a 

fost transformată în Bancă: Imperiului German, fondată de 
120 milioane mărci în acţiuni de câte 3.000 mărci şi sa 
prevăzut ca ca să aibă;dreptul să emită bilete de 290. mi- 

lioane mărci peste stocul.melalic; iar toate celelalte bănci 

împreună nu pot să. emilă' mai mult de, 385, milioane 
mărci peste stocul metalic: Actualmenie, afară de, această 

bancă, mai sunt încă alte 5 bănci curi ati dreptul. să. c- | 

milă bilete. La 1875 erau 33 bănci în această. categoria 

Dacă vre-una din aceste bănci se dizolvă sau renunţă. bn, 
dreplut de a emile bilete, Banca Imperiului German. e accă 
care profită de aceasta. şi: aşă sc explică de ce ca poale 

  

1) Negrescu 0p citat,
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emite astăzi cu vre-o 900 milioane miărei peste stocul 
- metalic. Poate să emită şi peste maximul de 300 milioane, 
„lar cu două condițiuni: a) să dea Statului 5% impozit şi 
by în nici un caz circulaţiunea totală să întreacă de lrei ori 
incassul metalic, Cancelarul Imperiului e preșcdinte:e con- 
siliului de supraveghere al băncii. Impăratul poate să des- 
fiinţeze. banca şi să cumpere toate imobilele în preţul: din 
„vegistrele băncei şi să cumpere toale acţiunile în valoarea 

„ mominală. Guvernul. participă la beneficii şi aceasta a “cât 
se poate de logic, căci protitul băncii în cea mai mare 
parte. e datorit privilegiului pe:'care i-l acordă Statul şi - 
prin urmare e drept. ca. societatea reprezentată prih -gu- 
'vern să ia o parte la aceste beneficii datorite ci. E obligată 
'să cumpere orice cantităle de aur pe preţul de 2,7841 mărci 
kilogramul? În i 
„_. La începutul 'răsboiului, Reichsbank avea un stoc de 
4,3. miliarde. mărei, iar la 17/30 Septemvrie a. c. 2,4 mi- 
ljarde mărci, 
PS ace "y : „ pice. . pi A 
„5 Incă de cu vreme a avut grijă Reichsbank să pună în 
circulaţie bilete de 20 şi 50 mărci și astfel să atragă la 'sine 
„o parte din aurul ce se întrebuinţă mai mult în circula- 
ție. Rezerva. de, răsboiu a Imperiului de '205 milioane 
“mărei “aur a lost trimisă Băncii Imperiului ca “să-i întă- 
vească stocul metalic; tot aşă şi rezerva de: argint. Sa ri- 
dicat obligaţiunca Băncii Imperiului de a rambursă biletele 
im aur. Sa: menţinut însă obligaţiunea de a aveă 6 treime 
Acoperire aurişi de a publică situaţia săptămânală. Se dădu 
“putere liberatorie biletelor emise de Cassa : Imperiului 
„Neichskassenscheine) şi se făch o'.nouă' emisiune de ast- . 
fel de. bilete (de '5 și 10 mărci). pentru 120 milioane mărci 
„şi tot atât (120 milioane mărci) noui monede de aigint: 
„„.„... Pentru a adumă cât mai mult stoc de aur la Banca de 
emisiune, sa dat cea 'mai largă! publicitate în ziare; sau 
făcut cele. mai călduroase apeluri la sentimentul de 'solida- 
ritate al poporului german şi sau instituit comitete parli- 
culare şi semi-oficiale pentru „propaganda și . chiar pen- 
„ru presiune spre a strânge aur. E a 
+. La slrângerea acestei sume a contribuit mult şi presa; 
„asttel ..,Hoelnische Zeitung” a adunat aur în “sumă de, 
milioane miirci;..„Norddeutsche “Allgemeine Zeitung”, zia- 
„ul. guvernului german, pentru: 1. rhilion. și 200.000 niărei: 
sa Braunschweigische . L.andeszeilung” pentru 1. .milion și „ jumătate mărci; „L-eipziger ageblatt” pentur 1 milion 

la. Decemyrie 1914,.2 miliarde, de mărci 
Sau vândut, băncii obiecte de aur, mai ales dintre 'acele 

„mărci. O ae a ;:,„_ Graţie acestor mijloace sa strâns la Reichsbank până 
în moncle de aur. 

  

1) A. A. Dumitrescu op citat, 
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ieşiie din modă, sau adus chiar inelele de logodnă, pen- 

tru a se mări stocut de aur al băncii de emisiune, banca! 

servindu-se de acel aur ca stoc, metalic. Totuşi, cum arată 

revista „Comerţ şi Finanţe”, sunt scrieri” în Germania. 

prin cari autori de seamă se întreabă unde. sunt celelalte. 

3 miliarde de aur bătute de guvernul german 

„Se pare că mişcarea penltu întărirea rezervei mela- 

lice în aur a lui Reichsbauk -— Banca Naţională a Germa=! 

miei —- merge mai rău ca la Banca Franjei; storțările. u-. 

riaşe pe cari le faze olicialilatea şi prssa germană mu au: 

dal rezultatele dorite după cum reiese din 'cilaţiunile pe 

cari ni le dă numita revistă şi anume: i 

:Miinsterische. Zeitung” serie: In ultimele, săptămâni 

aducerea aurului la Heichsbank a sners cam încet deşi se 

socoteşie că ar-fi în circulaţie încă un miliard imărei în, 

aur, Este de daloria fiecăruia să conlribue ca succesul 

armatelor noastre pe câmpul de luptă să fie, sprijinit şi! 

încoronal de un succes financiar. De aceza e de doril.ca, 

fiecare să aducă moneda de aiur ce posedă la cel mai-a-, 

propial oficiu poştal, fiind încredinţal că priu aceasta Ser- 
veșie inleresele patriei. e 

. Banca Imperiului face luate slorţările să-şi mărească, 

depozitul de aur și să facă să intre la ca aurul rămas în: 

circulaţie ce luă calea străinătăței. Deşi rezervele de aur. 

ale ci sau mărit cu 921 milioane lei în lanuarie_1 915, l0-. 

taşi biletele ci sunt depreciate în străinătate cu 5 la 1200. 

Aceasta. pentrucă rezervele ei. de aur nu sunt reale, obli- 

gaţiile caselor. de împrumut pulând [i considevate ca aur, 

sau pentrucă Germania este. debitoare în străinăiate, din . 

cauza mieşorărei. exporlultii şi mirirei importului ci,-mai. 

ales: că creanțele ei în slreinălate -au deveni. incasabile 

dela începutul: răsboiului. a i 

„Berliner Bârsen Courier” .seriv: liste o dovadă că.se,, 

mai. găseşte: încă mult aur -la publicul din țară. zilnic 'se 

schimbă imonedele de aur, totuş sunt unii cari se sfiese , 

să aducă acum aurul la bancă. după atâta „lrecere de. 

vreme, dela. incepulul :campanici peniru strângerea auru- 

lui. și aceasta mai mull de „ruşine” de a nu 1) învinuiți. 

că au ţinut ascuns aurul. „Mai bine mai târziu decâl nici- 

odată”. trebue să-şi zică fiecare care simte că inima-i bate, 
pentru țară” A ra 

. Cu. tnate acestea, buna „situaţie financiară a Germa-, 
nici se mai poate judecă şi după mişcarea fondului metalic, 

în âur a Bâncii Imperiului, care a mers progresând, asi-, 

fe!: dela 1.526 milioane. nfărci cât eră la 3î Iulie 191%, 

Sa urcat în Ianuarie 1915 la 2.111 milioane mărci. în Apri- 

lie a. c. ajunse la 2.361 milioane mărci, iar la 15 Mai st. 

n., acest stoc în aur însumează cilra de 2.578 milioauie 

mărci, adică cu 850 milioane mai mult ca în lulie 1914. 

t 

. ; 

“A
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, In „line câtre siârşitul anului 1915, situaţia stocului 
de aur ne-o dă d. Th. C. Aslan, astfel în articolele sale din 
revista „Democraţia”: a 
“Stocul de aur al Băncei Imperiului sa ridicat astăzi la: 

3 uniliarde 125 milioâne franci grație depunerilor în aur 
făcute de publicul german. | a 

„__ Dacă în, Germania s'au întrebuințat și unele măsuri 
nai drastice pentru a scoate aurul din. buzunarele locuito- 
rilor ca să ia drumu Băncei Imperiului, nu este însă mai 
puţin adevăral că şi în Germania cea mai mare parte a. 
anilioanelor de mărci în aur au lost date de bună vos de 
publicul german, grajie propagandei patriolice care sa 
iăcul în tot Imperiul pentru ca toţi locuitorii cari posedă: 
chiar o piesă de 10 sau: 20 mărci în aur să vină şi să 
o depună la Banca Imperiului în schimbul biletelor de 
bancă. “Lol asttel cu ajutorul învăţătorilor, cari îndemnau 
prin discursuri patriolice ps elevi ca să depună aurul lor: 
la Bancă, s'a ajuns la acest admirabil rezultat că sulimi de 
milioane de mărci în aur au fost, depuse la Banca Im- 
pediului. - 

_.. „Rusi. Banca Rusiei a lost fondată cu unicapilal de 
15 „milioane ruble. E pusă direct Sub controlul Ministerului 
de finanţe. Directorii guvernatori sunt numiţi de guvern. 
Depozitele făcute la. Banca Rusici nu pot fi urmărite: 
Funcțiunea ci principală e ca să reguleze circulaţiunea : 
hârlici monedă a imperiului 1). 

La începutul răsboiului Banca Rusiei aveă un stoc de: 
aur similar Băncei Franţei. Depozitele ei numeroase pla- 
sate în străinălale (100 milioane la Berlin) au fost retrase. 

Banca de:Slat a Rusiei aveă la sfârșitul lui Iulic 1914, 
provizie de aur 1745 milioane ruble, iar la sfârşitul lui De- 
cemvrie 1914, 1553. milioane ruble şi argint, plus: 214 
milioane ruble rezervă de aur, în slrăinătate. - * 

Cu toală mărirea dreplului de emisiune, Banca aveă: 
la finele lui Septemvrie 1914 un stoc de aur de 3/, din bi- 
letic în circulație. | E 
„„.. Weniturile și cheltuelile Rusiei la 1914 erau de 3 imi- 
liarde 500 milioane ruble afară de rezerve considerabile de 
aur depozitate la Banca Imperială a Rusiei sau figurând 
Ja creditul ori la agenţiile sale din Paris, Londra. şi Berlin, 
Pe lângă aceasta Banca. Imperială rusă având 0 circula- 
țiunc inferioară incasso-ului său metalic, cră în măsură 
de a mări cifra biletelor sale de emisiune. La primele sgo-: 
mote de risboiu, ministrul finanţelor dela Petrograd 'avii 
grija de a repatriă toate depozitele sale germane. Graţie, 
acestor măsuri, Rusia posedă în bancă a doua cantitate de: 

  

DMA, Dumitrescu op citat. 
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aur din lume, față cu o emisiune de bilete care nu egală 
nici valoarea aurului din tezaur; aşă că emisiunile “făcute 
după declararea răsboiului au fost foarte mari şi Sau pus: 
imediat la dispoziţia guvernului. 

; Bulgaria. Banca Naţională! Bulgară, la inceputul: răs-: 
boiului european, ahiă reuşișc să; lichideze situaţiunea 'moş-! 
tenită după urma celor două răsboaie balcanice. :- ii 
La începulul anului 1914, banca, graţie unui sindicat, 

“luptă contra crizei cursului schimbului şi înlesneă lichi- 
darea datoriilor private şi publice cari ajunseseră la: sca- 
dență din cauza ridicărei: moratoriului; însă în a doua 
jumătate a anului intră întw”o nouă criză din cauza iîn- 
terzicerii exportului -şi a încetărei, comerțului,. provocate 
de răsboiul european. De astă dată Banca na mai putul: 
formă un sindicat pentru 'a conduce lupta contra acestei 
crize, loale piețele financiare fiindu-i: închise, şi nici în- 
trarea de aur în țară, nu puleă să-și procure prin expor: 
tare. In aceste împrejurări banca bulgară recurse la îm- 
prumutul de Stat încheiat în cursul lunei. Iunie 1914, li 
Berlin. Dar acesta neputând! fi realizat decât în ultimul 
timp, abiă apoi s'a. dispus de mijloace cari î-au permis: 
de a combate. criza. E e a eat 
„Cu toate iacesteu. Bunea a reușit să realizeze în cursul 

anului 19i1 un câştig net de 7.789.628,50 franci faţă de 
11.331.2$2,61. în :1913;.de.6.661.853,25 în 1912; 5.516.124 
b. 92 în 1911 şi 3.102.174,37 în 1910 adică un beneficiu: 
net. mai mie cu. 31,25 la sută decât cel al anului 1913 şi 
mai mare cu 11,18 la.sută decât acel al anului '1912; cu 
29,14 la: sută decât acel al anului 1911, cu. 60,14 la sută! 
decât cel al anului 1910. Nu trebue pierdut din vedere căi 
cei din urmit doi ani 1910 şi 1911, sunt ani cu totul nor- 
mali. i E a a tii ie 

- Mala. Prin decretul din 18 August 1914 a hotărit e- 
misiunea de „Bilele de Stat” de 10 şi 5 lire, şi emisiunea 
teniporară de „Bonuri de casti”, pe curs legal peniru o 
valoare nominală de 1 şi 2 lire, pentru suma de 250 mili- 
oane lire. . cc SEI i 
„Am găsit puţine dale asupra Italiei. D-l Negrescu 

zice: Dia i 
„Izbucnirea răsboiului european a. găsit Italia înt”o 

situație financiară din cdle mai favorabile. "Totalitatea Di- 
letelor de bancă emise de cele 3 instituţii de emisiune a- 
tingeă 2200 milioane lire faţă cu o acoperire metalică de 
1600 milioane lire. In circulaţie ;se mai găscau afară de 
moneda metalică propriu zisă, așă numitele „biglieili di 
Stato” în valoare de 525 milioane lire, cărora li se desti» 

CR Et: Ti p - . „- . N | . 

pi ba, pa 
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“nase ca fond metalic de garanlare-o sumă de 100 mili- 
oanc aur, a i : 

Țările neuirule. Spre a-şi apără şi ele rezervele lor, 
au oprit exportul aurului. Intre ficestea. se numără: Statele 
Scandinav, Olanda, Spania, România, Grecia, Bulgaria şi 
unele siate ale Americei «le Sud. „i 

Mai toate: aceste .[ări au mărit emisiunea biletelor 
de bancă. .  : Sa ee 

2 009 Imprumuturi, 

„Fondurile de 'răsboiu pregălite dinainte de 1914, şi 
diieritele resurse şi fonduri 'ale statelor beligerante îm- | 
prenuă cu imprumuturile iotante. provocate: de. răsboiu, 
sau pulul crede suifeiente de către acci cari socoleau că: 
răsboiul va fi de scurtă durală. Cum însă. răsboiul a- . 
cesta a-lual o întorsătură -cu:totul neașteptată atât ca: 
durală căL. şi ca chellueli : extraordinire neprevăzute, a 
trebuii „să se recurgă Ia: îinprumuiuri cari au lrecul de 
sula de miliarile şi cari vor ulinge sau vor irece de 200 
«e 'miliarde dacă răsboiul nu se termină anul acesia. A-: 
fară. de aceasta unele slale-au recurs la impozile noui 
peniru a-și creiă venituri. -. 

-.. În prima lună după văsbuiu nu Sa vorbil de împru= 
muluri consolidate şi părea că nici nu se „gândesc statele 
la aceste: împrumuluri, însă în 1911 sosesc ştirile despre 
împrumutul gernan apoi lupă câtvă limp urmează împru- 
muturile. Angliei. Rusiei, Ausb'o-Ungariei. Italisi și în fine 
at Tranței.. i E e e 

- Nu-se va-puleă şti: exact 'sumele împrumulute sub 
«iterite forme de călre statele Deligerante, de oarece nu se! 
publică loale felurile de împrumuturi. toluş din arătările 
de mai jos se poale face o idee iaproape ftompietă de. 
situațiunea imprumuturilor de răsboiu până în moimenlul: 
punerii sub presă a aceslui volum. [ 
i Inainle de a arătă împrumuturile făcule de diferite 

slate, dăm aci câlevă noţiuni asupra diferitelor feluri de 
împrumuluri: - | 

In 'mod logic şi normal, stalul trece la împrumuturile 
publice după ce a epuizal banca de emisiune, 
„Evoluţia istorică ne arată: 3 feluri de împrumuturi 

publice mai importante l): - e 
1) Imprumulurile forţale în cari statul ia cu forţa 

dela purticulari sumele de cari are nevoie pentru aranja- 

  

1) Reprodus după C. Negrescu care la rându-i a luat din Paul 
Leroy-Beaulieu, Trait de la Science des Finances. 'lome second, pag; ., 306, ediţ. 1906. ” 
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vea îinauţelor, nefăcâud prin urmare apel nici la patiio: 
tismul, nici lă interesul individului. Imprumulurile :de a: 
ceastă natură nu au adus rezultatele dorite când au fost 
întrebuințate în trecut: așă împrumutul forțat al; Franţei 
din 1793 a procurat statului suma. de 100. milioane: dit 
| 'miliard cât se proiectuse. Acelaș lucru se poale afirmă 
şi despre - ÎL e > 

2) Imprumulurile patriotice. Apelul făcut de stat la 
senlimenlui patriotic şi spiritul de datorie al celăleanului 
peniru u-i avansă Dani cu dobândit mică,.se izbeşte de e 
goismul individual care e destul de puternic cu să explice 
pentru ce împrumuturile patriotice din trecut au avut rez 
zultatul lamentabil al celor forțate. a 

Nu-i rămâne statului decât să facă apel la interesul 
-celăţeanului și să-i ofere condiţii avantagioase, în plasa- 
mentul capitalurilor: dobânda cu care. se imprumulă: dela 
particulari trebuie să fic în conformitate cu situaţia 'eco- 
nomică generală u țării. adică să nu fie mai- mică. decât 
aceia pe care parlicularul ar dobândi-o plasând banii lot 
așă ile sigur în altă parle. Am puleă mumi pe acestea: . . 
3) Imprumulurile publice obișnuile sau ordinare cari - 

au jucat (un rol imens în istoria popoarelor. Lucrul nu cide 
mirare. Numai la împrumulurile ordinare interesul per: 

“ gonal al individului concordă cu interesul general al sta- 
tului şi nu se culcă nici uua ilin legile cari domină viața 
economică. E a 

Imprumulurile obişnuite pot fi: N E 
u) perpelue, uilică fără nici un termen tis de plată, 

statul rezervându-și dreplul de a le plătă câud va voi. Este 
evident că aceste imprumuturi oferă uvantagii conside- 
rabile împrumutălorului și nu pot reuşi decât. acolo unde 
statele sun! bine consolidate, unde încrederea în viilorul 
poporului nu e zZilruncinată şi unde există bursele cari o- 
ieră deținătorului de rentă oricând ocazia de a transtormă 
imedial în bani ereanța lui asupra statului. 

D: imorlibile, cari la rândul tor sunt de dou jeluri: 
1: Imprumuturile amortibile cu tragere la. sorţi pt- 

riodiee şi anuale. Termenul lor.e de obiceiu de 10—100, 
de ani, după cure datoria e.integral achilală. Mai puţin 
avantagioase decât ealegoria. precedentă, ele “suni. lotuşi. 
superioare. , | Aa aj, 

2) Bonurile de tezaur rambursabile la epoce fixe. 
Termenul lor e foarte scurt, dela 3 luni la 2 ani. Avaulă- 
giile acestor împrumuluii sunt: 15 “atoria integrală. se, 
achită fugă un limp scurt şi 2) încarcă bugelul anuar 
cu 0 mică anuilale. Dezavantagiile sunt însă mai Mari: - 

“cum loată datoria se plătește la o singură dată, şi cum 
slailul poscilă rar mijloacele suficiente de achitare, e for. 
[at de a peeschinibă datoria sau de a face alta nouă. Şi în-
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tun caz şi inlrialtul operația dă naştere la cheltueli. com- 
plimentare, e E m o ” 
Se mai poale intâmplă ca scadenţa. bonurilor de te- 

zaur să cadă tocmai într'o epocă de criză, în care statul 
este în imposibilitate 'să facă aţă angajamentelor şi riscă 
să devină insolvabil. In caz-de răsboiu, ele nu sunt re- 
comanulabile decât când nu sc pot procură resurse pe altă 
cale, şi aceasta penlru un limp provizoriu, lupă sare Ire- 
buiesc transformate în împrumuturi cu termene lungi. | 

> Im principiu, nici un stat nu are drepiul să se împru- 
mute cu rentă perpetuă, şi nici cu rentă amortizabilă pe 
mai mult ca 30—10 ani, căci nu e permis să arunci asupra 
tuturor generaţiilor viitoare povara nevoilor sau sreşelilor 

„Oricare ur fi telul de imprumut şi oricare ar fi du- 
rata lui, el devine o povară greu de suporlat atunci când 
îintrebuințarea lui nu se face pentru cevă producliv cum 
ar fi: căi ferate, poştă, ete. Aşi cum se fac actualele îm- 
prumuturi de răsboiu și cari au intreit și împălrii datoria 
pe cap de locuitor, este lămurit că ele vor ti o grea povară 
pe urma celor ce vor'supraviețui şi nu este speranţă; că se 
vor găsi alle mijloace pentru plata lor decât a trece po-. 
vara pe umerii generaţiunilor: ce vor urmă multe decenii 
de ani. Această povară va apăsă poate secole întregi pe 
umerii generaţiunilor viitoare ale învinsului. Poale că a- 
cesta este şi lanţul cel mai puternic care leagă pe aliaţii 
multiplei înţelegeri să lupte impreună, deşi alte multe in- 
terese opuse linde a-i: desbină și a părut chiar că îi va 
dezbină. i 
Cu privire la venilurile unui Stat, ele se stabilesc prin 

buget, arătându-se aci şi cheltuclile şi veniturile. Veniturile 
arătate în buget se compun din impozilele directe şi inqi- 
recte şi din veniturile proprictăţilor Statului. Afară de a- 
ceste venituri Slalul recurge şi la imprumuluri.. . 

Studiem aceste chestiuni. la fiecare” beligerant iu parle. - Ai | . 

, Anglia. După rezultatul ultimelor luni, cheltuelite de 
răsboiu pe o lună, se ridicau la un miliard şi jumătate. 
Cum însă aceste cheltueli se ridică continuu, însă mau tost 
dela inceput aşă de mari, se deduce că Anglia are nevoe. 
pentru susținerea .în cursul unui an imlreg a răsboiului, de 25 miliarde. | 

Credem ci nu .exagerăm. aceasta dacă Tinem seamă de urmitoarele date: o 

  

1) Acum în timpul din urmă cetim că uniti economişii susțin că este greşită ideea de a nu trece povara împrumuturilor şi pe celelalte generaţii. A . i a ! i 
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Im Iunie 1915 a.cheltuil 55, milioane pe zi: în, lulie 

75 milicane; iar în Septemvrie 87 milioane. In Octomrrie. 
1915 Primul Ministru Asquilh a declarat întrun discurs, 
că prevede în curând o cheltuială zilnică de 125 milioane 
cecace face 3 miliarde 750 milioane.pe lună... N 

Din expunerea făcută în Camera “Comunelor. cu oca- 
zia prezentărei noului buget d-l Lloyd George, ministru de: 
finanţe, a arătat că răsboiul costă 2,1/,g.milioane lire ster-: 
line pe zi, şi dacă păsboiul durează incă 6 luni, 'cheltue-. 
lile pentru exerciţiul în.curs vor alinge 700 milioane lire 

sterline, producând astiel un deficit în buget de 4 mil. |. st., 
iar dacă acest răsboiu se prelungește încă un an, Anglia: 
ar trebui să scoală în plus 1 miliard 320.000.000 lire ster-, 

_Cu toate acestea, Anglia nu va ezită de a lace oricât, 
de unari sacrificii bănești, sursele ei fiind considerabile, 
după cum sa probat până acum. e 

“Pentru a-şi procură aceste resurse, ca a recurs şi la 
impozite şi la împrumuluri. N'a recurs la Banca Angliei 
în măsura în care au recurs celelalte state la băncile de 
emisiune, m 

Sunt şi în Anglia două curente cu păreri deosebite a-,, 
supra impozitelor: liberalii “sunt fpentru impozite; con-: 
servatorii sunt numai pentru împrumuluri, 

" Cheltuelile de răsboiu ale Angliei sunt mai mari decât 
ale celorlalte state, pe deoparte, din cauză că ca neavând 
armată  pregălilă din vreme, a trebuit 'să cheltuiască în. 
interval scurt ceeace alte state au cheltuit în 30—10 de ani, 
pe de altă parte a lrebuit să susție cu bani pe'o parte din 
aliaţii săi. i a Da 

Bărbaţii de stat ai Anglici fac lot posibilul ca greută-! 
țile financiare le răsboiului, să nu fie suportate de genc-" 
răţiunile viitoare şi de acezsa ci au recurs, în toldeauna la: 
impozite de răsboiu. | aaa Ra 

„In răsboaiele din trecut, începând cu anul “1688, 
Anglia şi-a procurat banii unind impozitele cu împru-, 

muturile în proporţie medie de'1/. In răsboaiele duse con- 
tra lui Napoleon, impozitul a furnizat -1700 din" cheltuiala 
totală, iar în răshoiul Crimeei 43%. Exemplul cel mai. 
tipic din acest punct de' vedere ni-l oferă expediţia din, 
Transvaal. Cheltuclile totale engleze în intervalul de 2 arii 
şi jumătate cât a durat răsboiul; sau urcat la 6 miliarde 
din cari 2 miliarde au fost obţinute prin sporirea impozi- 

"telor, iar restul le 4 miliarde prin împrumuturi de răsboiu. 
Nouile impozite cari se cifrau la 800, milioane lei pe an, 
erau compuse jumătate: din impozite directe și jumătate, 

indirecte şi sunt considerate în ştiinţa financiari ca cele: 
mai mari sarcini ce şi-a pus un popor în decursul unui 
răsboiu. | Tei 1
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„7 Sporirea sau cregcile de impozite dovedese în afară 
dc forja econoniică a Angliei, spiritul de jerttă şi de pa- 
trioțism al poporului englez în cazuri de pericol -pentru 
țară.”1) N | | . E , Ş ii | | 

„Economislul G. B. Levy zice 25: ! 
„Primele trebuiuți ale răsboiului au tost “acoperite 

prin emisiuni de bonuri, de tezaur pe care "Statul le cmiteă 
prin - intermediul Băncei Angliei, urmând procedeul de' 
mult timp.îi vigoare; el anunţă suma bonurilor pe cari; 
doriă să.le negocieze, pe termen “de șase luni sau un an, 
şi invită pe aljudecători să se prezinte. | 

„_. Bonurile erau adjudecate până la concurența cantită:, 
ţii indicate, ofertelor celor mai avantagioase, adică acelor 
adiudecălori cari se mulțumeau cu dobânda cea mai mică. 
In cursul.ultimetor luni din 1911. Statul a pulul asttel să 
procure 80 milioane lire sterlinz. sau 2 miliarde franci, cu. 
dobânzi extrem de moderate. E 
-- După câtvă limp acest sistem a fost schimbat; pentru 

viitor guvernul lixcază el însuși dobânda bonurilor pe cari! 
voiă să le emită; el invilă subscriilorii la această do-. 
bândă fixă, rezervându-şi dreștul de a se servi de ci până 

“la concurența sumei pe care. doreşte so împrumute. 
In luna Noemvrie 1914, Anglia a emis ce! mai mare. 

împrumut care Su făcut vre-odată pe o piață financiâră: 
ea a emis în subscripţie 350 milioane lire sterline sau 8 
miliarde 750 milioane, franci; cu o. rentă de 31/3200 ram. 
bursabil. cel mai de vreme în 1925 sau cel mai târziu în 
192$, pe prețul de 950. Ținând seamă de prima de ran. 
burs, aceusta reprezintă un venit de aproape -lvo, dar im-. 
pozilu! pe. venit: reduce acest venit. El îl reduce cu atât” 
mai mult, cu cât printre măririle de impozile volale de 
partamentul englez. în. luna Noemvrie 1911, fizurează..0 
urcare importantă a impozilului pe venit (income fax), 
care. e În ,oarecari cazuri. dublată prin râporuul la starea lu-" 
cerurilor anterioare, Un drept suplimenlar de jumătate 
penci la. jumătate, litru Ele bere. şi de 3-penci la jumătate; 
kilogram de ceâi, contribui să furnizeze lezaurului britanic. 
un tolal de. veniluri care măreşte xenilurile anuale ale 
imperiului cu 65 milioane lire Sslerline,. sau. mai mult de 
1: miliard 600 milioane franci... a | - 

3 Dx general. prin impozilele şi laxele urcate în Anglia 
se menţionează: Si 

„Impozitul pe venit, taxele vamale. pe obiectele de lux - 
(automobile, motociclete, ceasornice, înstrumenle de mu- 
zică, Tilmuri cinematogralice, ete.), laxete asupra zabăru- 
lui, ceaiului,.berei, lulunului. ete. Printre impozitele din 

1 1):C. Negrescu op citat, 
2) Din ziarul e Argus,
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nou create, cilăm impozitul asupra beneticiilor de răsboiu 
de 50%, care a fost imitat de termania, Franţă, ete. Mi- 
nistrul de finanțe englez prevedeă încasări: anuale. de 7:50 
milioane lei'din acest din urmă impozit. - . 

Trebuc să se ştie, că Anglia în afară de Susjinere 
cheltuelilor sale de răsboiu, şi-a luat asupra, sa Şi sarcina,. 
finanțelor aliatelor sale. 

Imprumutul de răsboiu” prin emisiunea 'de ponuri. de 
tezaur, pentru suma de' 100 milioane lire sterline, a: avut 
de scop mai mult să acopere cheltuelile ce 'se tac: cu: hc 
țiunea dela Dardanele - "precum, și Să ajute” pe. Rusia, Bel: 
gia şi Serbia. .. 

Imprumulurile de răsboiu: ale! Angliei. Sau, “făcut cu 
înlesnire fiind un plasament excelent. Numai în -6 jile.a 
fost acoperit le imai imulte ori primul împruniut. Poate cla- 
sele de popor au! subscris. Ghişeele, dela poştă au fost 
luate 'cu asalt; iar banca Angliei a format bonuri! speciala 
numai peniru a primi înscrierile. Ş 

Este de observat însă că pentru a ușurăi subscripliile 
s'a distanțat mult vărsămintele; iar Banca Anglici a con- 
simţit a da în timp de 3 ani, dela! ziua. jemișiunei,. avan- 
suri asupra titlurilor acestui împrumut. 

- în rezumat, până în prezent, Anglia a „procur, at in 
nanţele prin patru sisteme diferile: i 
” 1. Majorarea impozitelor. şi a taxelor: ureaie. : 

-2. Imprumuluri prin subscrieri' publice. 
3. Imprumuturi - Tăcule de bănci, sub. formă. de! avahn- 

suri. de credit. 
IE Imprumuturi făcute în” Statele-Unile, 

“Nu trebue 'să uităm că o mare parle din imprumulu- 
'rile Angliei reprezintă i sumele împrunnuța, e, de, aceasta alia- 
ţilor săi, precum şi . coloniilor. --* 

Aceste împrumuluri sunt cvaluale până “n "piezent 
ia. 7 miliarde, și, probabil vor atinge: în curând.” 1 pi- 
liarde. 

"Nu se: cunosc în detaliu. sumele împrumutate! de “fic- 
care sat, dar se ştie: că printre statele împrumutate sunt: 
Franţa, Ruta, Ita'ia, Serbia; Muntenegru, “BelgiasDe,.a+ 
semenea se ştie că: aceste! împrumiuluri nu au “constat în 
bani trimişi țărilor. împrumutale, ci, mai. mult.în plăți 
făcute de Anglia în complul lor. pe pieţele. din. America 
sau chiar din “Anglia. 1). : 

Belgiei şi Serbiei, la inceputul răshoiului 16-a acor- 
pr 

        

1) Să se observe că sistemul acesta de a ajuta pe aliaţi cu bani 

nu este o inovaţie ci o'veche tradiţie engleză și "tradiție a. ţărilor bo- 

gate. In vechime, Olanda și Anglia ajutau pe prinții săraci, mai cu seamă: 

pe-cei germani să se lupte pentru ele.
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dat împrumijturi: 300 mpilioâie irc, Belgi 
Până în prezent, Anglia a, făcut, următoarele. împru- 

muturi: 5 3 VA ; i BR ai i : : IE . 

A. Imprumuluri consolidate: : i i 
"1, Primul împrumut de ztăsboiu. rambursabil_ între 

1923—1925, făcut între, 17—24;N6emvrie: 1914 de. 350 mi- 
lioane lire..sterline cu 31. Acest împrumut .a fost sub- 
scris, în. 45 dc ore: Bonurile emise nu sunt, dispensâte de 

.£ .- a 4 

impozitul pe venit. st ai 
'2. Al doilea împrumut de răsboiu rambursabil,; între 

1915-1925 făcut între 21, Iunie—10 Iulie 1915, de; peste 
586 'inilioane lire sterlină, cu Mp, | 
B.. Imprumuluri flotante: 
și Bilete ale' tezaurului, rambursabile la diferite epoci 
de; peste; 370 milioane lire. sterline cu. diferite „procente. 
22. Eschequer' Bondsrambur'sabile la '1920' făcut la 
Martie 1915 de, 315 milioane lire sterline cu:3%. i i 
3. Eschequer, Bonds rambursabile la .1920 tăcut dela 
Decemvrie ;1915, nelimitat, cu 5 
__ssĂnglia a făcut numeroase imprumuturi. în Slalele- 

Unite, al. căror tolal nu 'depăşeşte. însă 6 niiliarde, .peiilru 
plata 'ntuniţiilor comândate, acolo. Ultimul împrumut 'de 
2 miliarde şi, jumătate lei efectuat la:New-York. este ju- 
mătate în complul Franţei care de asemeni âveă de. achi- 
iat muniții în America, 

„_ Imprumuturile în America izvorăsc din dorinţa gu- 
vernului englez de a împiedică deprecierea lirei sterline 
pe piața New-Yorkului.: Comerţul dintre Anglia şi Statele- 

nite ;se soldează acum prinir”'un excedent de export de 
măriuri americane aupra imporiu'ui.de mărfuri encleze 
în America, ceeace are ca rezultat urearea dolarilui âme- 
rican la Londra şi scăderea lirei sterline la New-York. 
Prin plata Americei cu bani din America, se atenuiază! 
întru câtvă această tendinţă”. (Negrescu. Op. Cilat.). - 
„Ca să vedem cât apasă aclualul .răsboiu. cu datoria 
sa, arătăm. aci evoluţia datoriei publice engleze în lire 
sterline dela 1775—1915, reprodusă după zizirul Argus”: 

pa Te 

1775 (inainte de.răsboiul american)  .128,583.000 lire steri, 
1783 (Pacea dela Versailles). : „. 249.851.000 - . 
1802 (Pacea din Amiens) -. . ,. 520.207.000- » 
1816 , PE Ip '. 885.000.000 » 
1857 . . . . „8360.000.000 » 
1899 . , . . „635.000.000 » 
1903 . , „aa 198,000.000 » 
1914 (31 Martie) . „îs '707.000.000 » IIS „4. 14165,802.000
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„Lot ce sa obţinut in 8 ani (1903—1914), ca diminuare 
a datoriei, s'a dus în 2 luni de.răsboiu...; 

"La îinele exerciţiului; bugetar. 1915—1916 adică în 
Martie. 1916 datoria publică a. Arigliei va. atinge 55 mi: 
liarde franci, adică s'a mărit cu 37 miliarde dela începutul 
“ăsboiului până la Martie 1916,., ....: tei 

In timpul din urmă se citeşte în ziare că îm consorțiu 
de bancheri a făcut un păanifest către poporui. britanic 
arătând „că pentru: anul. acesta. trebue să strângă 10 mili- 
arde,i tar pentru anul ce vine 45:miliarde, pentru:a asi- 
gură şi garantă victoria. Sunten siguii că se;va.reuşi. 

gre i aaa ARĂ PR A : 
„e: ulasltro-Ungaria: Cheltueşte, aproximativ 1 miliard pe 
lună. Incă din timpul răsboiului balcanic se, produsese,0 . 
perturbare în, finanțele austro-ungare, iar,delicitele începu- 
seră a se acoperi cu împrumuturi: desavantagioase. "Da- 
ioria publică atinsesc la, începutul. răsboiului 15 miliarde. 
„„„Aşă dar Ausiria şi Ungaria nu pot fi puse alături de 
aliata lor, din punct de vedere financiar, situaţia lor fiind 
cu totul alta. a țe 

Imprumuturile solicitate de Ungaria. nu prea au, avut | 
soliciludinea, poporului. care, fie ,că e mai sărac, fie că e 
mai zgârcit, nu prea s'a îndesat.la subscrieri...,.,;.,.. e 

:, i: De: asemenea, nici în: Austria. nu sa putut: constată o 
colaborare a, populaţiunei în. jertiirea, economiilor: lor . în 
ajutorul consolidărei rezistenţei ; financiare. a: imperiului. 
Totuşi până la.Noemvrie 1915 au putut realiză împrumu- 
turi: de 13; miliarde coroane,: acoperind restul deticitului 
prin resursele :bugetare şi prin: împrumuturi. la. banca..de 
CIMISUNIC. ii, 

: In:urma întrărei în răsboiu a Italiei. ziarele anunţă 
că subscripția ultimului împrumut de răsboiu;al Austriei 
a obținut. sufragii, mai numeroase, care: ar. justifică spe- 
ranța că succesul acestui împrumul..va”fi, desăvârșil. 'Ci= 
îra: subscrisă ar fi, de. 2.200 milioane coroane.. ..; 
„4. Gomunicatele oficiale asigură că sau plasat; rentă un- 
gară penlru 1 miliard .cor.,.şi bonuri austriace pentru 2 
miliarde. ta - ES IND a a pi 5 

E greu de a: controlă exactitatea. acestor: citre, cu 
atât mai mult cu cât banca [de emisiune a iimperiului, banca 
“Austro-Ungară, a încetat din. luna “August 1914 de a mai 
publică situațiile a căror. examinare 'ar fi putut :să. dea: 
câtevă indicii asupra intervențiunei hârtici-monedă,. în aşă 
zisul succes al împrumuturilor austro-ungare. Se 

Iată aci. după revista „„Democrâţia”. împrumuturile 
contractate de Austro-Ungaria: e i | Austria. N N 

In ultimul timp citim despre al patrulea împrumut 
ausiriac, următoarele: * a | |
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„Ă. /mprumuluri consolidate: 
“1. al doilea împrumut de răsboiu, rambursabil cel. 

mai târziu dela 1925, contractat între 8— 29 Mai 1915. pen 
ÎFir'2688.3 milioane niărei cu: dl. 
pn 2. al treilea împrumut de“'răsboiu rambursăbil cel. 
mai târziu dela 1930 între 7 Oct. 6 Noemrrie 1915; pen- 
iru -1070 milioane mărci cu dl. | 
i B. Imprumuluri 'Hlotante: ni 

primul imprumut de răsboiir “in bonuri de lezaurr 
atatia cel mai'târziu: la 1920, contractat la Noem- 
vrie 1914 pentru 2200,7 7 "milioane. m: trei cu SI. ia 

“Ungaria. -. 
A „Imprumuluri consolidate: 
1. Imprumut: pâ.renta:statului Ungur contractat între 
“Noemvrie 1914 1175 cu Goi: 

> 2. Imprumut pe renta statului Unga ar conlractat intre: 
12-—26 Mai 1915. pentru :1132 cu Gif. 

Tmprumut pe renta Statului: Ungar contactat la: 
18. Oclomnrie—17. Noemyrie, 195 pentru peste. 2.000 cu Bo. : 

  

“i: în 

z
a
!
 

Alară de aceasta „er mania i imprumutat pe. aliata 
i” cu peste 1 miliard. - 

Uitimele ştiri «lin ziare mai anunţă” ur măloarele des- 
pre al patrulea împrumut: » a 
2 25 Dmprumiilul” este aimorlizabil în! 10 de ani, lipsit „ae 
impozit, “dând interese. 5 "jur. la sută, Preţul Subscricrii 
este de .95 jum.:la Sutii.. Preţul Subserierii. peniru bonurile 
de 1ezăur lipsite: d impozit și dând dobândă ie 5 jum. 
la 'Sută tambur sabile în. 1923, 'cste-de 95 jumifla: sulă. Sub- 
'scricrile” încep! li: 17 Aprilie şi vor fi închise la'15'Maiu. 

| Unguria va lansă subserierea la, un nou împruniut de 
xăsboiu, cu: procenile, de. oo ŞI în aceleaşi condițiuni ca. 
cele precedenle,. :: e dă 
"3, Cu-alle cuvine Dubla: Alianţă 4 
rul în wedereă conlinuărei campaniei. 

Cu privire la venituri, atât, îi: :Uer mania : câl şi în 
Austro-Ungaria sau creat venitaki prin, impozite: de răs- 
boii pe. anunie categorii de veiiituri și în special pe. câş- 
tigurile. provenite prin. industria de răsobiu, 
2 Tm'ultimul timp în: Ungari ia Sa-ordonal facerea Dilan- 
țului -la societăţile ps' acţiuni hot: trindu-se ca aceste 'socie- 
(ăţi să nu dislribue dividende mai mari: ca-:dividendal 
cel mai mare din. ultimii trei ani; iar dacă bensticiul este 
anai: mare, sc trece prisosul la: rezerva specială, 'din care 
o parte se va' luă 'de Stat sub torină de impozit, iar. apr 
pra- restului se va holări mai lârziu ce se va face cu el. 

Prin această lege sa limitat și tântiemele directorilor 
şi imembrilor, consiliului de administrație. care mu vor în- 
irecâ :pe cele din anii precedenţi. 

  

   
ce Gnsolidează tezau- 
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facerea bilanţului este reglementată prin urmare în 
vederea impozitelor $ 2 răsboiu. Această ordonanță esle mai 
aspră, ca aceia a imperiului german, întrucât. în' Germa- 
nia nu s'a pus limită la dividend, ci Sa obligat numai | 
societăţile să rezerve jumălale din. surplusul beneficiului 
care întrece media beneficiilor celor irei 'ani din urmă 
1911—12 şi 13, datorilă probabil. evenimentelor răsbo-, 
iului. In Ungaria trebue „să se rezerve întreg. surplusul 
beneiiciului, rămânând a se hotări mai Lârziu ce se va 
tace cu el. Surplusul bencficiului .se socoleşte nu asupr: 
mediei beneticiului :din anii 1911— -1913, ci deasupra celui 
mai mare dividend «listribuit în anii 1912-1914, cuprin-! 
zând şi anul 1911 din care-5 luni a fost răsboiu. Din sur-. 
plusul ce se păstrează în întregime, nu jumătate, a în: 

" Germania, se va hotări ulterior câtă parte să revie Slalului 
şi cât să ămână, lă dispoziţia acţionarilor. o E 

“Dim. aci în exlenso'! "ultima. stare relalivă la. chel 
tuelilc: de! răshoiu ale; Austro- Ungariei: * | 

„Din aportul ininistrului de. finanţe al ngarici, ra 
cul în parlamentul ungar pe la începutul lunci curente, 
reese' că singură Ungaria, dela începutul contlugraţiunei. . 
până la 1 Iulie a. c., adică în douăezci işi trei” luni a, 
răsboiu, a cheltuit suma de zece miliarde optzeci şi nu: 
milioane coroane, jar Austria în acclaş interval de limp a, 
eheituit o sumă de optsprezece miliarde patruzeci şi optimi-! 
lioane 'coroane, ceeace revine .în total, pentru întreaga” 
monarhic o cheltuială «le, douăzeci și nouă miliarde, şeaple 
milioane coroane. 

Asupra cheltuelilor 'de xăsboiu ale imperiului Aus- 
tro-Ungar revista „România Industrială” analiză, atât 
raportul ministrului ide finanle al Ungariei cât.şi acela ial. 
comisiunei. datoriei publice din Austri a, Dublică. relatiuni 
toarie interesante - asupra, chestiuni despr e. care, ne Ocu-! 
păm. 

Din aceste ! “dale: rezultă că Adda “începutul “PăSDoiui:, 
lui până la 1 Iulie a. c., Ungaria a cheltuit în lermen! 
mediu can 450—470 milioane” coroane pe lună. lu! pri-, 
mele luni după declararea răsboiului, sa cheltuit mai pu- 
lin, cu cât însă! răsboiul a înaintat, cu atât. s'au, vidicat. 
şi. cheltuelile, astfel: că “astăzi ele 'au ajuns | Ja, cinci sule | 
șeasezeci pân la şease sule de milioane COLOANE cepe lună; 
Austria însă <heltuește şi mai mult, căci «lu Să cum am, . 
arătat mai sus cota parte a cheltuelilor de răshoiu; care o. 
privesc, până la 1 Iulie 1916; se ridică la optsprezece. 
miliarde patruzeci şi''opt miliarde 'coroine. 
„Până la 1- Iulie 1915; monarhia ! Austi:o- Uigăttă, ehel-, 

tuise o sumă “e patrusprezece: miliarde nouă milioane, 
iar în al doilea an al răboiului, adică dela 1 lulie 1015 
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până la 1 lulie 1916, o sumă ile patrusprezece miliarde 

opt milioane coroane, ceeace face un lotal de. douăzeci. şi 

nouă miliarde şe aple “milioane coroane. | 

Această enormă sumă monarhia Austro-Ungară Si- a 

procural-o în primul rând din cele patru împrumuutri 

de răsboiu, a băror valoare totală se ridicătla nouăsprezece 

miliarile şeaptezeci şi cinci milioane coroane. Această da- 

loric se imparte: penlru Austria treisprezece miliarde 

cincizeci şi lrei milioane coroane, iar peniru Ungaria la 
«case miliarde douăzeci si două milioane coroane. 

Restul ile zece miliarde cinci sule milioane coroanc, 
cari rămân până la completarea cheituelilor totale de wăs- 
boiu, până la 1 Iulie 1916, monarhia Austro-Ungară şi-a 
procura această sumă din diterite resurse, între cari intră 
un iniliarid, nouă milioane coroane din Germania luaţi 
contra bonuri. de lezaur: şecase sule miliooane coroane 
realizați la băncile din Ungari in, dea dilerile bănci, con- 
tra bonuri ile lez: Ur CU scai ienţe scunile şi cincizeri smili- 
oanc coroane sumă. realizată ile Austria, în urma iîmpru- 
mutului realizat în vara anului: 1915, contra bonuri «le 
iezaur. E | | 

Din cele" de mai Sus. reese. imensele sacrificii Ti- 
nanciare [pe Care. Austro- -Ungaria a fos silită să le lacă 
penlru răsboiu. „: 

Dacă la. aceste eheltucli se mai adaugă pierderi de 
ordin economico-linanciar suferite lot din cauza răsboiu- 
lui, atunci se poale uşor: ileduce la ce ţilre fantastice 
se ri: dică întreaga. cheltuială de răsboiu a Austro-Ungarici 
şi să nu se uile că celelalie state beligerante au Tăcul sa- 
criticii mult mai mari, «lecăl monarhia vecină. 

rana. “Cheltuelilâ ae: ăsboiu, ale Tr anjei au mes 
crescând. Din Iulie până în Decemwvrie. 1915 s'a cheltuil a- 
proximaliv 11430 mil. franci lunar, (din cari 800 inilioane 
cheilueli miitare).iar în al palrulea trimestru din 1915 
sa cheltuit 2075 milioane (1500 milioane -cheltueli mi- - 
lilare). 

de sigur i în 1916 cheltuelile vor fi mai mari şi 
anume cu "500 mai mult, decât în anul precedent. : 

Putem deduce dar, că, în mediu, chelluelile tunare î în . 
Tranţa, se. riilică la 2 miliarde franci, aproximativ. 2-1 imi- 
liarde e an. Penlru a acoperi aceste cheltueli extraordi- 
nare. lrunţa a recurs exclusiv la. împrumut: Nu a recurs 
la impozite nouă şi..la: supralaxe. poate, penlrucă unele 
din departamentele sale erau ocupate de inamic, sau din 
alte motive-pe cari nu Je cunoaştem: 

„ „Cu toate acestea încă dela 1 Martie. 1914 se volase în 
Franța impozitul pe venil care urmă să „Se pună în apli- 

“o... E Li



. 

363 
  

“care la 1 Ianuarie 1915, dar. care NU sa pus în aplicalre 
decât în 1916. 

Guvernul francez şi-a i procural bani prin avansuri ale 
Băncci Franţei (Vezi emisiunile acestei : bănci); prin sa o- 
nurile apărării. naţionale” şi. prin „Obligaţiuniile: apărării 
naţionale”. : at 

Despre bonurile şi obligaţiuinile apărării naţionale 
<lăm aci câtevă noţiuni Sumare i: 

aralel cu: avansurile: Băncei: anţei, “tezaurul a.cmis. 
„Bonuri ale apărării naţionale”: Legea finanţelor. din 1 
julie 1914 auloriză emisiunea acestora pentru o sumă de 
600 milioane; la-1 Septemyvrie emisiunea, iu ridicată la 940 
milioane: prin Deerelul' din 3 Decemvric.:1914 se fixă: la. 
1100 milioane; prin legea din 26 Decemvric- sa ridicat la 
21ja miliarde: prin decretul din Fevruarie 1915 la 3lfa mi- 
Miarde, iar prin cel din Martie la 41: miliarde. “Bonutile 
5 Sau omis cu- scadenţe: variind. între.3 şi. 12 luni: Dobânda 
0% pe an: penlrui bonurile cu sc: dența de. 3 luni şi 5%, 

pe an pentru bonurile:de'6 luni până la un an. 
"Sau "luat toate măsurile. ca. subseripțiile să: se facă, 

«cu uşurinţă: astfel sa emis bonuri în valoare de 100, :500; 
şi. 1000 lei pentru a. ti. accesibile la” toate pungile. Sub-. 
scripţiile se puteau face: la adminisir aliile linanci iare,, la 
perceplori şi chiar la biurourile poştale. . i 

Dobânda de 5% plătită anticipat aşă că se:sc: Adeă din 
vărsământ.. Bonurile sunt privilegiate. având drept de prio- 
xilute la -viitourele împr umiuturi. Aceste bonuri: să fie li-. 
berale subscriitorilor fără nici'o formalitate: de identitate. 
Subscriere a a mers foarte. biuc, aşă că în Decemvrie.1914 
sa pulut scădeă dobânda La 10: penru: nouile :subserieri. 

Pe lângă aceste bonuri:s'au'creal obligaţiuni de 5%, 
purlânu acelaş. nume de..,obligațiuni: ale apărării: națio- 
nale”. [Ele au cupoane semestriale plătibile la 16;fevruarie 
şi la 16 August 'a:fiecărui:an. Ele:sunt: amortizabile cel 

. bursă la orice epocă cu începere dela1920.. 
mai târziu în'1925, dar stalul are faculiatea de a le n ram-: 

Emisiunea obligațiunitor. apărării nitionale : are un. 
triplu obiect: a cliberă piaţa de imprumutul: amorlizabil! 
«le 31/20, conliactat în: ajunul răsboiului,- şi pe:care .sub- 
seriiorii” au trebuit să-l acopere, înt”un momenl când con- 
dițiunile de imprumut de b bani-erau cu lotul altele: decâa. 
astăzi; a procură subseriitorilor de bonuri mijlocul de a: 
teanstormă un plasament esențialmente provizor, inti”un 
plasament cu o sc: adență velativ lungă: fin fine de a iurniză + 
tezaurului resurse noui. “graţie subscrizrilor „acelor cari 
caută o întrebuințare de oarece are dura i pentr U. capilalu- 
vile disponibile. - 

Legea privitoare la bonurile de tezaur şi ale apărării 
naţionale, volată la 5 Mai 1915, are următorul cuprins:
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: Articolul: Î. Limila emisiunii bonurilor ordinare ale: 
tezaurului şi bonurile apări ării naţionale sa ridicat la. 6 
miliarde franci. 

Nu xa:fi cuprinsă în această sumă, suma bonuritor- 

pe care ministrul finanțelor a fost sau va fi autorizat de u. 

je remile Băncei Franţei, penlru a îi Scontatii i în profitul ță-. 
rilor iliate sau amice. 

Articolul 11. Alinislrul finanţelor ce autorizat de a creă 
pânuri ile (tezaur cu scadenţa de 6 luni cel mult, pentru a îi 
scontate de guvernul britanic până la concurenja unsi sumi. 
maxinie de 1.059.500.000 franci (42 milioane lire sterlint)... 

„Aceste bonuri: vor puleă fi: reînoilte la. scadenţa lor și, 
vor lrebui Să tie rambursate un an cel mai târziu după: 
încheierea păcei. . ! 

Franţa, care are depari lamentele cele mai industri ale 
dini- Nord, ocupate de inamic, a fost nevoilă a-şi procură 
din străinătate sia. plăti în aur cantități - considerabile. da 
produse; pe cari în timpuri normale, le găscă în abundentă 
pe propriul. său pământ. Peniru- toate aceste: produse și: 
penru materialele-de răsboiu, ide care a avul nevoc, Franţa - 
-ămânând deschisă cu:sume mari, a recurs la creditul &-- 
liatei sale Anglia,: care la: începutul -ăsboiului a avut şi e 
sprijinui: temporar al. Franţei pentru menţinerea în aur a 
plăţilor făcute de. Banca Anglici:: 

Și creditul de care se bucură Franţa pe piaţa internă, 
afost Term. susținut şi la Londra, unde, pentru. a-şi plăti 
angajamentele ce avea. contractate, pentru furnituri miti. 
tare în. Statele-Unite,  Canadu şi la "Londra, a oblinul dela 
guvernul englez -un; credil de-un: miliard şi jumătate franci 
contra Donurii de lezaur plătibile peste 6 luni. iii 

«Totalitatea. creditelor acordate: de parlament : până la 
31 Decemvrie :1915, e de:3U miliarde. Scăzând din ele tota- 
lilatea. venilurilor bugetare: ordinare. deia :începulul răsho= 
iului până la 31. Decemvric.. 1915, de 1: miliarde. 700 miti=- 
oanc, rămân: 25 miliarde procur ate prin împrumuturi. . 

Raportul senatorului. Aimond ne-dă următoarele cifre 
pentru :sumele împr umulale de suv ernul Irancez până la l. 
Noemwric:1915:: E i 
a, 7.500. 000.000: milioane. Îrs. dela: Banca Î ranei. 

"75.000.000 milioane îrs. dela Banca. Algeriei. .. 
2 388: 178. 000 milioane” îns. obligaţiuni ale. apăr ări? 

naţionale n: - 
T-7-8:319.5$8. 000 milioane fs . Vonurii ale apărării naţio- 
nale. aie i) 

162, 263, 000 milioane: Tes: rest din împruitul de 
900 umil: 31/40, 

1.1641. 692.000 Bonuri de tezaur plasate, în str: ăinătate 
din cari 1.028. 976. 000 î în Anglia şi restul în Ameri ica. .. 

mei ai 
. * i : 4 e, ii
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1.200.000.000 Cota martea Franței la: împrumutul efec- 
Xual cu Anglia în America. .-. „ui 

In bilanţul Băncii Franţei ise găseşte încă 7595 milioane 
“ranci cu cari guvernul francez a venit în ajutorul :câtorvă 
“din statele aliate: Rusia, Muntenegru, Serbia,:. Belgia. Cre- 
“dem însă că aceste sume de ajutor sunt. mult :mai miulri. 

Penlru încasarea iimpoziielor: în mod. regulat: şi: la 
timp, ministrul de finanțe pe lângă ordonanţele. dale şi 
-apelurile făcute la patriolismul. edtățenilor, aluat: şi dite- 
vite măsuri de înlesnire. Intre 'allele. ebniribuabilul, pute 
„liberă -un' ceh asupra băncilor sau caselor - le ec onomie 
unde aveă depozite. tt ii Re „i 

“Imprumulurile! făcute de FI ranţa; după tabloiu dat de 
«revista „Democraţia”, sunt: următoarele: a ii tul 
A, Iniprumuluri “consolidate: pi - 

1. Obligaliuni ale apărării naţionale; Ta. 25 eve ruarie 
-1915,. de 3.659 milioane franci! cu dor: ramburs abil între 
1920—25. alai 

2. Imprumutul apărării năționale , rentă fr: anceză scu- 
ailă de impozit, dela 25 - Noenivrie—15 Decemvrie 1915 
“de::1-4:500 milioane: cu: '5% rambursabil la 1931. Acesta a 
iost numit împrumulul ,Vielorici”. EL a fost compleclat: ro- 
pede cu 8 miliarde mumerariu, iar restul preschimbări de 
“Donuri, acțiuni, ete.! Acest împrimuL: a: porinis statului 
Trancez: să- şi reducă datoria: aţă de Banca: ranţei cu 2 
miliarde 400 inilioane;: ceeace esie:un mare Dine 
"Relativ la împrumutul Victoriei, găsim, în „Viilor > 

“următoarele date: i atit Pia i 
- iSubseripţia a dur at: douăzeci de! zic: începi înd dela 

25 'Noemwvrie. Operaţiile preliminare nu: au durat: decât 
zece. zile, de oarece la':16: Noimvrie sa vâlaL legea în 
prumutului.. în: Parlament: şi: în aceiaşi Zi; sia! emis: și de- 
«crelul prezidenţial -și “regulamentut ministerial. : aaa 

E“ Emsiiunea rentei de d.la sulă s'a făcut: be prețul de 
55 fr: Condiţiile: ştibscriitorilor: au: fost: deci extrenr:de 
avautagic asc. - it 

i -ată câtevă “din: aceste condiţiuni:. DN A DIR 
Subseriilorii” care.achită: integral în: numerar sau în 

aituri in afară de renta, 3 fa sulă) Subser ipția lor, au drept 
| la o: ponificaţie. de0,75. în. la 5 Ir. de rentă, încât tin 

calitate având în. vedere. preul: emisiunei şi: bonificaţi a, 
își plasează banii cu 5,73 la sută —- un procent: de. care 
chiar particularii în imprumuturile: lor: se. dest: ălasor ă «de 
multă vreme: în apus, rii ii 

+ Subscriilorii ecilalţi. pot achită, suma + subserisă în 
patru “rale: 10 fr. în ziua 'subseripțici: și :câle.:26; în. la 
15 Ianuarie, la 15 Fevruarie şi la 15 Martie 1916. 

„Renta incepe să curgă dela. 15 „Deeemvrie, 1915. — 
oricare ar Îi lost ziua subscripţiei. i ci | - 

! 
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Aceste tilluri de.rentă sunt scutite de impozite şi nu 
pot ti nici rambursale, nici convertite tinp de 15 ani, 
până la 1 Inuarie 1931. Sa 

« Bonurile și obligaţiile apărărei naţionale şi titlurile 
«de rentă '3 jum. la sută amortizabile, eliberaie înainte de- 
31 Januarie 1915, au fost acceplale cu valoarea lor nomi- 
mală mu ku teeaule emisiune pentru achitarea integrala su-. 
melor subscrise. - e, a A 

Titlurile de rentă 3 la sută nu au lost aceeplate decât. 
pentru: 0 treime: din: sumele subsersie şi po un curs ile- 
22 îr. pentru 1 Ir. de rentă, adică: pe prețul de 66 dr. 
pentru sula de valoare nominală. . a : 

Spiritul «le sacriliciu al' poporului francez şi condi- 
iile favorabile ale împrumutului au tăcut ca subserpţiile- 
să ajungă la o sumă enormă: La ele au participat şi mun- 
cilorii şi micii funcţionari: —-rentierii cu: 5-îr. de rentă 
anuală... —- şi mariiccapilalişti din Franţa, din Anglia și 
«de peste ocean”, 

B. imprumuluri flotante: E - 
1:: Bonuri ale apărării naţionale început dela -Septem- 

Xrie_ 1911 de $ miliarde 533 milioane cu 4 şi 59% rambur= 
sabil la 1920. - SN IRI Rae E 

» „Răsboiul costă. pe- Franţa până la 31 Decenwrie 1915, 
aproximativ. 26 miliarde la cari se adaugă sumele procu= 
“ate «le bugetul ordinar: împreună cu cele 32.miliarde, cât 
eră datoria publică a Statului înainte de răsboiu şi în care 
Hu se cuprind daloriile departamentelor şi comunelor. 
Totalul datoriei: publice 58 miliarde la. 31 Decenii. 1915.11 
Im adevăr daloria unui Sal nu trebue considerată numai 
din punelul de vedere al capilalului nominal sau numai 
din acela al: anuilăţii cu carâ e greval. bugetul. sapitalul 
nominal nc-ar interesă' numai pentru uşurarea Slalului în 
viilor, iar anuilatea' near ușură: compararea a două da- 
torii naţionale prin cercetarea sarcinci cu care ele greveuză. 
naţiunile în prezent. Nea 

Având în vedere pe deoparie.avuţia şi venitul! naţio- 
nal;-pe cap de locuitor, pe de alta, averea statului francez. 
la care se va a:lăugă peste câțivă ani drumurile de fier în 
aloare de mai mult miliarde, datoria publică:a Franţei 
poate să mai suporte urcări fără ca siluaţia: să devie în= 
grijiloare. .:- E e 
i Chestiunea impozitului pe venit împărţise. lumea poli-- 

tică şi financiară în Franţa în câmpuri diferite. Din cauza 
ci sau răsturnat multe ministere; Șau pronunţat multe dis=. 
cursuri, dar mai ales s'a pricinuit Franţei niarele rău îm-. 

  

1) Ziarul german „Vossiche-Zeitung“ stabileşte că la 50 lunie cheliuelile Franței atinsese 46 miliarde și că până la finele anului vor- alinge 63 miliarde. 
”
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piedicându- se votarea la vreme a marelui împrumul lre- 

buitor organizărei apărării naţionale, împrumut, care la 
început trebuia să fie de 1.300 milioane şi care în urmă ut 

“a tost decât de 805 milioane votat Locmai la 19. şi 20 lu- 
nie 1914. 
„Impozitul complimesitar pe venil irebuiă să tie apli- 

cat cu începere, dela Januarie "1915, insă i aplicarei.lui 

fost amânală. In iarna. aceasta, pari lamenlul rancez, CU 

toată împiedicarea la început â ministrului de Linanţe d. 
Ribot, care arălă imposibilitate: 1 sau cel puţin. mare greu- 
tale de a se “aplică în timpul răsboiului, acest. impozil, de 
oarece atât mare parle din personalul. chemat să aplice 

cât şi o.parte din contribuabili. care irebuiă să facă. de 

clarețiunile prevăzute de lege erau “mobilizați, a holăr it. lo- 

tuş, votând „un articol adiţional. la articolul. 5 al ăegei din. 

26 “Decemwrie, 1914, că punerea în aplicare. a: impozitului 

trebue! să fie asigur: tă înainte de 31 Deccinyrit, 1910. 

„lată textul Icaci şi al, articolului adiţional: 

Art, 5 — “Se Stabileşte un impozit g general. pe venit! 

„Art, 6. — Fiecare persoană, având în Lranţa.o rEşe- 
dință Sibiul este daloare să plătească Ta 1 lanuărie a 

iiecărui an, acest impozit po.venil. | 

Se consideră « ca având o reşedinţă Gbişiiuită în [E ranța 

orice pergoană care posedă în Fraula o. locuinţă cu titlul 
de proprietar, uzulructuar sau locatar; în acest din urmă 
caz cânul loc: aţiunea este încheiată pe entru 0 „perioadă . de 

cel puţin un an, fie prinlr'o convenţiune unică, lie prit 
convențiuni succesive. . . 

Art. 7. —-. Fiecare cap de familie, este in pus atât pen- 

iu veniturile sale personule, cât şi pentru acele ale femeii 
sale şi a acelor. membri ai familiei .care lotucșe impreună 
cu; el. 
T otuş contribuabilii pol, cere să ilie. impui separat: 
1 Dacă femei a separati i de bunuri, nu trăeşte cu s0- 

(ul său. DE 

2. Dacă i copiii sau alți membri! ai familiei, "afară de 
celalt soţ,. se bucură de un. venit obținut din muncă pro- 

prie, sau dela o. av ere ind ependentă de aceca a capului fa- 

milici. Ma 

Art. 9. — Sunt scutiţi de impozil:. | 
1. Persoanele a.căror venil impozabil. nu: [re ice pesle 

5. 000 E „anărit dacă este cazul contornr arl. 12 se. urmează. 
Ambasadorii şi alţi agenţi: diplomatici, străini. de 

aseimenca consulii şi ageniţii. consulari de naţionalitate 
străină, însă numai atâta limp. cât. și. țările ce ei .repre- 
zintă, acordă avantaje anăloage agenților diplomatici , și 
consulari francezi. 

Urmează apoi, in lege diferitele dispozițiuni. pentru u 
ileclararea venitului, taxarea “din oficiu, sancţiunile etc.
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Acum. în: timpul din urnă cetim că Franţa face un 
pruraut în Stalele-Unite şi să băncile americane Morgan 
şi Brown au anunțat că împrumutul va fi închis foare? re- 
pede, emisiunea întâmpinând mare succes. Si . 

Germania. Cheltuelile de răsboiu. ale, Germaniei : au 
mers conlinuu în creștere. | 

La 1 Decemyrie 1915 er: Wu cv: uuate la 2/3: miliarde 
pe lunii. De sigur că acum să alins'3 miliarăe, lunare 

In mediu se poale susține. că Germania! eheltucște 
21, miliarde lunar, ceeace Tace 25— 30 miliarde: pe au, a- 
dică cât Anglia. 

Germania ă încapul cea dintâiu î împr amuturile pe ter- 
men lung, mai ales că ușoarele! Succese militare dela înce- 
put încurajase pe subscriitori,. : - 
îi Imprunnuturile publice au dat Germânici, până la fi- 
nele anului 1915, 251/2' niiliarde imărci, însă-sa cheltuit 
peste 30 miliarde” procurându-se diferența prin plasare de 
bonuri de tezaur la marile bănci berlineze. Mai în urmă, 
Ministerul de finanţe a cerut un nou credit de 10 miliarde. 

„Iată ce spune economistul I.; G. Levy. asupra Ger- 
maniei: 

„In Germania guvernul imperial a cei: ul succesiv pen- 
tru cheltuelile de răsboiu două credile «de 5 miliarde mărci, 
apoi în luna Martie 1915, un al treilea credit de 10 mili- 
arde, cecace face. în total 20 milioarde mărci. N'au fost 
instiluile impozite novii, ci toate resursele necesare au „ost 
obținute prin împrumuturi. | 

Din luna .Septemvrie. 1914, imperiul a lansat sub- 
scripție! publică un. miliard mărci în bonuri de tezaur cu 
scadența dela 1918 până la 1920 şi o rentă de. 5% neram- 
bursabilă înainte de 1924, amândouă pe prețul “de 97/00. 
După comunicatele oficiale, subseripțiile.s'ar [i ridicat la 
mai mult de 4 miliarde. mărci; dar lrebuc obse val că a- 
ceste subscripții au fost obținute decâl g grație” avausuri- 
lor făcule cu cea mai mare libertate de “către, casele de 
împrumut la toli acei cari doriau 5ă subscrie. ! 
i „Casele de imprumut organizale a doua zi “după, de- 
clarația răsboiului sunt * ăspândile pe întregul teritoriu. 
al imperiului; ele emil bonuri cari au, curs legal, cari pot 
fi schimbate contra biletelor băncii imperiale, deşi n'au 
all gaj decât acel al mărfurilor sari titlurilor remise în ga- 
ranțic de kiălre împrumulătorii lor. Pe de altă parle. im: 
periul a. mărit. emisiunea de bonuri do cassă, pe cari le 
creiase pentru întâia oară în ICYAR și a cărei cantitate nu Tusese sporilă decât în 1913”. : 
“Im luna Fevruarie 1915, imperiul a făcut! un. mou apel la, credit. emițând bonuri de lezaur, 5% nerambursabile 
do! „această dată în. 19211922, Și o rentă, „perpetuă, „de



5% nerambursabilă înainte de 19241.0 presiune puternică 
a fost ;exercilălă asupra parlicularilor:, societăţilor, cusselor 
de, economii pentru a le augajă să. subscrie. Aw fost in- 
vitaţi în particular subseriilorii primului: împrumul de a 
pune titlurile lor în gaj pentru a Subserie cu ajulorul avan- 
surilor obținule asilel la cel de al doilea împrumut”, 

„Dăm aci imprumiulurile,. totale. ale Germaniei 
a 

  

  

  

  

  

  

, a TreeT iz 3 
. "Data! [-ssE lstelz[z2 

Boa i IZozle | 0.2 
| , o. A => 9 152E1S| az 
FORMA IMPRUMUTULUI „i emisiune i Pgâ: [psele o E 
II PNI 8 [i E 

SI Ey „i: în "| 'ae: . i , 

dela până la, milioane [mărci |-* -0 

. IMPERIUL GERMAN: în LINII Ri 

A. Imprumaturi consolidate i: „ ) pipi 

4. primul împrumut de răsboiui' ! pi - 
a) imprumutul Imperiului care iii 
„se poate-rambursa cu:iînce-[... : ...:;. -;:: pie d _ 
„pere dela 1924. . . ,..... ..[.10—19Sept.1914 [nelimitat] 34160,7] 5 | 97,50 

2. al doilea imprumut de răsboiu] ” . Da DRE Di Ni 
rambursabil cel mai târziu până, | - 

a 1921: . a ." 

a) bonuri ale; tezaurului im- _ „i tă MI 
„periului rambursabil dela | | 5 + N 53 
1924... .. 21 Februarie — » 150. 5 | 98,50 

b) împr. imperiului: rambur= | _ _ 
sabil: dela 1924, :, ..:... 15 Marţie 1915: ini 8310 5 98,50 

3, al treilea imprumut de răsboiu _ 
a) imprumutul. imperiului au 4-02 2 Sept: 1915 n 12, 160 5 | 93— 

B. „Imprumuturi flotante. Pa Să i ” 

i. primul imprumut de răsboiu , | A Ă i 
a) bonuri ale tezaurulni impe- DI „a |. i 

riului rambursabil cel mai Ra pe | 
târziu la 199 înece „10—19 Sept. 1914 DR -1000 . 1340, 5 97,59     

xy 
  
i 

    
Lia 

i 

  
«. 

In Urma “celui de al. tncilea înpruamaul, „Spun. unele 
„ziare, câ Sau întrebuințat loale mijloacele şi sa înlr eprius 
o, cariipânie metodică pentru a - decide poporuil să . sub- 
scrie. Caracleristie, este un articol din ziarul. „Lohkal Anzei- 
ger” adresat „poporului: -:. -. ! ai 

„Cele 10 porunci pentr u noul împrumui de ri ishoiu şi 
anume: , - ; 

| ț. Nu lăsaji. să Lreacă.o singură zi, Tan x săi vă gândiţi 
că pentru a duce un răsboiu,. este nevoc de bani. 

2. Nu vitaţi că îraţii volei cari îşi varsă i sângele pe 
pă 
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câmpul de luptă penlru voi, au dreptul s să vă ceară să le 
uşuraţi vicloria. 
„3. Să ştiţi odată pentru lotde auna, că nu pulem fi 

siguri de 'victorie: decât atunci, când imperiul va dispune 
de finanţe” solide. 

-]. Gândiţi-vă că pentru cei cari nu sunteţi pe câmpul 
de luptă, datoria de a contribui la împrumut, este sacriti- 
ciul cel mai uşor pe. care vi-l cere răsboiul.. ă 

5. Fiţi mulţumiţi că pentru acest împrumut de răs- 
boiu, Imperiul vă dă în schimb o dobândă de 300 lucru 
atât de preţios. 

- 6. Observaţi bine că un împrumut cu 5%o-ul statului. 
* german constitue o excepțiune rară şi că pe viitor, dacă 

trece termenul dela 22 Seplemvrie, veţi Îi siliți să daţi 
un capital mai mare. Sa 

ie Apreciaţi” faptul că: debitorul care garantează” si- 
guranja imprumutului acestuia, este Imperiul German şi 
că allă garanție mai solidă decât aceasta nu există. 

3. Păstrali convingerea că pulerea militară şi econo- 
mică a Imperiului German sunt o bază indestriictibilă a 
creditului său de răsboiu. 
9. Usuraţi-vă holărirea prin “faptul -ă penlru sub- 

“scrierea la: noul împrumut de răsboiu; nu este nevoe de- 
cât de bani numerar. | 

10. Cereţi la loale shişeurile poştale şi la cassele 
de ilepuneri sau cconomii, câte un formular penlru îm- 

_ prumutul de răsboiu, şi veţi vedea câlă uşurinţă se lace 
Tiecărui bun german care voeşie să conlr ibuc la imprumut. 

Rezultatul noului împr umut german, care u ajuns la 
1914 miliarde nr irei, a fost dobândit prin cooperarea în- 

"tregului popor cu răspuns la apelurite «disperate alc ofi- 
cialităţii 

„Sa probat de ajuns că Germania posedă o organiiza- 
ție Tinanciară destul de bună şi că s'a prezintat. dela în- 
cepulul răsboiului, formidabil preparată, în ce privește 
resursele financiare, cu toală izolarea „le. restul lumei, 
care i-a provocat aproape paralizarea vicţii economice; ca 
are o siluație tinanciară destul de favorabilă. 

Financiarii germani spun: cu toate că relaţiunile sale 
comerciale cu restul lumei sunt aproape întrerupte; ca su- 
'portă cu energie greutăţile răsboiului; ea: se susține prin 
ca însăşi, căci afară de partea din capitaluri plasate în 
cheltuelile pentru materialele de răsboiu, care veprezinlă 
un capital mort, pierdut . pentru. totdeauna, restul rămâ- 
Hând în ţară, la ri ândul său răspulide la âlle nevoi ale 
Slalului, plasându- dle în noui împrumuturi. In 'acest mod 
formarea şi acumnilare ca de cconomii se găsește în „conti- 
nuare, 

Prin urmare, sub raportul financiar se găSoşleimai:
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bine ilecâLicelelalte puleri beligerante. A se vedeă în această 
privință la capitolul „Obser v ajii” şi i părerile, opuse acestei 
alirmaţiuni. . ae „iti 

Acum în urmă celim. în ziare: „despre o:.4l patrulea 
împrunul german, şi anume:” ..:- e 

Dela 4 şi până la:22 Martie st.. IL, Se va deschide 
subseriere ca Ia al patiulea împrumut. de răsboiu german 
sub forma de bonuri de tezaur. de 11%, precuri Si un 
împrumut al imperiului: de '5 la sută. - 

Bonurile. de tezaur: vor. [i reparlizale în 10 serii; 
amortizmentul se va lace: prin trageri de o serie în ficcar 
an cu începere dela 1925 şi până la:1932. 

“Imprumutul imperiului nu.va putea [i convertit până 
în 1924. Preţul de emisiune al bunurilor de: tezaur de.95 
mărci şi cel al imprumutului: imperiului de 98 mărci şi 
50 plenigi; iar -cu înregistrarea în carlea mare a datoriei 
publice de:98.30 pi. . i : 

“Cu privire la acest al. „patrulea împrunnut d. Heitie- 
rich a. zis SIE 

„Forţa Linaneiară a: țărei. nu: “depinde: de cursul: pur 
-se ei de succesele: imprumulurilor de răsboiu. 

: SAI patrulea împrumut: «de răsboiu german a fosta un 
adevăial „împrumut: al poporului, contribuind. chiar - cei 
mai înici: capitalişti. : Finanţe germană: psle: neapăral . 
sicurată până la: loamnă; pe când Anglia. luptă cu: ereu 
iți: 'Tinanciare, deşi: o: parle a'eheltuciilor de răsboiu a 
fost plătită: din: punga aliaţilor în urma taxelor mari de 
transport .şi prețurilor exorbitante ale cărbunilor.. Franţa 
este silită a se ajulă cu bonuri de lezaur cu termen scurt 
cu credite: la Banca Franţei”! Rusia luplă de. asemenea 
cu mari dificultăţi: financiare: Se vede deci că. situaţia fi- 
nanciară de răsboiu a puterilor centrale, este super oară 
celei dușmane precun e şi: situația răsboinică militară 

Pentru. sălisfacere: finanţelor de. răsboiu, Gernauriizi 
nu a piitul recurge la impozile; căci în 1913,-ea a'creat 
penlru. 3-ani o conir ibuf(ie miliară ext: aordinară, „pentru 
a puleă rcaliză cele 1,100 milioane mărci necesare: la salis- 
Tacerea. legei - militare din 30 Iunie 1913.:Acest impozit, ce 

gravează şi capilalul şi venilul a lost completat prin TES- 
fabilivea impozitului pe zahăr, prin: ercărea impozitului 
asupra creşterei 'averilor datorile mai mult colectivităței 
decât titularului, (Legea: din 5 Luic: 1915) şi mărire a im- 
pozilului 'pe succesiuni:: : titi 

Intr”un'. discurs - din: 20” Decenăvrie + 1915, secretarul 
tezaurului ii. Helfterich: a vorbit Klespre - impozitele Ce.VoL. 
trebui votate în primăvara anului 1916 pentru a pulcă 

duce mai departe. r: isDoiul. Printre ele ar-fi şi: impozitul 

pe beneticiilo:de răsboiu.: E-worba! să: fie: preziniat sub 

forma „contribuţiei: de: răsboiu” votată de: Reichstag în:
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1913. Cadastrul averilor stabilit cu ocazia contribuţiei de 
răsboiu (Wehrbeitrag) îi va stabili obiectul. Toate averile 
și toate veniturile cari se vor îi mărit între. 1 Ianuarie 
1914 şi 31 Decemvrie 1916. vor [i izbite:do'o laxă foarte 
grea şi repede progresivă. Se poale ca şi: succesiunile-do- 
Dândile în acest interval să fic cuprinse în aceste iaxe. Un 
proiect de lege a şi fost prezintat la 24, Decemvric 1915 
și astăzi s'a şi pus în aplicare o parte din aceste impozite. 

Sc face cunoscut oficial: Bundesrat-ul în: ședința dela 
27. lanuarie 1916 a aprobat proicetul: de măsuri de exe- 
cutare, :relaliv la -legea impunerii: câştigurilor de răsboiu. 

Societăţile obligate. irebue : să: depună, până la'un 
lcrmen fixat, autorităţii indicate de autoritatea superioară 
a finanţelor țării; dărea de seamă asupra afacerilor în anul 
«e. răsboiu, 'precuin :-şi.. încheicrile. adunărilor generale, 
împreună cu încheicrile. anuale. şi. conturile! de profit şi 
pierdere pe anii de pace; societățlie mai “trebue să fdove- 
dească facerea rezervei: speciale! impusă: de : lege, :aliitu- 
rând o socoleală penlru surplusul de beneficiu, dacă din 
bilanțurile şi încheierile anuale depuse, aceasla nu reese 
destul de lămurit. Pentru socictăţile: cu- răspundere limi- 
tată și cooperalive înregistrate, cari au::de:scop' exclusiv 

“procurarea mărturilor în comun, numai:pentru membrii, 
sau „punerea: în. valoare numai :a produselor membrilor, 
se hotărăște că;nu se va:consideră' ca profit;:în înţelesut 
legii acea parte a câştigului net care serveşte drept: plată 
cuvenită membrilor peritru: produsele aduse, sau ca: boni- 
ficare asupra prejului cu care. membrii au cump: ăr: ul mi ăr- 
lurile.: a ai | 

“ToL: asttel 'Ia: societăţile: de. asigurare. trebue: să “Sc sc- 
pace din beneliciut- net acei parle, icare vine usi iguratului 
drepl dividend, - ii eri i 

Art. 9. ctiprinde: „dispoziţiuni cu “privire. la: fixarea 
câșligului mediu pe anii de pace, „pentru cazul: când o so- 
cietaie, care cade în prevederile legii, s'a iranstormal înlr'o 
altă formă: de societate, precum 'și " Bentru toale cazurile 
ce fuziune. - Cancelarul imperiului csle împuternicil: sub 
rezerva aprobării ulterioare:a Bundesrat-ului, :să -încu- 
viințeze : provizoriu, “lupă cererea societăţilor; obligate: 0 
allă modalitate de-a stabili câștigul mediu. pe: anii ante- 
riori, alunci când iplicarea preseripliunilor | art. d al legii, 
în:unele cazuri, ar da-10€ la dificultăţi. iii i os 

Ca c apreciere generală asupra stării” financiare și 
ecoltomice a' Germaniei; cilăm: rândurile, de mai jos cari 
cuprind! destul oplimism pentru „Prezent şi: multi ingrijo- 
rare: pentru viitori: * nt 
îi «sAdniţi ând că şi noile: îniprumuluri ar fi procurate 
lot prin împrumuturi publice; datoria publică : Germaniei 
tăcută” pentru răsboiu, ar atinge împreună cu acele 21:mi- 
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liarde datorate de acest-slal înainte de: răsboiu cilra de 
61 miliarde; de sigur o sumă mare:dar nu. exagerată taţă 
cu bogăţia [ării şi mii. ales în.comparaţie cu: datoriile Co 
lorlalie stai. 

„ Imperiul german are 0 rețea de căi terate ev aluale 
de economişti ja.20 miliarde - mărci: cu. cari Sar. micşoră 
prin - urmare. datoria publică. -. : 

Uşurinţa cu care imperiul a învins “dificultăţile finaa= 
ciăre se explică prin calilatea graţie căreia poporul'g acrman 
a făcut aşă le mari progrese pe loale. terenurile, c: alitatea, 
organizării. 380 legi de răsboiu cu caracler economic şi fi- 
nanciar !au - lost prezentate de Cancelar - Parlamentului; 
pentru-a îndrumă agricultura, comerțul: şi: inctustri ia: in di- 
recţia necesitată de împrejurări. pi 
In Germania adaptarea întregei peodueții la. starea de 
răsboiu sau mobilizarea: economică s'a făcut: aproape 'pa- 
-ulel:cu mobilizarea armalei, iar nu:un'an mai Târziu ca la 
ecilalţi beligeranţi. Industria producătoare de articole, pen- 
tru pace şi export-sa lranstormat în industrie de'răsboiu. 
Odată .chestiunca rezolvată atât: pe câl so. puleă iață cu 
blocusul efectuat: de Anglia, problemele de ordin: finan- 
ciar, nai în loldeauna în: funcţie de cele de nătură, eco! 
nomică,. numai prezintau 'greutăţi ze: neînvins. Mărirea 
depozitelor: în bănci: c'o consecință şi o: manifestare lor. 
gică a legilor economice. 

Gernianii” trăiesc de! 'aproape doi ani: nuinai pentru 
răsboiu şi se "menţin numai. prin „munca organizată”; 
Superioritatea -pe care o posedau adv crsarii Germaniei la 
începutul -răsboiului -prin- posesiunea a mari: rezerve de: 
bani:.disponibili, se atenuiază pe: măsură .ce răsboiul.:se: 
prelungeşte” şi populaţia se adaptează împrejurărilor. : 

Intr un: singur caz, siluația financiară ar deveni: îngri-. 
jitoare: alunci cânt ca ar fi. corolarul unei: epuizări ccono=: 
mice, foarte :probabilă. întrun lung: răsboiu: şi la a po-: 
por blocat hermetie: cun :sunt: Germanii. i i. 

Situaţia Linauţelor imperiului se ::mai: explică prin: 
cunosculul drum circular tăcut: de capitaluirile germane: în. 
interiorul: țării: Germania: e. astăzi o:mare cetate. asediată: 
din care nu iese şi în care nu intră nimic fără permisie” 
Angliei. 

Dacă nu intră mărfuri, materii prime şi mai aies o- 
biecte alimentare în Germania, în schimb.nu iese de acolo 
nici capiiaiuri. Exportul Slatelor-Unile arată în primul 
an de răsboiu un surplus de 6 miliarde; sumă cu care sa 
micşorat avuliile naţiona'e ale Angiici, Tranţei, Rusiei elc. 

Puținele mărturi. ce mai. importă “Germanii din ţă- 
rile necutrale lrebuiese însă plătite cu mari “pagube din 
cauza. deprecierii „măreii” şi oricâte. măsuri sar. luă în 

centralizare ea comerţului de devize, . aceasta va continuă
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să scadă -alâta. vreme cât: Anglia : înăspreşte măsurile de 
blocare sau adaugă -noui elemenle la inamicii dejă destui 
de nuineroși ai puterilor centrale”. (Negrescu, op. cilat). 

„+ Rusia, Chellueille de răsboiu ate Rusici se evaluiază 
la. miliard- 800- milioane pe lună. Rusia u făcul mult uz 
de impozile noui. Până la 31 Decemvrie 1915. Busia chel- 
luise peste 25 miliarle, i 

„Banca Husiei-lu uulorizală, în două intervale «lite- 
rite de a mări cu un.miliard. 500. mil. ruble, şle, ziccare 
dată circulația sa. Pe-de allă parte guvernul îşi procură. 
prin emisiune de bonuri.de tezaur. sau de renite.inlerioare, 
5. la: sută, în cursui celui.de al doilea semeslru al anului” 
1914, o sumă de îi miliard 700 milioane ruble. , 

Penlru â cumpără în Englitera aprovizionările ide 
care avea nevoc, ca. Lăcu pe piața Lonqhtei 2 emisiuni de 
bonuri: de tezaur rambursubile în lire “sterline penru ov 
siimă de î miliarid de franci. O înțelegere intervenilă între 
Banea Iranţei şi. Banca Busiei, a pus la dispoziția acestei 
din urmă, la Paris, o sumă de jumătate miliard :de franci, 
care a permis băncilor ruse de a regulă contul .acceplelor 
lor faţă de băncile Iranceze.: Acestea sunt mijloacele prin- 
cipaie prin cari -Husia şi-a acoperit până acum cheltuelile 
ci de răsboiu, cari se evaluiază la 1 miliard 200 milioane 
pe lună. Sa Da 
„i. Incă din. luna Noemvrie 19141, ministrul de finanţe 

a luat o seric ide: dispozițiuni consistânil. mai 'eu seumă 
în. măriri de: taxe: dejă exislenle, cari procură bugetului: 
din 1919 un: supliment de resurse de 50 milioane „ruble. 
Gunv el realizase pe ide allă parle economii: pentru o-sumă 
aproape echivalentă, aceasla a: permis: de a echilibră bu- 
setul din: 1915, evaluat la suma de. 3i:miilias-de: rubie, 
cu toată suprimarea unei mari. părţi a venilurilor prove- 
nind din monopolul: alcooluluil); această mare. reformă 
care are consecințele cele mai fericite pentru poporul rus, 
a produs în buget un gol de 700 milioane ruble; dar. acest 
deficit e pulin lucru în comparaţie cu binefacerile: cari : 
reuzilă pentru: naţiune din suprimarea consumaţiunei al- 
coolului.2%*. o Mae 

  

buc 1) Producea peste 1 miliard 100 mii lei, aproximativ, un sfert dn 
set. . , . Ri . i 

2) Din expunerea economistului R. G. Levv în F publicată A NpPU „U. 3 ranţa, publicată 
in traducere de ziarul « Argus». o Ie i pi 

PI)



a
 
=
 

U.
 

- 
Dăm aci imprumuturile făcule de Rusia până acum: 

  
  

  

          

iii marea mii 9 e . 

, ae Suma = 

FORMA IMPRUMUTULUI | Data emisiunei | E»z Ș| subserisă | 5 
e i Mt Ma - ASE] nominal |£ 

Ra pă Ga. 

A. Împrumuturi consolidate 

” i Pepe a , 
1. Imprumut intern.rambursa-| . .... e |: 

bil între.1925—1964 . . . . | Octombre 1914" |. 5001 1500 5 
2. Imprumut intern. rambursa- i pa m ! 

bil între .1925—1965 . . „. | 2 Martie 1915:.] .500[:. - -509 5 
3. imprumut intern. rambursa- RSR III CEI RI P 

"bil între 1927—1996 . . „.. |15—16 Martie 19i5. 1000] .. „1000. [51/, 
3. Imprumut intern, rambursa: E NI Ie 

bil dela'1925 .'. . ...î.';:] Decembre' 1915 ::1090|[necunoscutţă";, 

p 

„ Atară de aceste împrumuturi interne; : Rusia a :con- 
tractat, mici împrumuluri în Anglia, Franţa, Statele-Unile, 
Japoniu'elc., pentru plata cupoaneior. reilei ruse sau pen- 
lru achilarea muniţiunilor comanilale îi acele. țări. - 

Acum în timpul din urmă cetim că. Ministrul de 
finanțe: Bark-a intrat în tratative cu-Franţă și Anglia şi a 
reuşit a' obține aproape 6 miliarde ruble pentru a regulă 
conipturile . iurnizorilor “străini. CE Ea 

Asupra Rusiei găsim în revista „Democraliu”, urmă-: 
loarea : observaţiune justă: ;,Husia din punctul «de vedere. 
financiar. nu se găseşte'în aceiaşi. situație ca alialele sale 
Franţa și Anglia. Bugclul pe-anuil' curent: prezintă la ive- . 
nituri şi icheltueli considerabila sumătdg Similiarde 600 imi-. 
lioane franci in ţitre rotunde, din care: numai pentru ar- 
mată sunt prevăzule: 2. miliarde 100 milioane: lrânci- 

Rusia are imarele avantaj de a fiio țară agricolă şi prin 
urmare la adăpost de privaţiunile alimentalici poporului, 
având 'la: dispoziție: rezerve alimentare. suliciente. De a- 
semenea. ea. dispune. încă de multe bogății: terestre şi alte 
resurse, cari în total îi dau o' putere de yezistență destul 
de apreciabilă, deşi; cumiar [i judecat după desele împru- 
muturi ale Rusiei, din timp de pace, ar fi putul „crede că 
această țară.se- va găsi. în criza linanciară dela începutul : 
“ăsboiului. . A a a 

“Deficitul: de aproape 1 miliard de ruble rezultat din 
interzicerea. vânzării alcoolului sa acoperit pe nesimţite 
graţie avântului luat: de. noile industrii pentru fabricarea 
produselor ce se importau din: Germania. De alifel această 
stare «de lucruri a ajulatipe husia a nu întinde moratoriul. 

„Sa pus şi diferite: lase de răsboiu şi s'a umărit unele 
din cele .vechi, asigurându-se: astiel noui. venituri. Între



acestea cităm: taxa pe unele veniluri, noui: taxe de drus- 
port de măriuri pe căile ferate, undle taxe militare, mări- 
rea laxelor de limbru şi învegistrare, majorurea tarifelor 
telegrafice și poştale, ele. cc 

Ilaha. Nu avem dale sigure asupra împrumuturilor: 
[taliei, dar din ullimele ştiri reese că se găseşte la al doi- 
lea împrumut cu care a realizat'3 miliarde şi 11 milio: ue. 

Puigaria. Cheltuelile răsboaielor din 1912 și dia 
şi deticilele bugetare de alunci indaloraseră Bulgari iu cu 
peste şuple sul douăzeci de milioane. [ranci. 

Guvernul din Sofia a încercat mai întâi un împrumut 
pe piața Parisului. [rana convenise să acorde Bulgarici 
imprumutul solicitat, guvernul bulgar pare că ar li. 
acceptat condiţiunile” puse afară de .una:. ca împrumutul 
ce-i acordă să fie garanlal de călre Rusia. 

Tratativele fură rupte şi Bulgarii se adresară Ber- 
linului:: şi: Vienei. Consorţiul Germano-Austro- -Ungar, sub 
conducerea lui. Disconto-Gesellschalt: a:știut. să: profile în 
mod. mai largi de strâmtorarea Bulgariei, iimpunându-i - 
toarle grele condițiuni econoniico. In general împr unmnitul 
sa Tăcut astfel: ; ... i 

IN Consorliul. să. primească dela statul bulgar bonuri 
de. tez zaur peniru o:valoare de 120 milioane franci şi din 
produsul cărora Bulgaria va lichidă diferite datorii con- 
tractate „pe pieţele europene. Prin acest avans de 120 ini- 
lioane, consorțiul: german și-a asigurat dreptul. de opțiune 
pentru. un împrumut ile: acordat “Bulgariei. în:valoare. de: 
500 milioane franci în două serii de câle 250 milioane; cu 
5: la: sută, amortizabil în: 50:de ani.: i 

2) Imprumulul să' lie garantat cu veriiturile vă iilor 
cu produsul monopolului asupra: hârlici de țigară; cu ex- 
edenlele produsului impozitului asupra bande rolelor de 
tat. a impozilului: timbrului: şi altele. 

'3) Din produsul. primei serii a: îniprumiutului (250. 
mil.) guvernul bulgar se 'obligă' să plătească 75 “milioane - 
bonuri de tezaur cimise pe piaţa Parisului şi 120 milioane 
avansul dat de consorţiu la încheierea împruniutului: 

1) Din a doua serie.a împrumutului (alte 250 mil: D 
guve rul bulgar se obligă să construiască drumuri de Tier . 
şi porturi și în deosebi linia ferată Michailovo-Haskovo- 
Porto-Lagos și un port la Lagos, lucrări cari: vor: trebui 
concedate unor antreprenori. germani şi austro-ungari, pre-" 
cum şi pentru comandele pe care Staiul bulgar! le va face 
industriei! germane şi austro-ungare. ă mi 

“Direcliunea lui Disconto: Geseliscnătt e: autorizată Să 
reţină de-a dreptul din.a. doua scric'de 250. milioane, o sumă 'de 50 milioane pentru. construcţia zisci linii :ferute



  

şi port, precum, şi: 75. milioane. pentru Plala comandelor 
statului bulgar la industriaşii germani. şi 25 milioane. pen- 
tru acele făcute la industria austro- -uigară.. A 

Pentru: înjghebarea bugetului actual : Bulgaria” i avul 
de. întâmpinat diifcultăţi de. oarece. rămăsese "descoperită 
"cu vre-o '30 de milioane în. bugetul pe 1915: pe; câri gu- 
vernul.a voit să le acopere; cu: noui impozite: ;|: când șe 
însă o. ptiterriică. opoziție. în Sohrâuiie,: a ronuuțăt! la aces! 
mod de acoperire. ,. . 

Neputând. acoperi. deticitul: "de 24 milioiuie al. buge- 
tului 1915, a votăt crearea unui impozit, asupra, vinului Și 
exportului cerealelor. | 

In atară de: bugetele penru 6 luni din 1946 pentu 
vechea Bulgarie în nouile teritorii alipile Bulgariei prin 
răsboiul aclual, în cursul lunei Decemvric;: 191ă, s'au mai 
votat de. către Sobrariie, urniătoarsle credite extraordinare: 

1; 500 milioane: pentru, acoperirea nevoilor. aetiale ale 
răsboiului. şi: anume: ..; -i;, RE 

a) 450 milioane exclusiv pentru "atmală; 
::b):35 milioane pentru căi de, comunicație or dinăre; 
;.0); 15 milioane .pentru căi ferate... 

2. 30 milioane pentru a jutorarea amiliiior strace ale 
mobilizaţilor.. aaa zau | 

„Cum, aceste cr edite nu “pot Ti acopar ile pri in venitur ile 
ordinare ale: bugetului general, ele vor: lrebui a fi; -procu- 
rate prin împr umuturi. În: acest scop: ministrul de finanţe 
Tonceti „a“ vizităt-în ultimul -timp Berlinul. -..... 

“Aceste. noui credite. extraordinare; vor ridică daloria 
publică bulgară şi mai mult; şi anume dela 1.621 milioane, 
cât eră la începutul anului 1915, la; peste; 2 miliarde, lei; 

rând în vedere că o parle (apro ape.77, milioane) a fost 
amortizală prin bugetul. .1915, :asttel: că în prezent această 
datorie sc va cilră aproximaliy,, la. 2170 milioane, din care 
vre-o 600 milioane datorie consolidată, iar estul datorie 
iotantă. Să 
Ta, Faţă. de, ace: isi “datorie, „situaţia, “Bancei! Naţionale 

Bulgare, numără un stoc metalic în luna Decemvri ie.1915, 
de 61-—62 milioane aur şi 24 milioane argint; jar biletele 

de bancă emise se ridică, la. 279.38:1:000 lei: garantate prin 

aur: şi-:;55.370.000, lei. garantate; prin. arginl, Portotoliul 
Statului se ridică la 601. milioane, -. 

Privitor la bugetul pe 1916, găsim urvăloate ie Stiri 

date. cin Sofia: :;. ur; pia ii titi 

n i „Proiectul ide buget a că ui. votar e este iminentă, face 
expunere a:situațiunei Tinanciare a Bulgariei, din, care re- 

iese că exerciţiul 1914 dă un deficit. de.22 milioane; cel 
din 1915 de 60 milioane, iar cel din 1916 va da probabil 
vreo sută de milioane. i 

Expunerea zice că "mari! e “neltueri militar & ee "lezau- 

A7
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rul Tăce'iuc 1 ani, sporirea 'cheltueliior ordinare şi scă- 
derea veniturilor “cauzată de răsboiu; au adus repede o 
„creştere a datoriei publice. : * a " 

1.“ Aceasta alingeă' pe la sfârșitul “lui -Maiu “suma de 

1:697:756.972: hr. În urma cheltuelilor militare, previizule 

până la finele'lui 1916 și plata comandelor” jăcule 'în: Geri 

mania, totalul 'va trece de 2 miliarde la începulul lui 1917. 

Dar ţinând seama de mările sareini ce are ara în. vedere, 
această cifră nu poale nici să neliniştească poporul, nici 

să-i micşoreze! energia. Când-pacea va fi inapoiat forţa de 

bronz a poporului ja munca:pământului şi la producțiune, 

datoria va încetă nu numai de a creşte,: dar seva Sco- 
bori cu repeziciune. (Agenţia bulgară). 

' “Biveţia. Pentru a face faţă cheltuelilor:de mobilizare 
necesare pentru menţinerea neulralităţei; Elveţia a emis în 

5-Seplemvwrie un împrumut intern de 30 milioane lei. (3%) 

şi a hotărît ca la nevoe să emilă bonuri «de. tezaur: pentru 
încă 30 milioane Iei.: e 

Pentru menţinerea credilului intern, llveţia-a întiin- 
țat case naţionale te împrumut,: garantate: de Slat, simi- 

lare celor din Germania. e 
Cum venilurile vamale sunt scăzule din cauza răs- 

boiului, Consiliul Lederal a emis un proect pentru mono- 
“polizarea lutunului, mărirea laxelor:poştale:'şi telefonice şi 
dublarea laxelor imilitare. Pe lângă aceasța, se proectează 
un impozit progresiv de răsboiu' asupra averilor superi- 
oare de: 5000 1ei şi asupra xeniturilor- mai mari „de 2500 

lei. “Lot acest consiliu, prin: decizia sa din-8 geplemvrie 
a inslituil: monopolul grâului (statul Elveţian e singurul 
cumpărător al grâului străin) şi. a îixat prețuri maxime 
pentru el. Prin ilecrelul din:9 Ianuarie 1915, ea a. îulins 
monopolul asupra impurtului 'asupra tuturor cerealelor 
şi produselor furagere. DRE Iei E aaa . 
» Banca ile emisie a pus în circulație bilele de-5, 10 şi 
20 Iei, iar casele «de împrumut constituite cu ocazia găs- 
boiului pol emite bonuri de 25 lei cu curs legal. : 

_ "Olanda. A votat-la 15 Octomvrie un nou. credit mili- 
tar de 5U milioane fiorini, pe lângă cel de 50 mil. votat de 
legea din 3 August şi întrebuințat pentru cheltueli de mo- 
Dilizare. - aia RED 

__La începutul lunci August, bancherii din Amsterdam 
în înţelegere cu Banca 'Neerlandeză, au conătituit-un fond 
de 200 milioane peniru a preîntâmpină trebuințele credi- 
tului în feaz de răsboiu. N E ea! 

| Bnpp “A nice - 11 an IE EEE Donemarea. A emis un Împrunul dle 59 milioane 49
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a 92 lei, care-a lost subscris de un sindicat de bănci, Wei 
companii ale: asiguri arer:Și, alle instituţii: publice. a ţ 

i . DN 

sa Suedia. A emis: ui “impruniat de: 80 mil. cor. cu 5% 
a.1100 coroune, ce. :afovsl:. subseris -nde 'un: sindicat de 5 

bărci Suedeze pentru £ a acoperi cheltuelile de mobilizare e. 

i i Paz E IE at | iii 
tii i a   

  

i i pd i) . azi da 

Da Ti. STAREA ECONOMICO SOCIALA. Eee ni 

-- Chestiunile financiare! arălate de noi în: capitoiu pre- 

cedent, au o mare suprapunere. cu. chestiunile cconomica 

pe cari le:arălăm aci, de-aceca atragem. atenţiunca citito- 

rilor, :că 'timpărțirea materiei în chestiuni - tinanciare. şi 
chestiuni economice am făcut-o mai șnult: dintr”o. nece- 
sitate didactică decât din- punctul de vălere al deosebirei 
între: conținuturi. In unele. ratate, “chestiunea  morâloi, 
riului, :a: burselor şi -a scomipluiui. Sunt: diesvoltale . sep: 
capitolul „chestiuni: economice”; : numai împrunuuiturile,, 
băncile. ide emisiune şi. monedele; sunt. trecule: sub. capi 
tolul . „linanciare”.. ii i. PR 

“NOL: am înteles ai pune: in. „capitolul: precedent : Loatsi 
chestiunile relative la- bani. şi la comerţ; chiar dacă unele - 
«lin ele au mai multă suprapunăre !cu - chestiunile econo-: 

„mice, lăsând sub capitolul ce urmează chestiunile acelea 
ce. se refer la îmbunătățirea stării “economice a liccărui, 
individ în marte şi: la unele! Wreste şi unela: calegorii- de . 
clase sociale. Cu alte cuvinte, am trezervat pentru “acest . 
capitol - numai chestiunile, referitoare. la întărirea puterii. 
națiunii prin usisurarea-mijloacelor de întreținere a. „celor... 
“ămaşi acasă, 'prin asigurarea muncii; prin diminuarea 
pagubelor. provocate de. -Sslarea de: răsboru, ete... 

:Prin această - împărțire ::a: materiei, am: vrut: să- ne 
apropiem oarecun! şi. de obectul'“ce “pare că va [i:'co- 
prins în: viilor. de „politica: 'socială”. . In ultimele decenif 
„Politica socială” a prins: rădăcini: din ce n ce ma! pu- 
ternice. și a determinat oarecuni abiectul: A Do: care AD. 
încercă. u-l defini astfel: *: 

“Toate activilațile: Statului sau ale: inamativel uartt- 

-culare: care lind a stabili un echilibru matemal, conve-: 

-nabil, între interesele generale. şi interesele - personale, 
între capital. şi muncă, şi, intre “tendințele de a:aparare. 

| şi. nevoile personale, constiluiese- obiectul „paliticei so- 
ciale”. 

Cum, însă, „politica! suciatâ” — începută nai antâs 
din lupta dintre capital și. muncă — abiă în timpul din 
urmă, şi în mod foarle Limita, sa nfirmat ca acţiune E, 
Statului în lupta dintre clasele. 'saciale, şi cum ca aDărusv 
focmai în perioada când păbrundenu tulânc teoriile anti
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militariste, . se :credeă 'că ea nu are nici o legătură” cu: 
pregătirea de. răsboiu, ba, din contră, se -păreă că şi în. 
ea Sar cuprinde germenul antimilitarisi. 
v2.. Răsboiul “actual, al. cărui rezulta fina va Î » re: 
culegere a tuturor minților şi o îndreptare a multor rele, 
a avut o iniluență şi asupra îndrumării politicei sociale, 
impunându-i să-și îndrepte activitatea ei şi pentru timpul 

-de răsboiu. O întreagă literatură a apărut în ultimii doi 
ani asupra rostului politicei-sociale în pregătirea de răs 
boiu. | E 
" . Iată 'ce zice în această privință profesorul W. Zi 
mermann, din Berlin: De 
«Pe. lângă -feluritele organe ale alcătuirii: politico- 

„sociale a muncii germane: stat, comune, - societăți. :- de 
„tot soiul, s'a adăugal tot imai limpede pe zi ce trece, ideia: 
„începulul răsboiului,-:un factor :puţin luat în: seamă în 
„timp de -pace. ca factor politico-social: autoritatea mi- 
„litară. Ar. [i foarte greşit:să se spună,.că -adminislrația 
„armatei ar “stă cu totul departe, în: timp: de pace, de: 
„problemele politico-sociale. Impotriva unei asemenea pă- 
„„reri .se ridică, chiar dacă nu ţinem socoteală deloc de 
„„marele - principiu: .social-comunistic al: gospodăriei : mili- 
„tare, rapoarțele anuale :ale întreprinderilor administra-: 
„ției. oastei şi flotei, în -care dăm' mereu: de dovezi de: 
„numeroase: întocmiri de folos obştesc -social, de o chib-' 
„Zuită îngrijire socială a lucrătorilor la -statornicirea. sa- 
»lariilor,.a duratei muncii. şi a reprezentării lucrătorilor 

„in sicomisii.. Ba, în întreprinderile marinei dela. Kiel şi 
„WVilhelmshaven, chestiuni. politico-sociale :: răslețe de: 
„muncă au: fost. deslegate în chip: exemplar. :Nici .la îm- 
„„părţirea furnilurilor. pentru armată. şi flotă de: cele mai 
„multe ori.nu.s'a-lăsat.la o parte:în timp de.pace 'anume: 
„puncte: de vedere.:ale. politicei: sociale: a. claselor :mij- 
„locii. Nu trebuie,să 'se':treacă -sub -lăcere-că, pe lângă 
„politica: socială pozitivă, binevoitoare-:lucrălorilor, n'a. 
„lipsit. negreşil nici. politica: socială: represivă, înăbuşirea 
„libertăţii. de :mişcări. politice: şi. de : asociere: a: lucrăto-: 
„rilor întrebuinţaţi în atelierele militare:::Dar şi. din una: 
„Şi din cealaltă 'reiese: orcum că -auloritățile: militare au 
„un--rost: politico-social nu de lot: neînsemnat și: în: tim-. 
„puri de. pace. în 'Germania”. ee ce atei tie 
„., «Cao completare a: acestei :constatări,i ialăi'ce: săsim: 
în. broşura „Polilica” socială: şi; răsboiul”, de d-l: Virgil 
Madgearu: e 
p..-„Ce rost are. polilica 'socială în vreme! de-răsboiu. 
4 „in fiecare” departament al vicții::unui! Slat: în: stare: 

ţ + 

mei 

  

„psi: 1); „Monitorul Asigurărilor Muacitorești“ No, 15 din Noenibri'1914. pag. 370... . i a i i
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„de. răsboiu se pune câte o problemă de: financiare şi 
„0 problemă de organizare. Inăuntru, trebuie conservată 
„economia naţionălă şi mersul: ei':continuat,. şi . uşurate: 
„suferinţele aduse: de. răsboiu- păturilor largi. ale popula- 
„ției: „două probleme. de financiare şi de organizare. 
„Rolul Statului: este în vremea aceasta mărit, : săei, 
„numai el are. puterea. organizatoare,..ca: să. înlesnească: 
„adaptarea. vieţii - economice la nouile: condițiuni. şi. să 
„înlăture stările de-lipsă ; dar întrebuințarea. economică: a 
„acestor puteri - atârnă de - bogăţia. experienţei: -din.: vre 
„murile de pace, căci până şi 'creaţiunile excepţionale 
„presupun existența unor deprinderi, a unei: tehnice ad- 
„nimistrative; altminteri funcţionarea lor nu poaie să. 
„dea maximum de folos. ..-:: a 

„in acest înțeles trebuie privit şi rostul acestei poli-. 
„tici în acţiunea de ajutor social pentru ușurarea sulerin- 
„țelor creiate de împrejurările răsboiului”. i ! 

„ „Plecând-dela cele arătate:aci cu.privire la împărțirea 
materiei şi :urmând acecaş metodă de :desvoltare ca în. 
„capitolul precedent, vom arătă mai. jos măsurile econo- 
mico-sociale luate de diferitele state beligerante: şi neutre. 
Negreșil, nu. avem” pretențiunea. că am cules pentru toate 
statele și:peniru fiecare stat în' parle toate măsurile luate 
sub acest raport, dar, din cele :pe: cari le-am putul cu- 
lege, sperăm.:că :se va: putea. face.o idec, mai mult sau 
mai puţin. completă, asupra; acestei activităţi importante, 
pe timp de răsboiu 1).: pe : 

PE PEN 

-. Anglia. — Suspendarea efeclelor- brevelelor. ș și mărci. 
lor de fabrici,: aparținând: supușilor najiunilor inimice.=— 
Poate îi: declarată de :ministrul de:-comerț. Cererile: şi 
-orice. procedură: de 'noui brevele pot:îi anulale:. -..: 1 

„Această -suspendare nu.poale fi declarată : decât: când 
exploataţiunea brevetului în chestiune prezintă uni; interes 
general al Angliei sau al unui comerţ parlicular.şi numai 
dacă: persoana care cere' această suspensie, arată. că are 

intenţia de'a fabrică articolul asupra cărui; existi: acest 

brevet sau marcă de fabrică, : 
Ajuloarele. privitoare - Ia soldații de uscat şi de: apă. — 

Sunt orânduite .printr'un decret al Consiliului Oastei și 
“al. Amiralităţii.: Fiecare soţie: fără copii, va primi - 'săptă- . 
„mânat! 9 shilingi. Familiile -mateloţilor intraţi cu - leală, 
vor primi 200%: din salarul : “lunar, şi afară :de. aceasta 
6, 8, 10,12 shilingi, după. numărul copiilor. De, fiecare 
copil mai mult la mamă, - 2 shilingi.” - 

Iamiliile domiciliate la Londra + si: lipsite de ij: 
NEIL Ie . “4 

1) Cele mai multe date dia acest capitol: sunt: cule: a din revistă 

„Democraţia“.
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loace, mar primesc, în caz de lipsă, 3!/e shilingi săplă- 

aiânal. Copii: fără mamă primesc 5 shilingi: pe săptă- 

mână, iar dacă sunt mai mult ile 5-copii, lipsiţi de mamă, 

de fiecare copil mai mult se plătese 1 sh. Vălămaţii în 

-ăsboiu, necăsătoriți, primesc săptămânal Li sh: în caz 

de neputinţă totală, iar cei căsăloriţi, primesc: dela. LG1/2 

până la 23 sh. după numărul copiilor.: Dacă un om iutră 

în asigurările muncitoreşti. de: stat, are “dreptul 26 :săp-. 

tămâni la ajutor de boală, săptămânal, de 10.sh., până. 

la 70 ani,—când capătă renta de. bătrâneţe dela Stat. 
Măsurile pentru combaterea lipsei de lucru şi crearea de 

lucru refugiaților belgieni, au fos: şi :ele subiectul prea 
cupărilor, 

| Criza de locuinfe. --- Prin legea privitoare la. criza 

de: locuinţe, serviciile agricultirei şi pescărici: sunt: împu- 
ternicite ca în timp de un an dela decretarea. legii, să 
cumpere locuri și case şi. să dispună de cle.-Se vor ciădi 
case când va fi nevoie, iar Statul pune în acest: scop: 
mijloace bănești până la. suma totală de 1 milioane livre. 

Legea a fost întinsă, :şi înafară de Anglia, => în 
Scoţia şi Irlanda. e : 
-::. 'Polifele de: asigurare. :. Sa interzis societăților ile 
asigurare germane, cu sediul 'în Anglia, de a-emile noui . 
poliţe de orice asigurare pentru un supus englez sau aliat, 
iar societăţile de asigurare engleze nu vor mai face nici 
o -plată, în baza unei poliți::vechi de asigurare, pentru o 
pierdere sau .o pagubă cauzată „prin acţiunea răsboiului 
de armatele engleze sau a aliaților ei. | 
-.. „Băncile germane din Anglia. -: =. Incă din.. primele 
zile ale războiului, Anglia.a închis toate filialele: băncilor 
germane de pe leritoriul ei şi: le-a. pus să: funcţioneze apoi 
sub controlul inspectorilor: tinanciari englezi; a coniiscat 
fondurile, mărfurile şi proprietățile. germane; soldurile 
activului acestor filiale au lost vărsate la Banca Angliei 
până după răsboiu. Cambiile şi cecurile îndosile de un 
supus german nu. mai sunt. achitate în Anglia, iar toate 
celelalte obligaţii: contraclate:cu un germari suni suspen- 
date. : DI II ae Pe 

“Prin o. proclamaţie a. regelui: s'a interzis: de-a mai 
trimite sau primi mărfuri din Germânia.. 0: 

“Asigurările pentru riscurile de transporturi marilime." 
. Pi ă ..7 Ei i a să sit E e .. . . . Guvernul a “intervenit contra mijorărei primei: de asi- 

gurare. contra riscului maritim: de. răsboiu,: ce ajunsese 
la -100%, ceeace eră dăunător comerțului englez. .- 

„„ Statul sa angajat, faţă de.:societăţile de transport 
maritim, Să-şi la asupră-şi responsabilitatea riscului de 
da Și mu lasă companiilor decât riscul ce acoperă 

„We.pace. Statui percepe pentru. aceasta o mică
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primă, independenl. de durata voiajului sau. de. malura 

mărtei. a a 
- “Tuptă contra lipsei de. lucru t). -— Şi.în Anglia, 

răsboiul a avut apreciabile influenţe asupra pieţii muncii 

— the labour:. markel. Deşi industria engleză nu se găsiă 

„în condiţiunile alâl de puţin. prielnice ale imdlustriei ger- 

mane, de a se veileă lipsită de debuşeurile externe, toluș, 

se. observă o reducere simțiloare a proitucţiei, ceeace 

ailuceă, în moil. fatal, licențierea lucriilorilor. Mai lârziu., 

însă, în măsura în căre şi industria -engleză se adaptă 

nouilor_ condiţii, având să lucreze în primul rând, pentru 

nevoile” armatei, sa putul constătă şi pe: piaţa. muncei, 

engleze o înviorare. şi o îmbunătățire simţiloare, după 

cum reiese .din «dalele oficiale, publicate. în această pri- 

vinţă de - Hoord of “Trade, din Loidra.. i i 
 Astiel, până la începutul lunei Iulie. 1914, procentul. 

„celor lipsiţi, de lucru - - unemployed men --. vuriă între 

2.5 si 2.80%; în luna 'August, prin urmare în prima lună 
de răsboiu, procentul celor. lipsiți ie lucru se urcă din- 

W'odată, în mod, vertiginos, la..7.20, reprez entând”, tol- 

deodată maximul lipsei: ide. lucru. pentru . industria: cit 

uleză, în“ cursul acestui răsboiu “aeneral, “In, cursul lu- 

nilor următoare, piaţa: muncii “în. Anglia se îmbunălă- 

țeşte continuu. La sfârşitul lunci Septembrie erau, în mij- 

locie, numai 5.800-.fără. ocupaţie; la sfârşitul lunci Oc: 
tombric, proporția se scoboară la 4.300, penlru a ajungt, 

la sfârșitul lunci Noembrie, la 2.30%, iar la finele anului 

1914, la 2.60 2). Aceste. dale oficiale pot. permite o orien- 

tare geiicrală asupra modului cum, Sa prezentat '/he..la- 

bour. măârket în Anglia, în primele cinci luni de. -ăsboiu- 

Putem spune că,organizărea muncii în Anglia. a [lost 'des- 

tul de solidă, pentru ca, cu loale coniliţiile nefavorabile, 

aduse de răsboiul general, să se-.poală ajunge. la -0 re- 

ducere” aţât ile simţitoare a lipsei de lucru... a 

„In primele trei luni din anul | 915, pentru care avem 

date” slalistice oficiale, siluaţia pieţii muncei a continuat 

a se îmbunătăţi. La” sfârșitul: lunei. lanuarie, procentul 

celer lipsiţi: de lucru. se veduecă la 1.89%, — pe când la 

aceeaş iată a anului 1911etă de: 1.60%, la sfârşitul lunci 
Februarie proporţia celor fără ocupație: se; coboară chiar, 

la. 1.600 — faţă de 1.do din epoca coirespunzăloare a 

anului” 1914, iar la sfârşitul lui, Martie, cei, fără de lucru 

nu reprezentau decât: minimul „procent de 1.:10 faţă dle 

509, cât. erau la uceeas sală din. anul 1911. “Voate aceste 

  

“ 1) Reprodus din „Biblioteca Socială“ No. 3 scrisă de Victor | 

Slăvescu. | | 

, 2) „The, Board of. Trade labour. Gazette“ Vol. Nu. 3. XXUE, Mar- 

tie 1915, pas. 77. a A ae 
.
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daie oficiule 1), ne arată cât de favorabil se „prezentă. 
piaţa muncii în Anglia în primele 8 luni de răsboiu. 

“ “iNramr fi compleţi dacă n'am adăogă că cecace mic- 
şorează într'atâta numărul celor lipsiţi de lucru este şi 
taptul că în acest timp. înrolările în armata britanică; 

i în flotă au fost testul de însemnate, şi după toate 
probabilitățile, muncitorii, şi, în special cei lipsiţi de lu- 
cru au dat un însemnat procent. Între a muri de loame 
şi 'a se înscrie voluntar, “cei mai mulţi au ales drumul 
din urmă. convinși fiind pentru. acest din urmă pas de 
însemnată propagandă făcută de guvernul britanic în a 
cest scop. | a a E 

Nu posedăm date precise asupra lipsei de lucru a 
femeilor muncitoare din Anglia, dar. după toate probabi. 
lităţile, întocmai ca şi în Germania, situaţia pieţii muncii 
pentru. femei nu poate fi decât precară... 

.,. “Mai putem adăogă în treacăt, că dacă muncitorimea. 
engleză nu are prea mult de suferit din cauza lipsei. 

“de lucru, în schimb, sc resimle foarte mult, din. cauza. 
scumpirei articolelor de primă necesitate. Ca atare, inun- 
cilorii cer mereu sporirea salariilor, ceeace neputând [i 
admise de palroni, dau naștere la greve destul de accen- 
tuate, cum a îosi ide pildă aceea din şantierele Clyde. Gu- 
vernul britanic a ulat măsuri foarte severe și împotriva 
paroror abuzivi, dar, mai ales împotriva lucrătorilor tur- 
ulenţi”.. a e 

__* “Austro-Ungariu. Socieliţile de cereale penlru iraus: 
pori. — Ministrul de Interne la 25 Iunie 1915, a decretat 
următorul statut, pentru acest fel (de socieiate (Kriegsgetrei- 
deverkehrsanstalt), care are de indeplinit următoarele func: 

Va strânge cantităţile de cereale şi produse măcinate 
cari au fost rechiziționate (confiscate) conform dispo- 
zițiunilor ordonanţei imperiale din 21 Iunie 1915, şi va 
îngriji de depozitarea şi conservarea .lor apropiată. 
„Va recepționă cantităţile de cereale şi produse ale. 
morăritului, ce se vor procură din țările coroanei ungare 
și va încheiă cu organele autorizate ale guvernului regal 
ungar convențiunile necesare în acest scop... 
„Va îngriji de măcinarea conformă a cerealelor pre- 
imate şi ide depozitarea şi tratarea apropiată: a produselor 
măcinişului. a Da ia _. 

„Va efeclui distribuțiunea cantităților» “de cereale şi 
produse ale măcinişului, ce-i vor stă astfel la “lispozi- 

_'-1)-„the Board of Trade labour Gazette“ Vol. XXIII N A. 
prilie 1915, pag, 115. 

XXUL No, 4. A
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ţiune, conform cu planul. de. „aprovizionare aprobat ae 
Ministerul de Interne. 

„ Na mai luă asupra sa şi! alte funcțiuni i acelaș re-! 
sort, care-i vor [i indicate de guvern. . . 

Aprovizionarea cu cereale și .făină:: —: Prin ordo- 
nanţa din 21 Iunie 1915, privitoare la asigurarea apro- 
„vizionărei cu cereale şi 'tăină s'a hotărit: 

Cerealele indigene ale recoltei anului 1915, şi anume: 
grâu, grâu mărunt (triticum spelta), secară, grâu hemil-: 
carp, orz, grâu sarasin şi porumb de toale varietățile, 
se confiscă: în favo area statului, din momentul „separărei, 
lor de teren. ! ; 

De asemenea: se: confiscă în tolosul statului, la a- 
coastă dată, cantităţile de cereale vechi de felurile: men-, 
ționate, precum şi tot felul de produse ale măcinişului | 
provenite din cereale vechi, încă existente la' 15 “August: 
1915, întrucât. aceste rezerve nu se 'allă! în posesiunea. 
administraţiei: militare sau a instituției de 1 răsboiu pentru, 
traficul cerealelor. * - 

Posesorii articolelor confiscate sunt obligaţi să poarte 
urijă de conservarea lor. , 

Paragratul 3 al numitei ordonanţe prevede că, prin 
derogare dela contiscare, întreprinzătorii de economii PU- 
rale Bot: 

a) consumă articolele confiscate pentru hrană nem 
brilor gospodăriei lor, inclusiv 'acei lucrători şi funeţio-” 
nari în al căror salariu int ră. întreţinerea, producte mă- 
cinate sau cereale de pâine, și anume într'o măsură Lisată 
prin regulamentul de consumaţiune; , 

'D), “să. întrebuințeze cantitățile necesare: pentru. se-: 
mănăt, în “măsura maximă fixată de autoritate, şi - ; 
6) să întrebuințeze ca nutreţ. pentru “animale. ov: dul, 

şi cerealele nemăcinabile: rămase la treerat (coadel&), î 
cantitate care: se: va fixă prin prescripţiuni speciale. 

Urmează apoi o serie de dispoziţiuni relalive la mori, 
la statislica cerealelor, la inspecții, la organele însărci-" 
nale cu aducer 6a la îndeplinire, la regulamentarea Cou- 

sumaţiei, la treerat, depozitat și "măcinaţ, la măsuri de 

constrângere, penalități, etc. 
 Rechiz iționareu rezervelor de porumb. — “Ministerul 

Agriculturei din Ungaria a ordonat sechiziționara tu, 

turor rezervelor de porumb, cari nu au fost declarate: 

şi înscrise la timpul hotărît. Rechiziţionările vor îi efec- 
tuate de către: autorităţile administrative, cari în prima, 
instanță vor puteă hotărî şi asupra cantităților” de po- 
vumb care trebuie lăsate libere pentru scopurile culturei 
viiloare, sau „pentru întreţinerea casei. Până la 15 Martie, 

-—adică până la siârşitul termenului în care cantităţile: 
de "porumb trebuiau “enunțate voluntar — toate acele
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cantități cari nu au Yost înscrise. la limp pentru scopurile 
„Comisiei dyricole”, ci în limpul dela 15—23 l'ebruarie. 

“au, format obiect: «de. vânzare și cumpăr arc, :vor „Îi se- 
cliestrate. 

„„ Ministerul Agricullurei a alras totuş atențiă autori: 
tăţilor de administraţie respeelive, cu să execule inter- 
diat rechiziţionarea în cazul. când acele dutorilăți sar 
convinge prin laplul că ar există unileva o rezervă «dle 
porumb, și că. proprielarul lui,. --- cu. loată somaia ce 
i Sa adresat, — nu a «leclar at de bunăvoie către aulo- 
ritalea comunală cantitalea necesară „Comisiunei Agri- 
cole”. Proprietarul cantităţei rechiziționate, în. această” si- 
tuațic, nui se va mai acordă alunci pretul excepţional 
ce i 'sar puleă oferi, — cum ar fi fost-euzul unei declarări 
benevole, ci pr cțul pe care-l va. hotări autoritatea dle, re- 
sort cu dela sine „putere. 

| „Anularea. conlvaclului ile. cuinptirare "de [părunb.. „o 
Monitorul, Oficial, din 3 Martie 1915. publică un decret 
al guvernului în virtutea căruia toate cumpărările de po- 
am, cari au: sosit. ctecluale de „,Conrisia “Economică u 
Statului ?, în scopul revânzărei în. intervalul «le timp dela 
15—23 Fevruarie 1915, sunt declar ate nule. 

bDeerelul spune: 
Dacă cinevă, în buza Şaăal deciziunci. suv crnului 

No. 610/915 M. E, a declarat o-.rezervă de porumb fă- 
cută în scopul cumpărărei de către „Coniisia Fconomică 
a Stăluhii”, pe care rezerv 4 declar antul, la 13 Februarie 
1915, sau în intervalul de timp dela 15 până la 23.Le- 
bruarie a. €., 0 cumpărase dela. o allă persoană, iar re- 
zerva nu iusese luată în posesie până În intrarea în vi- 
goare a. acestui slecrel, în. acest caz. decl ararea, CunI Și 
orice contraci de cumpăr are, rămân: nule; iar "vânzăto- 
rul, care are se fapi. în. poseşia sa. ice ast rezervă de 
porumb; esle obliga, a. cel. mai lârziu până la 15 Mar- 
lie a. c., (în sensul decr elului No. 907:$15 M. JE. 2..Să tle- 
clare. rezerva. în numele, său, 

„In baza contractului de vânzare, devenit! nul, cum: 
părătorii pol să, pretindă dela vânzălor numai restituirea 
mărtei, a arvunei sau a prețului «le cumpărare, care $ ar 
ti dat eventual, fără nici o altă. pretenţie de despăgubire” 

». Controlul . “intreprinderilor slrăine. - -O măsură. a- 
proape. identică. ca în Germania, „sa luat. în chipul. taie. 
utălor:. , 

În virtutea dreptului «de tTalion, itreprin: leriic cani 
funcţionează pe leriloriul austro-ungar. sau filialele (su: 
«ursalele) acestora, acelea care sunt coniluse sau admi- 
nistrate! diu străinătate, cum. şi pentru . acele, întreprin- 
deri. ale căror produse se destac. în. total sau în. parle 
pe, pieţele slrăine,. se pot numi. supraveghetori, „kcontra-
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lori) pe costul întreprinderii, cari vor, veghiă la păstrarea: 

dreptului de proprietate. sau a altor drepluri. private. Ei 
vor fi obligaţi să conducă afacerile întreprinderii întrun 
astiel de med, încât el să nu. fie contrar: sau. răuvoilor 
intereselor ţării. : IE te 
„..„Supraveghetorii (conlroiorii) sunt -speciul autorizați: 

"1. Să: pretindă orice: informaţii: și. lămuriri asupra- 
alacerilor. întreprinderii; i 

2. Să. cerceteze registrele. și corespondenţa inlreprin-: 

derii. și să controleze: numerarul allător în. cassă, cum şi: 

valoarea ce Sar găsi în ctecte (hârtii de. valoure);:-::: 
3. Să interzică orice Iel-de măsuri ce sar luă îulre 

timp cu privire la întreptindere, în special; orice dis- 

poziţii. reteritoare lu: capital şi: valori, cun şi orice :co- 
municări lespre.. aiaceri „privitoare la întreprinderi. - 

Administrația și angajaţii întreprinderii, lrebuie: să 
urmeze. cu strictețe. toate ordinele şi prescripţiile ce- con-. 
olorii: vor găsi cu.cale să deă în scopul unui control, 
mai amănunţit al. intreprinderii, 

Banii sau. orice ulle valori :ale. unei întreprinderi. 
puse sub -conlrol, nu. vor pulcă să fie expediale. sau. 
lransmise : (cesionale), iie -slireci : sau indirect: în. + slrăt- 

MĂLAI. e 

--* + Controlorii „pot neorlă: exceptii. : În cazuri: anumile; 

el. pot dispune ca:banii sau. hârtiile ile valoare, „a căror 

expediţie -sau. transmisie. (cesiune), conlorm-al. |, nu ax 

puteă să-aibă loc, 'să-.se depună :la o bancă : austro-uu- 

gară . sau la o: cassă'ule ceonomie poştală, -la- dispozitia 
celui” înulreptățil. e e 

Adunarea “federală, printi”o- orlonanţă, u holărit ur- 

măloarele. cu privire Ja:interzicerea contracleior de cun: 

părare. cu.:limbru: englez: e 
--: Sunt: interzise: Contractele. ste cumpărare. «le :obliz. 

gații ale-.slalului sau'ale uriuui stat: din. rederalie, care at 

purtă: timbrul englez. -. i 
„ -i”Aceceaş 'ilispoziţiune „se. uplică. şi pentru mijlocirea 

încheierii unor . asemenea contracte, ci i 

In. aceeaş :categorie a obligaţiilor: de stat, sau-ule 

unui alt. stat din federaţie, se găsesc şi celelalte obligaţii 

particulare. a. căror rambursare sau plată a dobânzii sunt, 

garantate de stat, sau de. aitstat din Federație. , 

: Stau prevăzul şi -alte. detalii relalive la: abateri, la 

sancțiuni, ele ee ÎN 

-ungriiirea socială a răniților:::::- Un decret imperial 

din 1% Iunie 1915 aduce noui “preserieri „cu :privire la 
pensiile militare. EL împuterniceşte pe guvern, în vi 

tulea Constituţiei, să plăliască mai «departe ajulorul CU 

venit după legea lin 26 Decemvrie 1912, chiar în. cazu- 

rile când el ar lrebui să fie întrerup pentru Irecerea: în 

' 

» 

i, 

Pus at
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activitate. Pot să priiniască un ajulor dela stat, pe lângă. 
cotele legale. ce li se cuvin acei soldaţi şi familiile lor, şi 
în al. doilea rând urmaşii celor căzuţi, dispăruţi şi morţi, 
„dacă fac dovada stării de lipsă. Da 

Ministerul apărării ţării a stabilit mărimea acestor 
„ajutoare pe cale. de decret, potrivit dispozițiunilor ungare, 
după cum urmează:. Nănilul din răsboiu primeşte 60 
coroann, ajulor anual în caz de scădere a capacităţii de: 
lucru dela 20—50%, 120 coroane când 'capacitalea de 
Jucru scade: cu :50—1000%, 180 coroane în caz de inca. 
pacitait totală. - aia . i 

| Atară de aceasla mai primesc: soția. 60 coroane, îie- 
care copil legitim sau nelegitim 36 (sau 60 în caz. de 
neputinţă de muncă deplină a tatălui), fiecare ascendent: 
în nevoie :60, (peste tot, cel mult 120) ste coroane pe an: 
Ajulerul urmaşilor cuprinde:. pentru văduvă, 120: co- 
roane; pentru “fiecare orfan legitim sau fără părinți 36 
coroane, când e unul singur, câte 30 de iiecare când sunt 
„doi,câte 24, când sunt lrel; câte 18, când sunt patru sau 
snăi mulţi; pentru fiecare orfau legitim sau fără lată 124 
coroane ;. peritru liecare orfan nelegitini “60 de coroana 
„dacă mama lui primește pensie. de văduvă şi ajutorul. 
dela stat, în legătură cu ca; pentru fiecare orfan, de amân- 
-doi părinţii, nelegilim, 108 coroane, dacă e numai unul 
singur; câte 102, dacă -sunt doi; câle 96, dacă sunt trei 
și câte 90, dacă sunt patru sau mai mulţi, pentru fiecare: 
„ascendent în nevoie 60 de coroane, (dar la un. loc cel: 
„mult 120 coroane):: Ajutorul se plătește băiaiului până 
la 12 ani împliniţi, iar ielci până la 14. 2 aa 

Năniţii din răsboiu pol, excepțional, să capele şi un 
.ajulor mai :mare, dacă sunt cu iolul nepulincioşi să: lu- 
creze, dar suma ajuloarelor la un loc, cu pensia răniților 
-din răsboiu, nu lrebuie să lreacă peste 600 coroane pean. 
Dacă se in în seamă şi marile ajutoare:'cu cele trebui- 
loare lraiului, care se dau pe lângă acest ajutor de stat 

-şi se urcă Ja 1,20 coroane pe zi pentru soția mobiliza- 
“tului, şi de fiecare copil mai mare de-opt. ani la 1,20 
„coroane, iar mai mic de 6 ani la: 60 de heileri, noul de- 
cret dela 12 Iunie 1915, poate fi privit ca un. însemnat 
pas înainte în îngrijirea de răsboiu austriacă... -. 

„Reglemeniarea slrângerii fondurilor 'peniru ajutorare 
in timp de răsboiu 1). — In Austria, cu! ocazia răsboiului 
nu a lost îngăduit societăților și particularilor să aibă 

-o acţiune carilabilă independentă; ci ea'a fost cu totul 
subordonată acțiunii statului. - i ea A 

1 Această dispoziţie și următoarele; trei, Sunt reproduse. din bro» 
Sura „O: lature a pregătirii de războiu“ de: Căpitanul Titus Friderie 
„Mayer, . - i i | a . i 

ti



Sunt trei-.organe care primesc: londuri: 1) Crucea: 
Roşie; 2) Ministerul ide Interne; 3) Ministerul de:răsboiu:. 
Ambâle. niinistere 'au câte un. biurou. special,.:numit biu- 
roul strângerii fondurilor: şi al ajutorării în. timp de răs- 

„boiu.- Toate colectele cari :provin din donaţii sau. colectele: 
făcute -în -public,, urmează să -le.fie vărsâte. viii sii 

Pentru a se inlătură orice încercare: de ;lraude,: s'a 
oprit cu desăvârşire colectarea sumelor prin liste:de. sub- 
scripție. In orașe mari; ca: Viena, Graz, ;Budapesia, a. 
fost interzisă şi adunarea banilor prin. casete, pe:stradă; 
sau din casă în casă. pa pet cate ottat 

Măsuri luale pentru buna funcţionare a casselor, de 
boală. — Dintre așezămintele puse în. slujba. asigurărilor 
sociale, cele mai greu: lovite. de. starea île : răsboiu: 'suril- 
cassele de boală. Ele suieră, -pedeoparte,. în.:urma nume: 
roaselor retrageri de membrii, datorile'.nu numai ;che- 
mării la oaste, ci :şi: lipsei :d6 lucru;.pe de altă parle; 
cassele au să se teamă: de o mare cerere de.ajutoare din 
partea celor rămaşi, de cele mai multe :ori: membrii mai 
in vârstă și şubrezi. De aceea, Ministerul de interne re- 
comandă, într'o. circulară din 23.VI1I[.1914, anume mă; 
siliti de economie şi prevedere. i! i et iu 

“Ca măsuri de .mărginire a. ajuloarelor.: casselor de 
boală, ministerul ;.recomaridă :următoarele:.; i, i 
„+a Fiind în-stare de boală iu. vor fi socotiți decât: 

“membrii bolnavi greu, în; neputinţă, desăvârşită de lucru;. 
Primirea. în „spital va. aveă loc numai când se va :dovedi 
indispensabilă: Operaţiile. cari: nu sunt grabnice; şi :se:; pot. 
amână, nu se vor, face. Se.va întrerupe trimiterea: mem- 
brilor 'laţară, în locuri de ;cură sau! în; sanatoriile; de: 
convalescență. i; ic tt cpt pei tt 

.-. Circulara. cuprinde, «lispoziţii şi în legălură--cu: încas- 
sarea colizaţiilor.. Cotizaţiile pentru: asigurarea de,.boală,; 
pentru; asigurarea împotriva -accidentelor, + a--lucrătorilor: 
din -mine şi. bătrâneţe,. se. consideră;,ca;datorile: către; stat 
şi .nu.:sunt,: prin;-urmare, ajunse de:;moratoriu.. rii; 
„-:De altă parte, ministerul trimite: un apel, către. cas- 

sele; de economie, ca pe.cât.se poate,;.cle;:să nu! se:lo- . 

losească. de. 'moratoriu. faţă.: de .cassele ;de „boală..și,| să 
pună la îndemână, din avilul casselori:de: economic, Su- 
mele :cerute, pentru. ajutorarea; casselor. de, boală. ..;: 
-..r Măsuri. de . îngrijire. socială. în “Viena. —.: Printre: a 
ceste niăsuri sunt, mai ales, acelea cari;s'au;luat în ivre- 
mea. din urmă, împotriva - urcării: preţului.: alimentelor, 
care eră foarle-mare, cu. deosebire la zahăr şi :făină..-:: 

:. “Altă..serie. de. măsuri “priveşte - ajutoarele: de între- 
ținere. Numai în:Viena s'au făcut. 82.063 cereri. de ajutor” 
de. întreţinere din partea. statului, «lin cari mai erau nc- 
rezolvate, la. 221%, .—- 1.2469... Familiile primesc zilnic;
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iin “Viena, 300.000 de coroane, ceeace ace: într'o “lună 
9.000.000: coroane. ee 

::* Sarcina “cea: mai însemnată: a administraţiunii co- 
munale este. crearea cererii de braţe. În "acest scop, con- 
-siliul comunal a căutat: să: conlinue toate. lucrările şi îur-. 
miturile începute sau hotările și a'idistribuit: o serie. de 
lucrări și de furnituri: noui, ca lucru excepţional, care 
inalte împrejurări arti aşteptat mult şi binc. De pildă: 
comisia de. regulare a: Dunării a căpătat un împrumut 
de::3- milioane coroane pentru săpături în raza de inun- 
daţie până la profilul normal, —- lucrare. privilă ca ex- 
cepțională... : -: ae 
Pentru ca eci cari, lotuş, nu pot găsi de'lueru să fie 
ocroliţi de. cea Klin urmă 'mizerie, sec pregăteşte o ali- 
anenlarc alor de către stat, în: stil mare. Această ali- 
mentare: a: lor “le “către Stat, în stil mare. Această fulit 
-mentare a-şi începul în parte, şi anume, în deosebi.: pen- 
tru fugiţii din Gatitia; cari'cle multe ori au ajuns în Viena 
numai cu cămaşa depe cei. e 

iMăsuri cu iprivire -la bursa “muncii. -— "Pentru a se 
tace cu putință echilibrul “intre cerere şi ofertă pe piaţa 
muncii, Sa holărit imediata întiințare de biurouri de pla- 
sare idistrictuală şi întemeierea  biurourilor: de pasare 
provinciale. După indemnul ministerului - de “interne, Sa 
întemeiat, ile icătre: oraşul Viena, “şi an birou central, 
pentru |mijlocirea muncii în . Austria ile jos. "Prin : noua 
“îmtocmire, întreaga Austric e acoperilă cu'o reţea neîn- 
vreruplă de biurouri ile plasare. Biurourile lucrează în 
înţelegere cu asociaţiile industriale, cu sindicatele agri- 
cole. cu întocmirile de îngrijire socială a fineimii şi cu 
:alleie asemănătoare. Autorităţile le pun la îndemână în- 
-căperile necesare. poarlă de grijă ca ele să lie cât mai 
cunoscute şi de aducerea la cuneşti»lă a comunicatelor lor. 

” “ Biurourile primesc dela-comisiile pentru strângerea 
recollci, ştiri -cu privire la nevoia ide personal de muncă 
-agrico. şi pe lemciul acestor comitnicări,- se pune la cale 
un. schimb de braţe ile muncă îulre comunele distric- 
tului. Biurourile de. plasare “provinciale aduc la cunoş- 
tina centralei din Viena orice linsă. sau: urisos de braţe 
ce sar află în: ținulul- lor. - Da „i 

Tendinţa este, ca aşezăminlele publice: de mijlocire 
a munrii să se însărcineze cu îuncționca muci burse pro 
vinciale a muncii. e 

jArlivitalea burselor muncit este înlesnilă, datorită 
ministerului căilor ferate, care Face mari reduceii de preţ 
de. călătorie lucrătorilor trimişi dle aşezămintele da. mij- 
locire 2 muncii, la lucru în “trăinătate, 

__„Pn Austria: răsboiul a avu: o influență co rArşiloare 
asupra gradului «le activitate în diferitele ramuri dn pra-
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ducție. econoniică, cecuce s'a ir idus, în : primul rând, prin” 
to înrăulățire a pieţii. muucii.. Găsindu- -se în imposibi- 
litate de au mai înlreţine re laţiuni comerciale: interna[io- 
nale. îiind, întocmai ca si Germania, biocâtă ie „aproape 
toate părţile, eră [iresc ca şi activitatea sconnimică. să lic 
simțitor redusă. Lu "ace asta mai adăogându-se și, faptiul 
că - Austria “intense in 'răsboiul gener al! după ce avusese 
să sutere toate consecinţele: economice ale -ăsboiului! bal 
canic, înţelegem de ce” economia” naţională austriacă: a 
fost şi mai sensibilă, din cauza condiţiunilor  anorimă ile 
provocate „de răsboiul european. 

„Date precise slalislice, care'să ne indice Cuni sa 
prezenta! piaţa de muncă în Austiia, nu” avem la dis- 
poziție. Din: informaţiile” publicate „de organele sindica: 
ielor "muncitoreşti, reiese în mod! lămurit; că mal ales 
în primele două luni de răsboiu, lipsa ide tucru eră 'toarle 
acută. în. "rândurile muncitorilor. Dintre 'salariaţii: orga- 
nizaţi = prin, urmare dinlre aceia cari "aveau posibili: 
tatea de a Sc, apără unai bine. împotriva “condițiunilor 
nefavorabile = erau 121.70 lipsiţi. de “lucru. Categorii 
întregi de industrii, şi în special acele” ce trăiau din ex: 
poruil.. în “str iinătale, au: irebuit să întrerupă pentru uzi 
timp, activitatea, și să concedieze: lucrători. Industria “me 
talurgică —- mai ales în Boemia şi 'Sicicrmark, “indus: 
dia lemmuului, industria maşinelor, industria pielăritului, 
industria constiucțiunilor, a transportului, a sticlăriei, in- 
dustria ile lux. elc., ele., au fost crunt lovite: de. condi: 
țiile nefavorabile: cereale de 'răsboiu! 19, - 

„Cu toate sforţările or ganizaţiilor muncitorești "de! a 
îmbunătăți piaţa muncii, situaţia 1: ămâneă conlinuu ne: 
favorabilă. Chemarea sub drapel a: unui mare număr ide 
contingente a mai rărit rândurile celor ce nu. aveau nici 
pâinea zilnică ; apoi. lrânisformarea producţiei economice 
potrivit: condițiunilor de răsboiu, şi mai ales marile nevoi 
ale armatei pentru anumite obiecte, au determinat .0: în- 
viorare în Yiaţa economică austriacă 'şi a făcut ca. în2 
semnalui: procent de cei lipsiţi de lucru să fie: simţitor 
micşorat: Atâl statul, câl şi! comunele, cât şi iniţiativa 
particulară ă, dar mai ales or ganizaţiile muncitoreşti,. au 
desfăşurat o “intensă aclivitate „pentru înlăturarea lipsei 

de lucru, sau, când aceasta nu eră posibilă, pentru îndul- 
circa traiului” celor lipsiţi de pâinea zilncă. 

| „Atât sindicatele muncitoreşti din Austria, cât şi cele 
din Ungaria, au acordat numeroase ajutoare băneşti. Cu 

timpul, capacitatea lor de rezistență financiară fi redusă 

simţitor, căci membrii. cotizanţi erau puţini încă în „ară ă, 

1) Soziale Praxis und Archiv fir Volkswohifahrt XXIV, No..6 
Col. 130—131.
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o parte fiind mobilizați, iar cei mai mulţi. lipsiţi de lucru, 
Numai în Viena s'a acordat ajutoare, în August 19141. de 
390.746 coroane, iar în Septembrie, acelaş an, de 232.678 
coroane 2), Guvernul austriac a oprit sporirea orelor de 
lucru, pentruca şi cei lipsiţi de lucru, să-aibă măcar ocazia 
de a lucră pentru câteva -ore, acolo unde se simţiă ne- 
voia de brâțe de 'muncă. In Budapesta, .se acordă aju- 
toare numeroase de către organizaţiile muncitoreşti, ce- 
lor lipsiţi de lucru ;, astfel, dela. Decemvrie,. se acordă 
363;156 coroane, deosebit de alte importante sume pen- 
tru înlăturarea altor nevoi 3). Pentru combaterea lipsei 
de lucru, guvernul austriac a lăsat să se continue: lucră- 
vile de utilitate publică, pentru a oferi posibililatea, de 
a-şi: valorifică braţele cei fără ocupaţie. Priu aceste Not- 
standsarbeiten s'a putut micşoră, cel puţin. pe alocurea,— 
în special în Viena —, numărul celor. lipsiţi de lucru. 'Lot 
ce puteă fi utilizat, mai ales în vremurile anormale, pen- 
tru combaterea -acestui flagel social, sa făcut; evident, 
fără ca rezultatele dobândite să fie absolut multumitoare. 
Cu toală adaplarea destul de grabnică a vicţii econo- 
mice Ia condiţiile creâte de răsboiu — 'Kriegswirtschajt — 
tot nu s'a putut ajunge la stadiul din vremurile” normale, 
şi aceasta nici.în ţările. cu -cele mai bune organizățiuni 
social-economice 1)? 

1: + Franţa, Interzicerea comerțului cu inamicii.— Prin 'de- 
cretul din 25 Septemvrie;1914 a interzis zelâţii'e comerciale 
cu Germania şi Austro-Ungaria şi a anulat actele sau 
contractele, făcute cu inimicii săi de azi, dela data .decla- 
rării, răsboiului, o 
„ „Sechestrul caselor. germane. — Pentru a împiedică 
ca, statele inimice.să poată, prin mijlocul. stabilimentelor 
ce: posedă în, Franţa supuşii lor,.să beneficieze în ţimpul 
răsboiului de. activitatea econoniică a Franţei şi în acelaș 
limp a-și. redă viaţa financiară şi economică atât de ne.- 
cesară, Franţa a luat dispoziţii. ca, în. interesul! apărării 
naţionale, tribunalele să ordone nu numai anufârea ope- 
raţiilor, prevăzute. în decretul din' 38 Septemvrie 1914, 
dar şi punerea sub sechestru a tutiror, bunurilor. mobile 
şi imobile. aparţinând. caselor. germane, austriace, şi un: 
gureşii, ce practică în Franţa comerțul, industria sau a- gricultura. N IC DR Ra “TD . . : . Ea pn ate ».. iBrevelele . de. invenție. In Franţa, Sa intervenit 

pa : i. pe i îi 53 

  

„uni: 1) 'Soziale Praxis-XXIV: No.:20. Col. :466,.. ii 
2) > > > » 85 » 824. | | a ur: 3) Victor |. Slăvescu.: „Lipsa de lucru în vreme de război“, Bi- blioteca' Socială, No. 3. - - i i 
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în favoarea industriaşilor, modificând, pentru durata răs- 
'boiului, condiţiile de luarea brevelelor franceze. Ia 

__ Această protecţie a fost asigurată în parle, de de- 
cretul din 16 August 1914, care a suspendat, ' cu : înce- 

pere dela 1 August și până la o dată îixală după răs- 

boiu, nu numai plata anuităţilor brevetelor în curs, dar 
chiar plata primei anuilăţi, înmulţind astfel invențiile” re- 
Jative la armele de răsboiu. şi alte obiecte ce: privesc 
apărarea naţională. . LL N a 

[n baza aceluiaş decret, sunt suspendate toate ter- 
menele ecrute fie prin punerea în exploatare a invenţiei 
în Franţa, fie pentru încetarea acestei exploatări, fără 
ca. litularul să aibă vreo justificare de făcut. 

__ Asigurările pe viaţă! şi: aplicarea 'Decrelului din. 2; 
“Seplenivrie 1914. =. Prin decrelul Win 29 Septemvrie 1911, 
Franţa retrage, din cauza stărei de răsboiu, aprobarea 
-sau înregislrarea acordată societăților germane: și aus- 
triace de asigurare pe.viaţă, sai contra accidenleior, «le 
muncă. _ a aa 
„+ In consecință şi pentru apărarea intereselor asicu- 
“vaţilor, agenții acestor societăţi străine vor fi înlocuiţi 
priu administralori seiucşiri puşi sub supravegherea: și 
controlul statului francez, o 

“In lupta economică a Franţei contra Germaniti, lrc- 
buie să mai notăm că, de curând, Ministrul de comerţ al 
Franţe; a acceptal patronajul său «de onoare „Ligei națio- 

“ nale frunceze 'de upărare induslrială şi comercială”, pusă 
„sub presidenţia alsacianului M. Daniel Blumenthal, fost 
primar de Colmar» şi deputat în Reichstag, şi creată, nu 
alât în. scopul de a elimină elementele germane, cât în 

_seopul practic de a reuni toate forţele vii naţionale (in- 
" dividualități sau grupări prolesionale), pentru a împic- 
dică în viilor, cu orice preț, intrarea - elementelor. ger- 

"mane în - înlreprinderile industriale şi comerciale: Irun- 

ceze şi a asisură astiel indepenilența economică a Frantei. 
“Această cestiune alinge marea problemă. a desroltării nu- ca La a i 
"talității franceze. | i 

In baza legii din 24. Decembrie 1914, guvernul Îran- 

cez poate retrage, prin' decret dat în. Consiliul de mi- 

_miştrii și cu avizul Consiliului de Stat, naturalizarea acor- 

dală oricărui străin, care îşi păstrează naționalitatea lui 

„de origină, sau care, prin comluiti sa faţă de statele ini- 

mice, va fi considerat ca nedemn! de a conservă naio- 

'nalitalea franceză, fie pentrută luptă: contra Franţei sau 

dă ajutor, sub orice..lormă,. inimicilor Franţei, . fie „că 

părăsește Franța pentru a se sustrage. obligaţiunilor im- 

puse cetățenilor francezi. -.., o. i 

„ 'Paxarea articolelor de consuniulie. —. Din lipsă de 

„spaţiu nu putem arătă legea în înlregime, dar, dăm aci 

c
a



„expunere a de molive, din cure se po: ue deduce economia 
acestei legi. 

„Prețul arlicolelor alimentare şi a materiilor de 
pr ima necesilale a crescul in proporții Joarle simţitoare 
in diferitele regiuni ale teritoriului. Urcarea: generală a 
prețurilor se datorează, în mare parle, cauzelor nalu- 
rale izvorâle, din mobilizare ; 'rărirea Drâţelor de muncă, 
cure are drepl consecință o scădere în producţia naţio- 
nală, scumpirea luturor materiilor prime, lipsa mijloa- 
celor. de transport, rechiziţiile şi cump: irările «le merinde 
pentru armată. 

„Guvernul a luat. şi-va luă loale măsurile necesare 
pentr a. înireplă, pe cât posibil, această siluaţie. Dar 
aceustă urcare e dalorilă şi cauzelor artiliciale: articolele 
necesare de prima necesitate ajung ittescori lu preţuri 
excesive cari. nu mai corespunil cu prețurile. curente la 
producători si care apasă greu asupra părlei celei mai 
interesanle a populaţiei, muncilorii, lemeile şi copiii, mai 
cu seamă în centrele inilustriale şi aglomerările urbane.. 

„Legea. din 19 Iulie” 1791 permile primarilor de a 
laxă până și carnea de măcelărie şi aulorilăţile munici- 
pale au pulul, în chipul cel: mai oportun, să aplice «le 
multe: ori. această lege. 
„Dar această lege dispune, în acelaş Limy, prin art. 

30, că nu este permis „in nici un caz de a o estinde 
asupra vinului, grâului si a celorlalte cere ale, şi asupra 

„altor articole alimentare” A 
| „Vă cerem Să complelaţi. Jegea şi să “daţi “primarilor 
Şi, în lipsa lor, prelecţilor, arepiul de a laxă tot ce este 
necesar existenței. | 

„Desigur că nu intră în gândul guv ernului de a pro- 
vocă laxurea generalii a - arlicălelor de consumaţic, şi mu- 
nicipalităţile nu vor recurge desigur 'la această măsură 
decât atunci când se vor găsi față! “de scumpiri neindr cp- 

„Lăţile sau de speculaţii Vădile, Un avertisment «lat la 
timp, va pulei uncori „preveni orice urcare anormală ş Şi 
opri i. abuzurile, dar măsura este necesară prin aceca că 
va permite adese: ori, prinle”o taxare echili bilă, să resta- 
Dilească  regul: aritatea cursurilor”. - 

Reglenienlared alcoolului. — O circulară a Ministe- 
rului de interne, adresată Preteelurilor, cuprinde: 

Interzicerea vânzărei.băulurilor alcoolice cu oarecare 
excepții, în detail şi, „În, «lebitele de h: ăuturi, dimineaţa 

-îmainte: de ora. 1. A ” : 
.Aceeuş interzicere, dar fără imită de oră, pentru te, 

ci şi pentru minori mai jos de'18 ani. | ' 
Ministerul, în circulara sa, a adăugat: 

„n aplicarea acestei reglementări nouă, va trebui să căutaţi îndulcirile necesare şi, prin instrucțiile ce veţi
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«ala agenţilor autorităţilor, veţi: puleă evită asprimi ne- 
-tolosiloare. i | a 

„Pentru aceasta, veţi trebui să vă inspirați de: con- 
„sideraţiile care au ileterminat acţiunea guvernamentală 
“si să nu pierdeji din velere scopul însuşi ce sc-:urmă- 
reşie. a e n CI | 

„AMai înainte de toate, este în.joc o chestie de in- 
Jeres naţional. ae 

„Scopul este de a feri făuritorii apărării naţionale, 
acei cari constiluiesc cele mai bune .forțe producăloare 
ale țării noastre, şi care absorbânil alcoolul, mai cu seamă 
pe nemâncate, compromit, în acelaş timp cu sănătatea. lor, 
facultăţile tor de muncă: scopul c, de a feri femeile, care 
părăsind “căminul lor şi în dauna îndestulărei familiei 
lor, întrebuințează pentru băutură de alcool salariul lor 
“sau alocaţiile Statului: scopul e mai cu seamă de a lovi 
în acele. slabilimente care servesc de ascunzătoare adevă- 
-atului alcoolizm. Acolo trebuie căutat răul și acolo tre- 

"buie ca autorităţile publice să intervină, aducând Ja a- 
ceaslă. intervenţie toată supravegherea și loală vigoarea 
care sunt.de dorit, Sa a 

„Pe de altă-parte, veţi puteă.face uz, dinu contră, de 
toleranţă. Veţi admite, mai: cu. seamă, ca consumaţia de 

"“băuluri alcoolice să fie tolerată pentru femei în cursul 
- zilei, la orele cânt această consumaţiune va putea Li pri- 
„vilă ca un accesoriu al mâncării”. - - 

Conslalurea şi evaluarea pagubelor maleriale rezul- 
ind din [apte de răsboiu în Franța. — Prin. decretul 
“xlin 4- Februarie 1915,:s'a fixaL termenul în care sc face 
reclumalia,. comisiile cari: fac constatările, modul cum se 
«au hotăririle, cele. . Ia II 

“Prin legea «lin d Aprilie 1915 sa holăril pedepsele 
ce sc vor aplică Francezilor cari vor intră în relații ue 

faceri cu suțușii unuia dintre statele dușmane, în felul 
MUrilGre a Me 

Acela care prin nesocolirea interzicerilor în vigoare 

“sau acelora cari se vor mai decretă, a împlinit sau. va 

“căută să împlinească sau să încheie o afacere comereiulă, 
sau un coniract cu un supus.al unei puteri inimice,; sau 
-<u-:0 persoană care idlomiciliază. pe teritoriul duşman, 

“sau cu un împuternicit al. acelui supus sau acelei -per- 

“soanc, în mol direel, suu-prin mijlocire, va Li pedepsit 

-cu închisoare dela 1--5 ani şi cu: amendă dela 500-20.000 

ires., sau numai cu una. din aceste pedepse. NE 

În caz de condamnare, tribunalele se vor pulei pro- 
munlă asupra confiscării mărfurilor, valorilor, sumelor 

rezultale din vânzare, precuni şi asupra contiscării Cal- 

dor, căruţelor, vapoarelor .şi altor obiecte. întrebuințate.
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Atocațiile ucordate familiilor nevoiaşe a celor mobi-- 
lizaţi. —-- Prin legea din 5 August 1914, guvernul a vrut 
să dea mobilizaţilor siguranța că persoanele iubite şi pi- 
văsite, pentru a merge să apere solul şi libertăţile na- 
ționale, vor aveă cele necesare pentru trai în lipsa lor.. 
| Femeia mililarului mobilizat poate să primiască dela 
percepție, o alocaţie principală zilnică: de 1 „leu 25 și 
o majoraţie de 0,50 bani zilnice de fiecare copil mai mic 
de 16 ani. şi aceasta în baza unui certificat de admitere 
la alocatie eliberat de comisia cantonală constiluilă în 

"acest scop la reşedinţa ei obişnuită. Pentru a înlătură abu- 
zurile ce se făceau în aplicarea acestei legi, o circulară: 
din 23 August a intervenit explicând că această alocaţie, 
fiind acordată întrun spirit larg: de umanitate, nu tre-. 
bueșie acordată decât când ca este absolut necesară spre 
a nu face din femeile militarilor “nişte adevărate rentiere: 
ale Statului. Nu vor beneficiă de această alocaţie. funu- 
ționarii' sau lucrălorii ce continuă, în limp de răsboiu, & 
primi leala sau salarul lor. obișnuit. 

„iAlocaţiile continuă a fi plătite chiar dacă mobilizatul 
a murit sau a fost făcut prizonier în răsboiu. i 

„Consiliul municipal din Paris distribuie, din bugetut 
lui, alocaţii zimice de 1 leu, cu o majoraţie de 0,50 bani 

“de copil, nu numai femeilor mobilizaţilor, dar și 'per- 
soanelor lipsite de lucru. Această alocaţie distinctă, se: 
acordă în baza unui certificat de ailmitere eliberal in 

„urma: unei 'anchele serioase. Si - 
N Femeile funcţionarilor. și lucrătorilor Statului mobi- 
“lizaţi, sunl 'aulorizale..să încaseze 'lefurile -sau salariile. 
“bărbaţilor lor, în baza simplei declaraţii că ele au fost 
aulorizate să primească în contul lor.. Văduvele huneţiona- 
rilor Statului, morţi în răsboiu,' vor primi, în limpul 
-ăshoiului, 2f din. leafă: ee. o 
* Sa'imsliluit:o delegație din oficiu a jumătății soldet 
în favoarea femeilor, ascendenţilor și descendenților mo- 
bilizalului, ce în graba mobilizării nu a'putut. face a- 
ceaslă delegaţie. . a e E 

Pentru copiii mobilizaţilor orfani. de mană Şi: pen= 
tru copiii orlani ai răsboiului, sau format -asociăţii popu- 

„lare, constiluite conform legei din 1 Iulie 1901, numite: 
colonii, cu scopul de a-i creşte, a le asigură inslrucția ne- 
cesarii. educaţia imorală şi socială, în fine, a-i iînvălă o me- 
sesie manuală pentru. a-şi câștigă onorabil: hrana. 
Ă Ministrul de instrucție publică a luat dispoziţii a veni 
în ajutorul familiilor relugiate, sau a celor morţi în răs- 

„boiu, pentru ca copiii lor să-și poată continuă. studiile în 
liceele: Statului. Pentru aceşti copii, sa acordat dispensa 
de cheltuieli de studii sau de pensie pentru înlernal; dar



mumai dacă familiile lor, vicțime ale răsboiului, sunt în. 
împosibilitate de a le plăti. 

La ministerul de interne s'a deschis un credit, pentru . 
iuneționarii din departamentele: şi. comunele ocupate ile 
Germani, cari nu pot. primi Ic: ia. lor. ORI RE 

In ajutorul ăduvelor. otiţerilor morţi pe. câmpul. de, 
xăsboiu, s'a intervenit prin o dispoziţie. care. .consideră 
ra valabilă, sub formă de ajutor și chiar după. moartea | 
2itularului, până la lichidarea. pensiei sale, delegaţia d: UA 

„<le un otiler mobilizat femeei” sale. de. u: primi: 0 parle: 
=lin solda sa militară în tot. limpul. răsboiului..: ..: 

- Plata valoarei unei rechiziţii poate Îi făcută. femeei 
“unui mobilizat, chiar îu lipsă de procură, dacă ea; sem- 
nează "0 declaraţie să veste autorizată pentru uceusla,. şi 
numai dacă suma e mai mică de 10.000 lei. 

„După moartea mobilizaţilor: căzuţi pe câmpul: de: o-: 
moare, su suprimat impozitul pc: succesiuni şi în: protitul, 
văduvei, şi: a urmaşilor în linie directă. 

Suspendarea -poprirei. salariilor. interioare “de. 2060 
4ei anuăl, în timpul răsboiului și până la o dală. poste- 
xior'-fixală, -a fost stabilită „Brin ilecrelul din 26. Sep- 
Memvrie 1914. “ 

_Be/ugiaţii din departamentele ocupate de Germani. 
Li:sau dat ajutoare, ce consistă în. alocaţii. analoage celor. 
late femeilor mobilizaților. : În plus, s “a: autorizat , casele . 
le economii ca să ramburseze depozitele băneşti acestor 
relugiaţi, în: noua lor reședință, sub. prezentarea livre- 
delor, treplat câte 50 lei la.15.zile. 

- Prin: decretul din 20: Septemvrie,:.s'a acordat reru- 
rgialilor dreplul de a primi imediat -1/; “lin prețul. rechi- 
:zițiilor. în “noua lor reşedinţă, iar runcţionarii Statului 
“oală lcafu în' noua reședință. 

: Sa însărcinat inspectori, :penlru . aplicarea imediată! 
“în folosul. acestor rofugiați, a tuturor. măsurilor. “le asis-, 
dență pentr u: locuinţă, “ana: Și. întreţinere a, lor, aştecp=: 

tând a:luă măsuri pir au u le procură; de lucru. în arse-. 
malele şi. alelicrele de "ăsDoiu.: cei ! 

. Su_ereial o.nouă. secție de: 9ficiu depari lamental de. 

“asistenţă, ce se va ocupă numai: le -;soarta refugialilor, 

pentru a,le asigură masimum ide ajutor: şi „ nenumii ate 
“subseripţii Şi - asociaţii: de.. ajutor “din: iniţialivă parlicu-: 
lară, cele mai: multe pateoiale de marele: filantr op, pe 

“Leon Bourgegis. :.. E i 
“Persoanele” sărace :Sau plasat: pe. “cale: "de. rechiziţie: 

hiberându- li-se: bonuri de locuință... 

Măsuri. conlra lipsei «de : lucru. — “ALL. consiliul su- 

perior al muncii, cât şi sindicatele Bursei muncii, au 

căutat să -iă toale măsurile. posibile. S'a . constituit un 

el de oficiu central al muneci la ministerul. de interne.
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şi prefecţii au primit instrucţiuni, pentru a alcălui liste 
«le ce: fără lucru, după vârsta şi protesia fiecăruia, pentru 
a-i turniză industriilor încă în activitate. 
Sa alcătuit un fond naţional în bugetul ministerului 

de muncă, din care se subvenţionează casele cu o alo- 
cație egală cu 50% din îndemnizările date de ele munci-. 
torilor fără lucru. | - A 

| Tot lin: acest tond naţional, se subvenţionează co- 
munele cu 3300. din: sumele destinate lucrătorilor fără 
muncă, când aceste îndemnilăți nu sunt mai mari alo-. 

„«aţiei. zilnice, acordate femeilor mililarilor. mobilizați. 
Aceste alocaţii nu sunl acoridiite, decâl ucelor ce jus- 

liiică că au exsercilat o profesie mult timp înainte de răs- 
hoiu şi că din cauza răsboiului nu. o mai pol exercită. 

PRepulrierea. —- S'a hotărit repalrierea celor fără. de. 
lucru, sau în comunele unde rezidează familiile. lor, sau 
în regiunile. wide ar găsi mai uşor ile lucru decăt în 
centrele aglomerate, ca departamentul Senei,  înlesnin-: 
du-le lransporlul,: ajutânilu-i cu bani pe cei lipsiţi «le. 
mijloace, etc. E Dee e 

heanimarea vieții economice. — Franţa a șşliut să-si 
mărească exporlul în America, Atrica şi Extremul 0O- 
rient, de unde sc fac comenzi continue, asigurându:şi” su- 
premația comercială: a ei şi a aliantelor sale şi a luat lin 
clientela Germaniei, ai cărei agenţi, aşă de abili în: afa- 
ceri, au dispărut în ajunul răsboiului. - 

Sănătatea publică. — S'au luat serioase măsuri pen-- 
tru aplicarea striclă “a obligaţiilor, ca: toţi medicii, setii. 
de familie, şi orice. colocatar, să declare la primărie €a-. 
zurile «de boală contagioasă ce cunosc. a 

"Pentru a apără sănălatea publică, pretecţii au a- 
dresat circulare primarilor tututor comunelor, prin care: 
le iniică, între altele; măsurile de curățenie. şi desintecţie- 
ce trebuiesc luate în localităţile unde sun ingrijili bol-: 
navu Sau răniții: militari, sau pe unde au Lrecul Lrupe:. 
Asociaţiile aulorizale să deă concursul lor serviciului să-. 
nătății armatelor “de useal: şi de mare, au dreptul să 
opereze lolalitatea fondurilor depuse ile ele, pentrucă ele. 
sunt excluse de moratoriu. Di aa 

-ljutorarea socială de răsboiu 1). — „Consiliul 'co-- 
munal al oraşului Paris a aplicat legea asupra ujulorării 
sociale dela. Î.VII[.1911, potrivit căreia! se dă soțiilor răs-- boinicilor 1,25 lei şi de liecare copil 50 bani zilnic; aju-: 
torul “se dă şi” membrilor nelegitimi ai familiilor: Aju-- 
torarea săracilor, potrivit legei dela 13.VII.1905, a. fost: sporită printr'un adaos'și întinsă asupra acelor persoane, 

, 1) “Căpitan Titus Frideric Mayer, op. cit. O par:e din acesta. mă=. 
Suri S'au arătat mai sus, - E a



59) 
    

cari au ajuns în nevoie în urma mobilizării unui fiu, 

unui frate, sau altei. rude apropiate. - 

“Celor lipsiţi de lucru, despre cari sa zvonit că ar li 

fost, încă dela sfârșitul lunei August, 600.000 numai în 

Paris, oraşul Puris le «dă ajuloare. la Tel ca şi familiilor 

mobilizaţilor. . E a NI 
Sau constituit numeroase comilele si, instituţii din 

iniţiativa. privată pentru plasarea relugiaţilor fără lucru. 

Pentruca storțările acestor instiluliuni. să lie coordonule: 

cu cele făcule în acelaş scop de oficiul central al muncei, 

sau imprimat numeroase liste «de numele, pronumele” şi 

noua reşedinţă a refugiaților belgieni şi francezi din cele: 

11. departamente ocupale de inimici, liste cari. sau îm 

părţit deputaţilor, senatorilor şi. tuturor autorităţilor, în- - 

xitate, prin circulara telegramă din 3.XT., a se ocupă de 
cererile și lrebuinţele locale de lucrători. E i 

Oraşul Paris sprijină cu mijloacele lui multe întoc=: 

miri de bine public, întemeiate «din inițiativă particulară: 

„Ministrul Guesde a pus la cale o ajutorare excepțio- 

nală de stat, mai mare, pentru locuilosii cartierelor «de 
lucrători din. Est şi Nord, penlrucă au trebuit să fugă 
de acolo din cauza măsurilor mililare. Guesie vrea ci 
uriașele locuinţe goale din centrul Parisului să slujească 
la adăpostirea. familiilor, cari au să îngrij ască de mai 

mulţi copii. EL mai plănuiă. să îndatoreze pe acei cari 
au 0 locuinlă cu 1 otlăi, să pună la dispoziţie cel puţin 

una pentru, îngrijirea răniților, la nevoie. 
„Criza ceonomică pare mai grea: măsurile de pre- 

vedere socială din limp de pace mau avut. extensiunea 

celor. din Germania. In schimb, sistemul mutuatităţilor a 
avut .o. influenţă. educalivă binefăcătoare asupra luluror 

claselor poporului francez. Numeroasele societăți de aju-. 

tor mutual: societăţi mutuale agricole, şcolare, eclesias- 

ice, regimentare,. (cooperativele regimenlare, ete;), mun- 
citoreşti, coloniale; etc.,. ap mărit fraternilalea şi solidu- 

rilatea poporului, a.abropial loate clasele sociale şi a 

contribuit ca socăaliştii cei mai îndârjiţi, ca. Herve, să 

alerge sub” steag, ba chiar să «dleă lecţii de, patriotisnr. so-, 

cialiştilor din. țările neutre, ca Ttalia. 'Coeziunei şi soli- 

darilatea poporului francez. a, dat un, caracter, special şi 

disciplinei lui, care se bazează mii mult pe ideea co- 

niună, care încălzește şi însulleţeşte .pe toţi, decât. pe so- 

lida şi. amănunţită instrucţiune proiesionaliă ua. soldatu- 

lui; ea compensează, în parte, şi neajunsurile ubet reeru- 

tări, care din pricina populaţiunii slaționare a Prantei: 

şi a nevoiei realizării unor elective mari, == ma putut 

ține seamă totdeauna de, calitatea: fizică a celor încor- 

porați. . i |
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Lupla conlra lipsei de lucru 1). — „Niciodală Franţa 
na rămas cruțată «le influenţele răsboiului asupra pietii. 
muncii, mai ales în primele luni de răsboiu, când în- 
lreage viaţă şi aclivilale industrială - şi comercială a iost 
alâne zguduită. Organizațiile muncitoreşti — și, în LA 
cial, Confederation generale du, iravuil — au ucr pe: 
deopare, pentru întocmirea unui bun serviciu ! “a ERA 
sării, iar pe de altă parle, pentru! ajutorarea celor ce se 
săâsiau în, imposibilitate de a găsi dle lucru. Cu organi- 
zarea produclici în vederea intereselor armatei, sa mic: 
sorat, înt”o măsură destul de apreciabilă, lipsa de lucru. 
Pentru anumite ramuri de „producţie —'de pildă industria 

„materialului de răsboiu și a munițiilor, — sa simţit 
chiar lipsa de muncitori calilicaţi, aşă încât suvernul 
francez Sa văzut chiar silit să. ia depe frontul ue lupfiă 
tol, personalul. pregălil lrebuincios. Ir anța, ca şi Anglia, 
în deosebire de. Germania Şi Auslro- Ungaria, se află în 
situaţia favorabilă de a;aveă drumurile de export! Și îm- 
port absolut libere, aşă încât industriile ce lucrează cu 
materii prime lin str: ăinătate; cât şi industriile ce îşi au: 
debuşeurile lor în străinătate, pot să-și continue “activi. 
lalea. lor, bine înţeles într'o măsură mai mică, decâl în 
vremurile normale: Aceste elemente au o intluenţă i destul. 
de apreciabilă asupra pieţii muncii în Franţa. Nu dis- 
punem de date statistice ofici ale Şi sigure asupra mer- 
sului lipsei de lucru în E vanţa. | 
_...Guvernul. francez 7, câl'şi organizațiile muncilor eşti, 

lucr cază, însă, din răspuleri pentru ca. şi actuala lipsă 
«de lucru, ori AL ar fi ca de neînsemnată, să fie cât mai 
bine posibil, înlăturală. Sau, organizal ateliere unde fe- 
meile şi linerii pol' găsi 'o ocupație sigură și deslul de 
mulțumitor r elribuită. Storțările „Confederaţiunii generale 
«a muncii”, — se îndreaptă în senzul ca aceste: ateliere să 
lucreze numai pe seama slalului, depărt amenlelor sau co- 
munelor, căutându-se a se evită intermediarii speculanți. 
Sau: numil comisiuni departamentale care au misiunea 
de a organiză acesle ateliere, menile a aduce o. îmbună-: 
tăţire pe piaţa muncii «lin Franţa. În genere, putem spune 
numai, că sub acest raport, E ianţa sc prezintă în, con- 
diţiuni destul de, mulțumiloare”. A . 

| Germianua. Multipla Taţelegeve, cunoscând mai: nalt 
sau mai puţin organizaţia militară a Germaniei, a compilat 
mult că succesul. îl va. obţine printro. completă izolare 
a Germaniei de restul lumci, „Silind-o să ceară pace de 

1) Victor 1. Slăvescu, op. cit,
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leama' foametei, sau din imposibilitate de a face faţă 
nevoilor de armament sau ile aprovizionare ua armatei. 

Rezumim aci, din revista Democraţia”, articolul d lui 
Dr MN. Coşoiu, asupra acestor chestiuni: 

„Prin izolarea. completă de restul lumci, Germanii se - 
văzi obligală de a. transformă orgatiizațiunea ci econo- 
mică, dintr'una cu caracter distins internaţional, - "(cine 
Weltwirlschalt), în accea polrivilă „statului izolat” (in, 
den Zusland cines 'isolierlea Staales)”. a 

„Soarla răsboiului, în aceca ce: o 'priveă, ” 'alârnă 
acum de posibilitatea, cât şi de. iuțeala cu care orgaiicle 
conducăloare germane înţelege au şi rcuşiau 'să înfăptui: ISCcĂ 
uceastă. transtormare, această adaptare la noua siluațio”, 

„lipseau, însă, pentru cei ce erau chemali să aducă 
la îndeplinire ac asia, orice exemplu istoric. de imitat, 
preguni şi orice pregătire în vederea aceasta” . i 

_ „ăltceva fusese blocusul continental al lui 3 Napoleon 
şi altcevă urmărise el”. 

„Completa _liberare a târgului curopean' 'de'sub pu-. 
lerea economică Superioară a “Angliei, alungarea acesteia: 
de pe continent, precum și mutarea “pentru totdeauna u, 
centrului. “de 'greulate, al “economiei lumei dela londra 
la Paris. “fusese Jinta urmărită ide Napoleon: Fusese ileci” 
aceasta mar mult un plan de prohibire, contra mărfurilor 
engleze, de exeluidere a puterei. comerciale britanice, ale 
pe. “continent”. 

„Altecvă, însă, eră blocusul înfăptuit acuny de aliati 
contra Germaniei, deci nu din învățămintele acestui e-: 
xemplu pulcă Imperiul german să se! inspire” A IN 

Această siluaţiune a “obligat Germania să caute, Scă- 
parea în următoarele. trei direcţii: 

a) Diminuarea pagubelor fiu: anciare şi. niateriale pro- 
vocale de această siluațiune; ” 

P) Asigurarea vieţii economice şi financiare a ării: 
„E Asisurăre a „mijloacelor! de hrană a celor “rămași 

acasă. | 
Pare că a fost mai. uşor pentru Germania aşi asi-! 

gură cele necesare conducerii. căsboiului decât: cele” nece-. 

sare vieţii. celor r ămaşi. acasă, adică; „Pâinea, de „oale 

zilele. . | | 
Prin încercuire a “'Austro- Germaniei, “ materiile” nece- 

"sare pâinei “de toate zilele, „impor tate în mare parle, în- 
cepeau să lipsiască. . " 

Iu! total, Germania” import a “anual! malcrial pentru 
hrana. oamenilor, vitelor şi. îngrăşămintei lor, ' cam de 

10 mărci de cap. de locuitor. Acestea. neputând fi aduse 

decât din ţările neutre, ilin regiunile! din interior şi din 

depozitele, câştigate, dela duşmani, S | s'au sândil imediat la 

DI - RE



si? 

jimitarea consumului. şi la înlăturarea, speculei, prin li- 
xareu. de prețuri. maximale. 

Preturile maximale -păzeau populaţiunea d [că speculă 
şi, alară de aceasta, obligă pe cel ce se află în posesiunea 
acestor mărluri, să le pună în comerț, dacă nu servesc 
pentru consumul propriu. 

In Germania, o toarle mare parte din grânele ori 
nialeriile nutritive „BCrIMANE, impor Late «le aiure 1, Ori Dro- 

duse în (ară, sunt întrebuințate, în timpuri norinale, nu- 
mai la hrana vilelor, ceeace a. Tăcut să se înmulțească e- 
norm vilele, 

„Nutrelurile de. tot felul, Fructele. uleioase din” ţările 
calde, orzul rusesc, ce se aduceă numai pentru, vile, acunr 
lipseau: Din cantiti ățile de grâne, cari trebuiau acum re- 
zervale vamenilor, vo înseninălă cantitate trebuia rezer- 
vată şi vilelor. E aa i 

Dacă dela începul canti: ățile de secară naţională ori 
de carloli, ce lrebuiră dale la vite, Sar Li. rezervat nu- 
“ama oamenilor, nevoia - pentru hrana acestora nu ar [i 
“fost. prea simţilă,. însă ur fi rămas vilele să moară “de 
fouume, ori să fe tăiate pe capele şi astfel să aducă, pe 
lângă, o depreciere. a mărfei-carne,, o distrugere a ma- 
leriălului de muncă şi bogăţie, agricolă, atât «e preu lor- 
ma, vila. 

| Preţurile maximale au ferit! pe. economii de vile şi 
agricultorii germani de aceste pagube. 

Posesori vitelor făceau orice sacrilicii pentru păs- 
trareu. lor, iar sindicatele agricole şi toale organizaţiu- 
nile similare, prin ameninţări şi cireutări, împinge pe 
proprielarii lor. lu aceasta. 

Insă autorităţile remarcară curând la ce pericol se 
expune populațiunea -ilin. căuza păstrării luluror vitelor 
și, în special, a porcilor, cari consumau. mai loală pro- 
ducția «e cartoli. . - Da 

Chiar din Noembrie 1911 se. luară măsuri de a se 
opri consumul cartofilor pentru hrana vitelor, precum 
şi a tărâţelor.. 

„Măsura îtu completată de Kriegsgelreidegeselischatt, 
la. 1 Februarie 1915, -când. toile depozitele. de grâne 'din 
imperiu fură lrecule sub contwolul ci, confiscând ovăzul 
lin întreaga, tară; „pentru asigurarea hranci alor ar- 
malci. Curând, urină. acelaş lucru şi penlru orz, iar din 
Aprilie, şi consumul carlotilor începi să. fie controlat. 

Vilele şi porcii, consumânil, însă, materiile de_ire- 
buință pentru hrana oiumenilor, “irebuiră să. se găsiască 
încă «lin Ianuarie modalităţi, cari . Să. ajule o raţională 
tăiere a acestora,. în. special a. "porcilor, „cari consumau 
şi. secară, şi ci artofi. 

Cei: ce nu făceau acest lucru de bună ivoic, or au obli-
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gaţi de autorităţi, asigurându-le, bine înţeles, putinţa unci 
depozilări şi conservări a cărnei, penlru a nu se ajunge: 
la o depreciere. şi, deci, la o. păgubire directă a poseso- 
rilor “lor. 

Na întârziat! înterv enţia autorităţilor pentu. a aduce 
regulă şi în consumul nutreţurilor, — admiţându-se deep: 
tul de a confiscă “toate: nutreţurile . disponibile. şi a fi 
împărţite proporţionul. de autorităţi.- 

Labricile de spirt şi bere, cari înbrebiuințau cantităţi 
"enorme de orz, ovăz, curtoli,. porumb, ete. lrebuiră să-şi 
econoniseuscă "consumul lor. în aceste mărturi ; ; fabricile 
de zahăr înecpură să-si: economisească sfecla, iar, zahărul 
ft anăsural «le autorităţi şi echitabil distribuit pe cap. 
de om. 

Tot pentru a ajulă cât mai. mult pe cei ce păsubi: UL 
din. lipsă nutreţurilor: pentru vite, se luă măsura gene- 
rală, “ca 'toale domeniile forestiere. ate: statuiui,: provin-. 
iilor,” comunelor, elc.,:să fie obligate de a lăsă liber, 
pe tot-limpul ac eslei crize; păsculul vilelor si al porcilor 
prin pădure. !. : Sa 

- luându-se apoi în seamă, -.că recolta. ci curtorilor fu- 
sese în (ară, în vara 1914, extraordinar de, bogată, si 
pentru a preintâmpină o nevoie în viilor, în- cazul unci 
vecolle slabe, cât şi penlru a nu dă loc'ra risipă, pe.vre- 
muri atât de grele, cu ajutorul creditului statului se creară 
depozite: speciale pentru păstrarea lor, :precunr . ajulale 
tot pe acelaş credit, comunele îşi luară în slujbă industrii. 
ivigoriferă, pentru a pulcă CONSCTY ră „perlect depozitele 
de "carne. 

Si asttel, din obligalivilatea fiecău iruia de a-și Alec ară, 
precun! şi de a pune la dispoziţia colectivităţi, Fie. ma- 
leriile prime pentru folosul industriei, [ic grânele,  mua- 
teriile. alimentare și nutrețurile, loale; ajutate: «de. tisarea: 
prețurilor maxim: ue, se născil o organizaţie, atât de-com= 
plexă. şi deivaslă,'în cure autoritățile. (de. sal, proviucie, | 
„Cerc, comună), rehuiră. să: “ştie. a plănui producțiunea, 
a regulă “drept. și.:omeneşte distribuțiunea- si ? consumiu- 
liunea luluror Dunurilor;,. aflate : în. Germanii, încât nu 

mai Îu pericol pentru: soarta. răsboiului, din parle asta. 

Negustorii nu mai rămaseră decât aşă cumiiîi pro- 

pov: ăduise „Fichte,: adică nişte “simple organe de. ilistri- 
buţiune ale puterii statului, agricultori, morari, elc., nişte 

simpli: depozilari: ! po 
Tată și unele din! mvăisurile. hate. de Germania: 
Suprivegherea întreprinderilor slirăine. -— „Consiliul 

federai "german a: dat :ordonanţa din 3. Noembrie. 1911, 

prin care! se supune:-unui control oficial toate întreprin- 

derile conduse. sau: suipraveghiate de'supuşi ai ţărilor îni-
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mice, sau ale căror venituri se scurg, în total :sau în parte, 

1 țările duşmane și au sediul pe teritoriul german. 

“Pe lângă aceasta, banii sau celelalte valori ale acestor 

întreprinderi nu vor mai puleă fi, nici ilirect, nici indi- 

rect, expediate sau virate în ţările inimice. Toale acestea 

sub pedeapsă de o mare amendă sau închisoare. . 

“Inființarea depozilului imperial de furuj. — Consiliul 

federal a decretat următoarele dispoziţiuni la 25 Iulie 

105: : Ca 

Pentru executarea prescripțiunilor asupra comerțului . 

de ovăz, orz, furaje zaharoase, furaje concentrate, Im-., 

clusiv tărâțe, sa înființat un depozil imperial. de furaj. 

EL este o instituţie care constă dintrun președinte, unul. 

sau ma: mulți vice-preşedinți şi dintrun număr de mem- 

brii hotărît de Cancelarul: Împeriului: : a 

Depozitul imperial de furaj are datoria de a. îngriji 

«e asigurarea şi distribuirea Iurajului indigen. In ce pri- 

veşte iurnizarea ovăzului şi a orzului, sediul central se 

ocupă cu procurarea celor necesare armalei; în ce pri-: 

veşie tărâţe, furajele zaharoase şi concentratie, se ocupă 

societatea anonimă: de aprovizionare a agricultorilor ger- 

mani. Amândouă sunt puse sub. supravegherea Cancela- 

rului Imperiului. o. 
“Depozitul de furaje al Imperiului îngrijeşte de lu- 

crările de administraţie, inclusiv constatările. statistice. El 

stabileşte în special: Da a a 

a) cât ovăz poate fi furnizat de fiecare din uniunile 

comunale şi în ce timp; îi: a 

b) întrucât sunt de dat suplimente de furaj la caii 
din mine, lă caii de herghelie, pentru armăsari şi pentru 

alţi: cai; A: DI ie 
e) cât ovăz e de idat stabilimentelor științifice. și altor 

întreprinderi, cari pentru scopul: lor nu se .pol dispensă 
de ovăz; i. aa e 

4) în ce condiţii: ovăzul. care nu mai e.-bun :penlru 
hrava cailor, se poate întrebuinţă în alt chip; | 

e) cât: ovăz. trebuie împărţit. fabricelor alimentare: 

(8: 17, 18, 19 ale ordonanţei privitoare la regularea tra- 
jicului“ cu ovăz, din 28 Iunie 1915, Beichs-Gesetzblati, 

pas. 381). Si a a 
- 4) cât orz poale. fi. procurat de călre fiecare: uniune. 

comunală: şi în ce interval: de limp; SI ca aa 
9) cari stabilimente industriale pot prelueră sau: face 

să se prelucreze orzul, şi în e'cantitate;, ... ::: - i: 
„DD în ce mod orzul tlisponibil se poate distribui au- 

torităţilor armatei, autorităţilor marinei şi a: uniunilor 

<omunale,. sau cum ar puteă-fi întrebuințat altfel. 
Urmează apoi lliterite. dispoziţiuni asupra modului 

i 
n 
n 

JI
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de distribuire al. furajelor, al. aprovizionării și , distri- 

buirii-tărâţeor, ele. i. Nei 

Ajulorurea  niembrilor:. familiei soldaţilor - activi. — 

Această chestiune, care a provocat însemnate discuţiuni 

în statele beligerante, a găsit o soluțiune; în Germania, 

întăptiundu-se o lege privitoare la ajutorarea. familiilor 

scldeţilor. încorporaţi. De curând sa adus.o litrgire mai 

mare a dispoziţiunilor : primului proiect.  Socotim inte- 

resant reproducerea, după revista „Frankiurter Zeilung”, 

a unora din dispoziţiunile acestei legi: os 

* 4.—Se vor ajută şi părinţii, -şi bunicii în. nepuență 

de muncă, ai acelor soldaţi -aclivi, cari în limp de pace 

ar fi pulut să fie scutiţi de serviciul activ, datorită impre- 

jurărilor familiare, ca singurul: lor sprijin, polrivit $ 82: 

al legii: militare. Această cerinţă trebuie, pentru. încu- 

“ xviinţarea. ajulorului, să. fie recunoscută drept împlinită, 

de către preşedintele civil al comisiei auxiliare compe- 

tente... aaa aa 

2.—Se vor ajulă, cu începere dela 1 Septembrie 1915   

(stil nou) și fraţii şi surorile, mai mici de.15 ani, dar 

în: nepulinţă de muncă, :dacă  sollaţii încorporaţi pentru 

îndeplinirea serviciului acliv erau, la vremea încorpo- 

rării lor, singurul sprijin -al acestora şi dacă părinţii, în 

neputinţă de muncă, nu sunt în stare să-i. îngrijească. 

3—Ajulorul familiilor se va dă timp de 3 luni. peste 

termenul de când, pe temeiul: legii dela 17 Mai 1907, li 

se cuvine urmașilor pensia care urmează să li se plă- 

liască. Ajuloarele familiibr plătite peste acest termen: 

se'vor privi ca avansuri asupra pensiei urmaşilor şi se 

vor scădea din ea, la plată. “Toate dispoziţiile dinainte. 

privinil socolirea ajutoarelor. familiilor la .rentele. urma- 

şilor, se. schimbă în: chip! corespunzător. . :. -.... Ia 
„si 4. Cotele minimale ale ajutoarelor familiilor au fost 

“urcate - pentru lunile Noembrie: 1915, până inclusiv în 

Aprilie 1916, la 19 mărci soțiilor. și. la 7,50 mărci celor- 

„lalte persoane în drept să lie ajulate. Di 

[inislerul de Răsboiu îndeamnă din nou si fie, deslu- 

şiți: sollaţii, că dreptul asupra. ajutorului nu cuprinde pe 

“toţi, ci pe cei aflaţi în lipsă. A a UE 
„+ Ajitorarea “publică a familiilor mobilizaților..1)..:— 

„Ajutoarele minime: hotărite prin legea din. 1888 sunt ne- 

- însemnate. și nu corespund preţurilor de. astăzi, aşă că 

ajulorarea publică a trebuit să. intervie. i. 
„O serie de administrații, comunale uu notărit să spri- 

jine si din partea lor pe familiile în suierință ale mobili- 

zaţilor, sau-cel puţin o parte din aceste familii. Așă, de 
m pildă, comisiunea. financiară din: Barmen „a“ .îmeuviințat 

1) Căpitan T. F. Mayer, op. cit.
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un eredil de 500.000 mărci pentru ajulorarea..tamiliilor 

și penlru aprovizionarea oraşului cu mijloace de Llraiu. 

Consiliul comunal: lin Frankturt pe Main a hotăril 
să plătească luerălorilor slalornici sau nu, «dela lucrările 

orasului, cari “au fost mobilizați, că şi impiegalilor, sa- 

lariul lor pe 11 zile înainte, dela dala chemării. Neukolu 

a volal 1/3 milion în“ acelaş scop. Berlin, Charlotienburg 

şi 'Tege! au holăril să dea familiilor soldaţilor mobilizați, 

“la cerere; un adaos comunal la ajulorul pe care-l plăleşte 

Imperiul, de 100% idlin acesta. Frankiuri pe Main ulă, 

«levcamdată, numai un adaos de 300. | 

ToL în scopul ajutorării publice, sa hotăril ca 200 

milioane de mărci «lin noul” împrumut «le d. miliarde 

mărci să se destine pentru acorilarea de. ajutoare de lăuzie 
în vremea răsboiului, precum şi pentru. ajulorarea -co- 

munelor sau asocialiunilor comunale în acţiunea de în- 

grijire de buna stare în vremea răsboiului, în speriul de 
îngrijirea celor rămaşi fără putință a-şi câştigă existenta 

zilnică şi pentru ajutorarea tamiliilor mobilizatilor peste 
minimul prevăzul «le lege. - i ” 

Vedem din acestea că polilica. socială, în vreme «le 
“răsboiu, îmbracă haina asistenţei publice. Intradevăr, sta- 
rea de lipsă adusă de răsboiu este aşă dle mare, că nu 
se poale cere dela familiile celor chemaţi pe câmpul de 
luplă, nici cel mai mic: sacriticiu bănesc, cum ar Îi Con- 
linuarea asigurării prin plala cotizaţiilor; rămâne, «deci, 
ca statul să afle mijloacele pentru preinlâmpinarea stă- 

"rilor de mizerie”. | Zi a 
i 'Adminislrațiu forțată. -— Consiliul federal, în baza 

lege. «lin A August 19id;a deerelal administraţia lorţată 
“(dim oticiu) a întreprinilerilor franceze, rusești şi engleze, - 

cu domiciliul. în Germania şi Austro-Ungaria, * 
-La începul, decretul a fost «lat numai: pentru între- 

prinderile iranceze, apoi sa înlins pentru cele engleze, şi, 
în fine, pentru cele rusești. 

„„Sfaluri penlru consumarea piinei”: — Germania. a 
simţit nevoie “a da: asemenea sfaluri.: Ile se rezumă ia 
arălarea că ar fi o greșeală să se nulrească vitele cu ce- 
reale care servesc la lacerea pâinei: în plus, pâinea nu 
trebuie să fie disprețuilă cânil nu e proaspălă, iar când 
se va lăiă pâinea, Liccare să ica numai felia care e me- 
cesară ; soldaţii de pe front ar fi îericiţi să aibă pâinea 
pe care unii o aruncă. 
„_ Proclamaţia care conţine: sfaturile acestea, se ter- 
mină astfel: n 
__ »Mâneaţi pâinea de răsboiu (Rommisbro), e hră- 
nitoare Și sățioasă ca oricare alla. Dacă loți aţi. mâncă 
pâine de răsboiu, am fi siguri să nu “ducem lipsă nici- 
odală, E d
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„Nu uitaţi să tierbeţi” cartofii înainte de a-i curăţi. 
Curăţind carloata : înainte ile a'o Lierbe, se pierile mult: 
din ca. Nu aruncaţi resturile de carloale, carne sau Ic- 
gume, care nu le puteţi întrebuință: 'păstraţi-le, căci pot 
servi la hrana vilelor. Țăranul va fi fericit să le capele”. 

“Uniune cenlrală penlru comerțul de vile.-— Pe buza 
ordonanţei Consiliului Tederal 'sa holărit în principiu: 

Uniunile provinciale şi districtuale formule prin or- 
dinul autorităţilor centrate ale țării, din 19 lanuarie 1916, 
pentru reglementarea aprovizionărilor şi plasărilor de 
vile, precum Şi pentru reglcemmntarea prețurilor vitelor 
vii, se vor constilui toate întro singură uniune generală 
(cu putere «de drept). Uniunile pentru: comerțul. «le vile 
din statele federale germane, formate pe acecaş buză ide 
drep!, poL.fi primite în uniunea generală, 

"Uniunea generală are ile scop. să supravegheze 'acti- 
vilalea uniunilor alerente, privitor la aprovizionarea, plu- 
sarea şi privitor la preţurile vitelor vii: vaci, boi, porci 
ŞI Ol. | .. . E . . Ba n. ... d : * 

“Fa este în drepl: Sa 
d) să stabilească normele pentru activitatea statuară 

a uniunilor adereiite : i] OS 
b) să strângă lesălurile cu uniunile aderente în scopul: 

unei 'acliviLăţi. comune. | o | - 
Uniunile aderente sunt obligate să urmeze ordinile 

uniunii generale. o i a | 
Urmează apoi prescricri pentru funcţionarea comi- 

tetului, a consiliului consultativ, a adunărei membrilor, a 
autorităţilor ce pot'luă parte, ete. | 

Ingrijiri sociale peniru luplălori, răniți, şi urmaşii 
lor. — Legea din 31 Mai 1906 stabilește renta unuală 
pe toată durala nepulinții desăvârşită «dle muncă: (rentă 
inlreagă): sergent-major, 9000 mpărei: sergent, "700; 'ca- 

“poral, 600; soldul, 540. | | 
La căpătuirea soldaților pe jumătate invalizi, pe! 

lângă principiul rentelor, mai este în fiinţă, în purte,.. 
și principiul Munceii 

"In „Legea asupra îngrijirii de persoanele din clasele 
inferioare: ale oștirii, ale marinei, “şi ale trupelor "colo- 
niale”, se prevede urmăloarele: a a Da 
„__ „Persoanele cari fac părle din clasele subofiferilor 

și dintre negradaţi, au dreptul, la liberarea din serviciul 

activ, la "o rentă (renta mililară), dacă şi întrucât şi-au 

“pierdut, în urma unci vătămări adusă île serviciul mili- 
tar, pulerea lor de muncă întreagă sau ea lea lost mic: 

şorală cu ccl puţig 10%. Subofiţerilor şi soidaţilor, cari 

nu fac parte dintre reangajaţi, poăte să le deă, la cerere, 

pe lângă rentă, un certificat pentru un loc de funcţionar 
inferior, dacă ci par vrednici şi destoinici de funcționari.
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_. In privința măririi ajutoarelor, se: ține seama de ve- 
nitul pe care l-a avut mortul înainte, dar ajutoarele irc- 

buie să cuprindă din venitul muncii 30% penlru văduvă, 

pentru orfani de amândoi părinţii cel puţin 30%, pentru 
fiecare orfan de unul din părinţi, pentru părinți, bunici, 
cet puţin 2000. Urcările se îngăduie numai în măsura În 

care venilul văduvii şi al capiilor “lin gospodăria ci, nu 
e mai mare de 5.000 mărci anual. Dacă o văduvă se 

mărită, având dreptul de ajutor, din nou, ea primeşte. 

odată pentru lokleauna, de trei ori valoarea rentei. de 
„văduvă. . a a 
_“Lupia contra lipsei de lucru 1). — Răsboiul generul 

producgă la început o perturbare atât de ailâncă în viata 
economică germană, încât numărul celor lipsiţi de lucru eră. 
cu adevărat disproporționat faţă cu mijloacele financiare 

„de care dispuneau simlicatele muncitoreşti, şi anume aju- 
torarea familiilor celor plecaţi pe câmpul de luptă, cari 
fuseseră membrii sinricatelor.. . o 

Opera «le reorganizare a pieţii muncii ce-și propu: 
neau sindicalele muncitoreşti aveă un dublu caracter: 

_se căută mai întâi restabilirea. echilibrului între cerere 
și otertă, prin plasarea: muncitorilor în locurile dispo- 
nibile, şi numai în al doilea rând ajutorarea lor mate- 
rială, în caz de imposibililate de a-şi valoriiică braţele. 

„Sprijinu! material acordat eră de. 5 mărci pentru munci- 
torii însuraţi şi cu copii, și £ mărci pentru cei neinsu- 

“rali, pentru o săptămână. Că opera de mijlocire prin 
„biurourile de plasare a dus la rezultate fericite, avem do- 
vada micșorării lipsei de lucru. Evident, au concurat lu 

“acest rezultat și alţi factori; nu poate fi negală, însă, nici 
„munca sindicalelor. i Aa a 

| „Comisiunea generală. a: sindicatelor”, alcătuilă ad- 
„hoc, pentru vremurile de -răsboiu, a arătat, întrun docu- 
mentat manitest, care sunt mijloacele de combatere .a 
lipsei de lucru, invitând, în acest scop, organele comunale 
si de slal a luă toate măsurile necesare. Intrucât slatul 
uveă mari nevoi pentru armată şi marină, se cercă o 

„echitabilă repartizare. a acestor comenzi, între toate. în- 
„treprinderile, .evitându-se aglomerarea unora cu  preu 
multe comenzi, în limp. ce altele crau nevoite să: înceteze 
lucrul din cauza lipsei de cereri.. Se ccreă apoi conti- 

„nuarea lucrărilor dejă începute ide stat și comune, pentru 
„ca cel fără lucru să poală găsi o utilizare a braţelor lor 3). 
5 Pretenţiunile sindicatelor muncitoreşti germane s'au 
arălat a fi juste şi întemeiate, căci au fost adoptate, cur 

1) Victor Slăvescu, op. cit. „i i , 
„„„.2) Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekămpfung in Soziale Praxis. 
NUI. No, 48, Col, -1304—1340. ... aa



Vom arătă mii jos, de comisiunea  împerială, numită în 
acest. scop. 

In-opera de ajutorare a celor în imposibilitate de a-şi 
găsi o ocupaţie, sindicatele germane. au. fost la. înălţimea 
siluaţiei, acordând, în priniele irei. Tuni: de răsboiu —-- 
August, Septembrie, și Octombrie. — nu mai puțin de 
12. 176.910 mărci. Faţă: de “marele număr al lucri itorilor 

că lucru, această sumă însemnă o picătură de apă pe 
9 “biatră fierbinte; arată, totuş, tot spiritul de jerifă de 
care crau animate sindicatele. muncitoreşti . germane. , 

Paralel - cu acţiunea organizaţiilor muncitoreşti, în 
vederea combaterii lipsei: de lucru, aven!, de “amintit Și 
activitatea asociaţiunilor patronilor: --.die Arbeilgeberver- 
bânide. Aceştia au pus la îndemână sinilicatelor, munci-, 
torești însemnate sume de bani pentru a. se veni în. aju-. 
tovul celor fără lucru; au ajutat. familiile celor plecaţi 
pe câmpul: de luptă; au evitat, în măsura posibilului, 
concedierea de muncitori, mulțuminidu- se .cu, „reducerea. 
orelor de lucru. : 
„In sfârşit, tot în categorii - iniţiativei. "priv ale “pentru 
combalerea lipsei de lucru avem de amintit asociațiile de 
binefacere ory șanizale “de. femeile din păturile, suprapuse 
ale oraşelor mari, penlru a sprijini, în special, copiii: şi 

“soțiile celor lipsiţi. de lucru. Sau organizat. în ..diferite 
oraşe mari din Germania, ospiilării populare. gratuile-—- 
— Volkskiăche -— şi Sau pus la dispoziţia. celor lipsiţi 
de mijloace din cauza lipsei «de ocupaţie. 

„Pretutindeni iniţiativa privi ilă.. a. secondăt inițiativa 
autorităţilor, contribuinit, înt”o măsură destul de apre-. 
ciabilă, la rest: abilivea armoniei «dintre cerere şi oterlă pe 
piaţa - muncii. : 

La 19 August. 1913, „o. comisiune iinipoi- ială a cer:; 
celat în toate: amănuntele, “greaua problemă.;a lipsei «le 
lucru, cât.și'mijloacele ide kombater e..După lungi klesbateri, 
s'a adoptât următoarele puncle, ce aveau să servească 
organizaţiilor „ulterioare, ce aveau să. se alcătuiască. 

Tn primul rând, trebuiă să se dea o deosebită aten- 
țiune plasării prin ajutorul cunosculelor biurouri de mij- 
locire,. Apoi se recomandă a nu se mai îngădui iocu-. 
parea. îără plată a voluitarilor, . în orice intreprindere 
industrială şi comereială, toți aceştia brebuind să fie în- 
locuiţi prin. salari iaţi. Luer ătorii, care în afară de ocupaţia 
ce au, mai poselă şi alte; veniluri, nu trebuiesc COnCe-. 

diați, dar nu se. mai. admite an gajarea de noui mMunci- 

tori din această categorie. Nu sc mai admite sporirea. 

orelor de lucru, munci extraordinare, încăr care: „prea 
mare a unor muncitori cu „prea: multe” însăreinări, se re- 

comandă angajarea de noui forţe, cu o durată de Muncă 

mai mică. 

3)
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' ju ceeace "priveşte comuriele şi departamentele, se 

recomandă a nu reduce din lucrările de utilitate publică 

dejă începute, nici întrebuințarea creditelor acordate. în 

acest scop, pentru alte nevoi provocate te 'văsboiu. Lu-. 

crările. acestea trebuiesc continuate cu orice preț pentru 

a se puleă oferi de lucru celor fără, ocupaţie. Inchisorile 

şi câsele de corcețiune,. cari în lunpuri normale lucrau 

pentru stat, mai ales pentru armată, nu vor mai fi însăr- 

cinate cu nici un fel de comenzi, toate “acestea trebuind 

să fie 'de acunr executate ide 'întreprinderile: particulare. 

- Pentru înlăturarea! aglomerări de braţe lipsite de lu- 

ceru; în centrele mari, se recomandă ajutarea trauşportării 

lucrătorilor fără ocupaţie în diferite regiuni ale imperiului; 

penlru ca asiiel să se poată stabili 'mâi ușor echilibrul 

dintre cerere şi ofertă. 
-“ “oale 'aceste puncie: admise de "comisia iniperială, 

câ urmând să' servească - diferitelor orgunizaţiuni pentru 

combaterea 'lip$ei de 'lucru; au fost aplicale aproape în 
intregime, acolo, unile se pulcă. Mai toale statele: conîc- - 
derâte, au' continuat “lucrările: dejă începute, chiar rlucă 
pentru “aceasta a fost nevoia de sacrificii materiale. A- 
minlesc! numâi ''executarea 'restului de: lucrări dela „Vil- 

helmskanal”, 'ce leasă Marea Nordului cu Marea Baltică, . 
pentru a' arătă că tot ce sa hotărit în principiu, a lost 
pus şi în aplicare, 
"Mat toate oraşele Germaniti' au organizat, pe cât a 

lost posibil, piâţa muncii, întrebuințând pentru aceasta 
diferite procedee, ce păreau mai potrivite condiţiilor lo- 
cale. Ă : „: p. a Di | . - : Ea PRR - . Ni 

„.. “Evident, nu s'a putul ajunge la restabilirea unui echi- 
libru perfect, între cerere şi ofertă, pe piaţa muncii, to- 
tuş s'a realizal îmbunătăţiri simţitoare, ile natură a per- 
mile economici naționale, germane să străbată în condi- 
țiuni cât mai favorabile grelele timpuri aduse de răsboiul 
general 1). - - | | De 

„_Diferile măsuri. — In ultimul timp citim și urmă- 
toarea niiisură: | a ' , 

„___ Centrala de îmbrăcăminte, însărcinată cu confiscarea 
şi repartizarea arlicolelor textile, publică dispoziţiile după 
care se va conduce la acordarea de ctarilele.. die haine și 

_rufărie. a i a ai 
NU s _„ Au sa stabilit o anumită cantitate de articole de îm- 

brăcămiute care sc va acordă fiecăruia, ci se va cercetă fie- 
care caz în parte şi se va acordă cartele numai acelora ari 
vor aveăa bsoluti nevoc de haine sau rufe. E | . . 

1) Victor Slăvescu, op. cit.



“de imbrăcăminte, iar clasele av ute,vor [i silite să-şi procure 
articole de lux, cari nu sunt supuse "contiscărei; şi regu- 
lamentărei. ; -.. 

„Se wa acordă. mai cu se: sii făr ă dificultăți” haine şi 
rufării; la întemeierea unei, săsnicii,, pentru ;lehuze. şi co- 
pii, în cazuri de boale şi de “moarte, la anuniite” sârb bători 
bisericeşti, şi la îimbri alişare ca unei noui „Ocupaliuni., a 

Italiei. n Decemiirie 1914, “auveriul italian, în. lipsa 
parlamenlului, desfiinţase orice lasă “le import asupra grâu- 
lui şi. pâinei. aduse. în Italia, —-., după. ce, în. Octombrie 
trecut: redusese taxele existente la j umătate — şi, redusese 
la jumătate taxa gle transport atât pe căile ferate. „cât 
şi pe apă a: grânelor „imergânidl „în. interiorul, ării 

Tot. în: privința, alimentării eftine, Şi în „condiții, SU 
ficiente a populațiunii, guvernul -a numit'ocomisiune „de 
specialiști — profesori. şi chimiști foarte, cunosculi — 'cari 
să propuic. un tip de. pâine; care răspunzând tuturor 
exigențelor igicnii. alimentare, să. neceșite:; o. „consumaţie 
de “grâu. cât se poate, mai: puțină. -.. -, 
Stau. constiluil consorfiile jrânare “provinciale, cari 

au menirea de a se aprovizionă cu. grâne, „cu fonduri 
puse la dispoziţie de institutele de. emisiune pe cați: grâne 
apoi să le distribuie în toate comunele țării, în măsura 
trebuinţelor: e curi se vor ivi. 

S'a. declurat..rezervele de. cereale, printr un decret al 
Locotenenţei Domnești, hotărindu-sc:.. .. 

” Oricine arc în păstrare grâu şi porii” pe buza. vre: 
unui titlu, fie sub. sechestru sau ca, depozitar, este; obli- 
gal să anunţe cantitatea, calitatea şi locul depozitelor : Du 
miielor : cereale.. Anunţarea. aceasta este facultativă pen- 
tru deţinătorii. unei cantităţi. totale ile cereale, „care este 
mai: mică de 5 chintale metrice, 

Declarația de anunțare trebuie: piezintată | „cel: măi 
târziu până la 25 Ianuarie 1916 la: primăria „comunei 
în care se allă grâul sau porumbul şi o va primi pri- 
marul, dacă este delegat pentru. aceasta de pretect sau 
de subpr elcel. . 

In lipsa unei astiel de delegaţii, declaraţia va E pri: 

: mită, ietaeauna, la primăria localităţei, în care se. „află 

„grâul sau porumbul : - . ; 
, De: căire şelul politiei locale sau de. către un func: 

ționu? alaşat la acest oticiu, în cazul că există o poliţie 

locală ;: de către comandantul jandarmeriei. locale; şi în 

comune, care nu poserl nici un post de jandurmi, de către 

un - comisar special, cu delegație: din parlea prefectului 

sau subpretectului. di 
Ieştiinţarea se poate ace şi „verbal.. În cazul. diu 

urmă funcţionarul, care primeşte declarulia, trebuie să
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dispună, ca secretarul comunal sau ' locţiitorul acestuia, 

să:o scrie. a 

„Tm declaraţia de anunţare a tuturor rezervelor de 

grâu şi porumb, păstrătorul va trebui să treacă asemenea 

şi acele cantităţi care sunt necesare consumului familiei 

sale, muncitorilor 'săi agricoli, sau celorlalţi salariaţi ai 

săi, până la noua recoltă. ERA 

__ Acest consum va Îi socotit pe baza a trei chintale 

de: ficcare persoană și pentru douăsprezece luni. : 

i: Fiecare depunător vă trebui, asemenea, să indice can- 

titatea, care este neapărat trebuincioasă pentru viitoarea 

„semănălură, precum şi ca nutrej, până la recolta vii: 

loare., e 
“Anunţătorul, care exercită meseria de morar, irebuie 

să declare cantitatea de cereale, cuvenită pentru acope- 

virea trebuințelor sale pentru două luni. a 

_ Dacă deținătorii de cereale: sunt comunele sau alte 

corporaţii publice, 'sau instituţii de caritate publică, sau 

de ajutorare, trebuie să se declare din partea lor acele 

cantităţi, care sunt destinate direct pentru trebuinţele ser- 

viciilor lor, sau pentru scopurile ce şi-au propus acele 

corporaţii şi “instituţii. a - 
-- - Uiwmează apoi prescrieri diferite pentru funcţionarea 

acestui serviciu. - | ză ea ! 

“ Rusu.— Rusia liind o ţară mai mult agricolă, nu a su- 

ferit economiceşte niult din cauza răsboiului, găsind braţe 
suficiente. - . . -- ta - Di 

“Populaţia Rusiei crește mai mult decât a Germa- 
niei.' De asemeni producţia agricolă crește: graţie trans- 
formării proprietății coleclive în proprietate individuală. 

“ Siatul rus a luat măsuri foarle bune ' pentru încu- 
rajarea de industrii naţionale şi înlăturarea emigrațiunii 
în alle ţări a lucrătorilor agricoli. Ia 

Im definiliv, viaţa economică a Rusiei merge foarte 
bine, chiar în timp de răsboiu. E Sa 

Măsuri conira' colonizării germane în - Rusia. — Ve- 
chiul proiect de lege. al lui Stolypin, care: interzicea su- 
puşilor străini posedarea de bunuri fonciare: în depar- 
iamentele dc frontieră ale statului rusesc, a fost reluat de 

„ actualul ministru de interne, pentru a-l aplică supuşilor 
germani tolonizaţi cari posedă suprateţe 'de piimânt enorme 
la hotarele Rusiei. - i a 

„Acest nou proiect idle lege, aprobat de consiliul «le 
miniştrii, interzice, în mod absolut, supuşilor germani, 

de a posedă proprietăţi fonciare în vreo "410 de nprovilicii 

rusești, dealungul Mărei Baltice, Negre şi de Azov. 

iilor east 1305. pe lângă că ia măsuri contra achizi- 
noui “le terenuri, înai are dispoziţii şi conlra ve-
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chilur .proprictari germani din acesle „provincii, dându- le 
un termen de 8 Juni pentru .a vinde «le bunăvoie pro- 
prietățile lor Ionciare; în caz: contrar, stabil „rus este 
obliga! u procedă lu. expropriere a lor.. Dar ceeace aste 
Şi mai grav e, că. această interdicție se va aplică şi tger- 
„manilor” naturalizaţi - ruşi după 1 Iunie 1870 'şi chiar ur- 
mașilor lor. Această dispoziţie, este totuşi: Aust având! 
în veilere legea promulgată în Germania, la. 1 Iunie” 1870, 
în baza căreia..un german naluralizat în.0 âră sir ăină' 
nu - pierde. naționalitatea. germană. ..: 

Dispoziţiile acestei . legi mul sunt! aplicabile! slavilor 
auslriaci de religie ortodoxă, nici celor ce au luptat în 
liniile ruseşti în actualul! "ăsboiu. i 

» OBSERVAȚIUNE, Şi INVATANINTE. 

D Răsboiui a dal loc, mai ales în statele particie 
pante, la schimbări enorme “ie terenul economic şi -finan- 
ciar, întâi prin transformarea mecanismului economic al 
țărilor. şi apoi prin sarcinile enorme, pe cari răsboiul le-a 
impus. pretulindeni. Mijlocul principal, la care şi-au. găsit 
relugiu statele, spre a-şi procură mijloacele necesare pen-! 
tru răsboiu au fost: sporirea circulației de bilete şi acorda- 
rea de avansuri de către băncile de emisiune, egiuutr actarea 
de. împrumuturi consolidate şi ilotante şi, în. sfârșit, ridi-, 
-carca impozitelor, sau impozite noui. SID 

2, Un eveniment ide o 'covi arşitoare însemnătate, stă a-. 
cela al: Conferinţei: economice dela Paris, — idee. pornită; 
dela economistul și fostul :ministru italian. Maggiorino Fe-. 
'raris, — şi care are drept țintă, pe lângă forimarea unei 
conlra- ligi îndreptată. contra. Mittels- Verein- ului «puterilor 
centrale, și urmăloarele:. 1)..Să.. sporească. și .:să - consoli- 
'deze rezisienţa economică, financiară şi morală a naţiuni- 
lor alialc; 2) să atragă: statele neţure; 3 să pună popoarele 
înţelegerii în măsură de a rep câL mâi curând printr'o; 
acțiune economică intensă după ri ishoiu, "consecințele, ine: 
vitabile ale aclua!'ei conflagraţiuni. 

Principalele rezoluţii luate la această conferinţ: zisunii 
„a> Măsuri pentru limpul..răsboiului; . E 

b) Măsuri tranzitorii pentru perioada «le reconstituire, 
industrială. şi maritimă a. Țărilor aliate; A 

„e Măsuri. pernranenle pentru punerea, în “concor- 
Janţă a legilor şi regulanientelor cu. hotăririle luate. | 

“Deocamdată pare că se.vor luă următoarele măsuri: 
„Yor interzice -naţionalilor lor și tuturor per soaneltr 

cari vor locui. pe teritoriul lor, orice relații comerciale cu 

Tocuitovii din Lările inimice, cu supuși! inimic:, ori- în, ce,
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joc ar locui aceşti supuşi; cu “persoanele, castle de vo- 

merț şi societăţile ale căror afaceri sunt controlate în to- 

tal Sau în parte de supuși inimici, sau supuse inimicului. 

şi care vor fi înscrise pe o listă olicială. 

“ Tmpătrila. înțelegere va interzice importarea vri- 

cărui fel de mărturi din! Ţările inimice. Se va 'slabili | 

un regim special pentru supuşii înimici: se vor secfestră- 

controlă sau după împrejurări se vor lichidă casele inimice: 

de comerţ. Se vor conipletă măsurile luale contra apro- 

vizionării inimicului, unificându-se listele de contrabande: 

de răsboiu și prohibirile de export, cerând: totdcodată ga- 

ranţii riguroase pentru: aulorizaţiile de export în ţările - 

neutre. . 
Partea doua a programului conferinței dela Paris. 

cuprinde măsurile. contra puterilor inimice după răsboiu: 

Aliaţii convin a refuză tratamentul naţiunei cetei mai 

favorizate puterilor inimice, pe limpul unui șir de ani 
ce se va fixă. i | | 
„Fise: angajează să-și asigure în mod” reciproc de- 

buşeul de compensaţii. i 
„Ei vor fixă o perioadă în limpul căreia: comerțul 

puterilor inimice va fi supus la regule parliculare, iar 
mărfurile originale ale acestor puleri, vor fi supuse la 
oarecari prohibiţiuni. | SI 
___„ Mară-de aceasta din declarăţiile reprezerilanţilor re-- 
iese că sau holăril şi mijloacele cele mai potrivite pentru 
a tace ca țărilor cari au jdosi victimele distrugerilor, spo- 
liaţiunilor şi rechizițiilor abuzive, să li se restiluc. sau 

„să le djute să-şi reconstiluiască materiile lor prime, unek 
tele lor industriale și agricole, contractele lor de închiriere: 
de vite de povară şi llota lor comercială. 

„ 3) Puterea conştiinţei naţionale, unilă cu puterea de: 
rezistență financiară şi: de pregătire continuă de care au 

„dat dovadă popoarele beligerante, fac ca actuala conflagra-: 
țiune să se prelungeăscă şi să se întețească lot-imai mult:: 
Deducem de aci că răsboiul nu se va termină: printr'o- 
aboscală a ambelor părți şi prin căderea bruscă a “uneia 

ele. . 

I. huperea.-de orice relațiuni comerciale normale in 
tre națiuni, produsă de răsboiul actual, suprimând ames- 
tecul satelor, cu o organizațiune mai puternică, a pus 
„deodală în lumină, mai cu seamă peniru statele economi- 
ceşte pasive, slăbiciunile lor și a 'arătal tuturor în mod 
limpede ce trebuie să fic o viaţă reală, economică i de 
sine stătătoare întrun stat modern. - - Cit 
putere ot răsboiul actual a arătat: chiar pentru țările cu 
puter ice organizaţiuni financiare şi industriale, impor- 

e ce esle ca acesle organizațiuni să fioc'în rea-
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litate naţionule „şi insemnata primejdie politică; ce naşte 
din lipsa neatârnărei economice. Astfel s'a văzut limpede 
că capitalul are naţionalitate şi că el poate deveni în ţară 
vrăjmaşe. unul din cele mâi puternice mijloace. pentru u 
stânjeni apărarea acestei țări. (Vintilă Brătianu). |. . 

"5. Alături de diterile învăţăminle izvorile din acest 
răsboiu, este și un învăţământ de natură economică, de p 
însemnată valoare pentru directivele viitoare pe care toaiie 
statele civilizate, ile aci. inainte, vor îi nevoite să le ia. 
Aceste directive se pot sintetiză în următoarele principii: 
Un maximum «dle export; un "minimum de import. 2) 

6. Datoria -publică a statelor curopene înainte de 
văsboiu eră de 16544 miliarde Îr., repartizale asttel:5). 

  
  

  

              

g | Suma | Se reparti- 
3 mă "] datoriei în |[zează pe cap] - 
o Li A RILE milioane | de locuitor 
Z „Lei „Lei 

"1 | Franţa 32,500 820 
2 | Germania . - 126,041 401: 
3 | Rusia : 22,988. 138 
4 | Austro-Ungaria 20,161 | - 392 
5 | Anglia - 16,580 561 

6) Halia - „14,785 411 
7 | Spania 9.9441 506 
8 | Portugalia * 4,267 786: |... 
9 | Belgia | 3,739 - 499 | 

"10 | Turcia 5,437 149 “ 
"11 | Olanda „2,451 » 407 
12 | România -.. 1,769 244 
15 | Grecia | 1,073 „407 
14 | Bulgaria | 914 "2114 

'15 | Suedia 865 155 
16 | Norvegia 695 347 
17| Serbia”. .. „654 | --221. 
18 | Danemarca : . .: 545 „196 
19 | Elveţia 255 290 
20| Luxemburg: . = «32. | - 125. 
21 | Muntenegru 9 d 

Total 163,099 7,065 : 

1) Vintită Brătianu, în prefaja lucrării D-lui Virgiliu Alimănişteanu 
„Participarea Băncilor la Industrie“, .. - . i 

- _2) Virgiliu Alimănişteanu: op. citat. -_.. . _. 
3) Din „Biblioteca Economică“ No. 26 Dr. C, D. Creangă.
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In total cele 1631/» miliarde datorie publică dau 396 
lei datorie pe cap de locuitor socotil a 500 :milioane lo- 
cuilori ai Europci. a | 

Această: daloric se reparlizează astfel pe beligerauţi 
şi neutri: - a i a - 

| Puterile Centrale au o. datorie: de 50,587 mil. sau 50, 
m Aliate n 91054 2 560/u 

| a -..Tofal.'î.:. 141,641 mil. sau 86%, 
* Puterile Neulre - au o datorie de: 21,864 „, : „14% 

Se Total. : : 165,503 mil. sau 100%, 

„Comparând: datoria publică cu bugetele de venituri 
şi cheltueli, găsim, că disproporția cea mai mare între 
resurse și sarcini exislă în următoarele ţări: E 

1 Portugalia cu o datorie de 11 ori mai mare decât bugetul 
2 Spania „ „8, » E - i 
3 Franţa n» 6'/, ” » mm 4 Italia » Si m » 
5 Serbia pp 5 - » min 6 Belgia . n pla » pm 
7 Olanda .. O, ee 4 E 
8 Grecia : ... „o n, „ » n »: 9 Bulgaria! . . „. „3%, „ » „.: 10 Danemarca . „ „3, - - » » 

11 Norvegia . - „pe 31 = pm 
12 Austro-Ung. IN pi 3 : » » -..n „i 15 România , e pe - m. 44 Elveţia . .. „: j 2%/, a Pa 
15 Rusia - » - | 2/, » „i | » LE 16 Anglia - PA » Pa 17 Turcia : „2/4 » » pi 
18 Germania E > 2 „ - i 

1 » » » » 

19 Suedia » 

7. |n cilră rotundă se poate admite că până în pre- zenl în răsboiul actual sa cheltuil 300 miliarile. Adăogând . şi cele 1631/ miliarde datoria publică a Europei înainte de răsboiu, avem un.tolal de 1631 miliarde dalorie pu blică. i | Impărţind cifra li 500 milioane locuitori ai turoptă, avem 926 lei Klatorie pe cap de locuilor, adică cu 600 lei mai mult decât fusese la începutul răsboiului. Dacă îna- inte de răsboiu: argumentul principal al antimilitariştilor cra că datoria publică pe cap de-locuilor 'alinae pa: da Şi a Ti-a generație din cauza "bugetelor miililare: na:
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inchipuim ce luptă va li după răsboiu pentru ă împiedică 
aceste cheltueli cari ating poale pea 15-a generaţie, 'ceeuce 

este cu totul coridamnabil «le ştiinţele financiare.) 

S. “Mulţi iconomişti susțin. că starea financiară se 

poate deduce şi după subscriitorii la împrumuturi. Cu cât 

sunt mai mulţi subseriitori particulari la împrumuturi, cu 

atât starea financiară în acel stat este mai bună. Plecând 

dela acest adevăr ele demonstrează că împrumulurile ger- 

mane ai mai mult 'caracter oficial: şi că parlicularii Con- 

tribuesc cu sume mai mici decât bincile.. A e 

Așă de exemplu: La al doilea împrumul de! răsboiu 

german 'de 9 niiliarde mărci, băncile (fără casele de eco- 

nomii) au subscris, grație amenințărilor indirecte, 5140 

milioane mărci, 2000 milioane mărci au lost subscrise: de 

casele «de economii și numai restul:a fosi subseris de pâr- 

iculari. In privința depunerilor dela bănci se susțin urnuă- 

toarele: nu se plăliau clienţilor: banii: depuşi, până. ce nu, 

semnau! un formular obligându-se să subserie la împruinu- 

tul șle xăsboiiu O suniă aproap2 Schivalentă cu suma p2 care. 

doriau să o ridice. “In Ielul: acesta deponeniţii nu făceau 

în realilate alteevă decât să: schimbe banii dintr'uu loc în- 

twaltul. Prin acest mijloc au lost subserise: prin casele de 

economii ' aproape 2 miliarde mărci. i 

-In'ceeace priveşte Anglia, partea cca: mai mare a lost” 

subscrisă de marele public: comercianţi, industriaşi, pro: 

Tesioniști, ventieri, ete. Băncile au subscris şi ele în pro- 

porție mai mică însă: ca Germania. Singura icosebire de: 

 finipurile normale a fost că Banca Angliei a 'oterit avan- 

suri conlra rentei de răsboiu, așă că toate casele de co- 

mercianți şi industriaşi ştiau că dacă: mai: lârziu: vor avcă 

nevoie ile bani, penlru întreprinderile lor, li so: vada a- 

vansuri în conira acesiei renle, de către Banciu Angliei. 

9. iLa toate statele beligerante, şi chiar la'ceic neutre . 

Sa simţil la începutul răsboiului lipsa de monedă mela- 

lică. Cauza se explică astiel: Băncile încep să slrângi au- 

rul, iar particularii să-l păstreze: Parţicularii pierd încre- 

derea în hârtia-moncdă şi pretind plata în monedă meta: 

lică: pe care caulă să. o păstreze. _Stalul, care devine 

cel mai mare cumpărător, având nevoie do. bani pentru a 

plăti pe furnizori şi a-şi plăti bugetul în curs, recurge la: 

băncile ste emisiune, cari, la rândul lor, penlru a emile bi- 

lete noui, strâng aurul în pivnițe. Această lipsă «e monedă 

metalică nu se simte mult limp. «6 oarece, statul, pe deo. 

1) Sunt însă economiști cari suslin că, din contra esto drop. i 

echitabil că greutatea împrumuiurilor să fie simțită şi:de gen e, 

viitoare întru cât pentru ele se lucrează. : :
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parte, ia:măsuri de a se pune în circulație monede dehăr- tie mici, iar pe de altă parte, particularii încep'a se ohișnui cu situațiunea de răsboiu şi dau drumul la moneda metu- lică ce o ţineau în rezervă. ] n perioada când se simte criza metalică la un stat, ar fi imprudent a se recu rge la limpru: muturi naţionale. 

10. Asupra scumpirei: obiectelor în. linip de. răsboiu. şi asupra. faptului dacă succesul împrumuturilor naționale stă numai în palriolismul cetățenilor sau este şi alt motiv „material, găsim următoarele: Pa a „Cu. limpul populaţiunea obişnuinilu-se. cu căsboiul şi scoțând la iveală moneda ascunsă, circulaţia se” înmul- jeşte «levenind dublă, triplă ete... decât eră inainte de izbucnirea răsboiului,. pe când lotatul obiectelor care se: pot vinde sau cumpără rămâne staționar. Având, pe de w parte, o cantitate mai mult. sau mai putin fixă de bunuri, iar pe de alta.o cantilate de bani numerar si mai ales hâr- tie care se înmulțește mereu, proporția între bunuri și mo- nedă se lranstornmiă în disproporlie. şi: în consecință asu- - pra aceluiaș bun revine 0 caniilale “mai mare e bani. „Bunul? se apreciază, iar: Banul” se depreciază şi con- tribue” împreună cu alte cauze la scumpirea lucrurilor. ... ;„Posesorul «de bani are în limp'de răsboiu mai multe posibilități de întrebuințare. Consumarea personală e ani- hilată prin seumpelea: generală. “Tot această scumpele de titluri «lecât cele de rentă de Stat, lac ea individul Să nu-și plaseze banii în întreprinderi particulare. Se lie şi se speră. însă ca statul. să-şi retragă “lupă răsboiu atât hârtia, monedă, cât şi pe cea pusă in circulaţie de banca. de emi- siune, împuţinare care are ca rezullat logic şi imevitabi. scăderea preţurilor şi revenirea lor la nocmal. Dispropor- „ţia anormală de care vorbirăm' mai sus se translormă în proporţie normală. Renta de Slal oferă capitalistului cec mai bună modalitate: pentru aceuslă aștepiare. Renta de stat, având -un mare târg de cumpărare şi. de vânzare şi putându-se vinde și cumpără în: orice ma. ment, oferă cumpărătorului posibilitatea de a ti lvanstor- mată în numerar ori de câtt-ori posesorul crede că obiec- tele şi-au revenit la valoarea normală sau amenință să su scumpească şi mai mull. In această soluţie. săsim un now moment când interesul personal al eslățeanului concordă, cu interesul gencral. al Statului 

, 11. 0 chestiune disculată mull este aceeă că răsboiul provoacă mult îmbogățirea (ării unde armamentul şi cele TI ra Di . . 

554. pD Negrescu: op. citat. Â se ceti şi parten teoretică dela par 95 relativă la împrumuturi patriotice și imprumuturi publice.
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necesare 'răsboiului: se tac în țară iar nu în străinătate, 

cum e cazul cu Germanian: . 

„Este adevărat că sunt ramuri de producţiune lavo- 

rizate mult de răsboiu, ceeace a făcut pe Imperiul “German. 

să impună câștigul realizat cu' un impozit până la 50% (1: 

(Străinii plătesc taxa îndoit). | - e Ie 

- „De aci nu urmează însă îmbogățirea ţării. -. 

“Nu ai făcut mai sănătos şi mai puternic un om dacă 

i-ai adăugat încă 2—3 degele la cele 10, luându-i în schimb. 

ambele picioare. | 

Atât pentru Quaidrupla cât şi peniru puterile centralc,. 

cât timp orice muncă omenească care reprezintă avuţia . 

popoarelor, și orice producţie, care e baza bunului traiu; 

serveşte pentru a se îngropă în pământ şi a se distruge :bu- 

nuri şi Oameni, această „producţie neproductivă”, ca 'so- 

numim aşă, nu poale aveă- ca urinare decât o sărăcie ge- 

nerală, tot mai mare:şi mai mult simțită în toate direc- 

țiunile vieţii omeneşti. i 

Este ca şi când am îi imprumutat de ex. unui agri- 

cultor o jumătate milion peniru îmbunătăţirea culturei. 

pământului, pe care însă dânsul înt”un moment de zăpă- 

ceală Par aruncă în Dunăre. Pierdem şi noi capitalul, La 

pierdut şi el şi a păgubil şi agricultura. In cazul de faţă 

pierde în actualul răsboiu și statul împrumutat şi țara în-. 

treagi.”1). | 

12. Alături de problema linanciară pentru unele state 

şi problema alimentară, — nici o problemă nu a preocu- 

pai într'o măsură mai largă suvernele conducătoare ale 

statelor ce participă la răsboiu, decât aceea a lipşei de 

ucru. E 

13. mediat după răsboiu, stalul va aveă să rezolve” 

patru probleme imporiante din politica socială: Ss 

a) Aranjarea soartei invalizilor, a văduvelor şi ui or- 

fanilor; E a Do | 

_b) Tratamente speciale pentru invalizi pentru a mic- 

şoră numărul lor, ie prin. vindecare radicală, lie. prin 

îndrumarea lor căbe diferite, protesiuni convenabile în- 

firmităţii lor; -. e | a 

c) Trecerea economiei naţionale din starea de răshoit' 

la starea de pace, reparlizând braţele în mod rațional. . 

* 4) Avizarea de mijloace pentru a asigură cea mai 

mare natalitate. Vom vedea (de isigur unele conceptii morale” 

şi de paternitate căzând în Taja nevoei sociale de, a: arcă 

braje. Dita poata N 

  
  

1) Creangă: op. citat.
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"14. Relativ la majorarea impozitelor, găsim urmă- 
toarele: _ a SI 

„Anglia, țară bogată, cu un sistem de impozite per- 
fecționăt şi cu dreplaie repailizăt asupra contribuabililor, 
a putul ușor majoră procentul de impunere — un meca- 
nizm foarte ușor — spre a-i da 12 miliarde în plus ită că 
însă a puleă merge mai departe, căci a trebuit în urmă Să 
recurgă tot la împrumuturi, ca mijlocul cel mai larg de 
acoperire. Ie a 5 

„Ţările sărace însă nur puleă utiliza acest mijloc 
decât în măsură foarte mică, cum u tăcul llalia, care a 

“încasat pe cale de impunere numai 500 -milioane îr.”1) 

15. Cu privire la preferința .ce trebue dată împru- 
mulurilor sau impozilelor găsim: -. | 

„Anglia a început cu impozite şi: termină cu i.npru-. 
muturi, Germania a începul cu imprumuturi şi termină, 
cu impozile.” : Da 
Prin. urmare nu se poale spune că un procaleu este 

mai bun decât celalt: Totul atârnă de cazul special al 
fiecărei ţări. | | 

16. Charles Hunbert întrun discurs Jinul în Oct. 
1945, privitor la uzura germană, a zis între altele: 

Germanii, prin 'muncă şi disciplină au ajuns să reme-: 
dieze aproape -loate cauzele de slăbiciune şi de picire de 
care erau ameninţaţi, .. cca ” 

"Pe lângă oţelul şi cărbunii «tin minele. din Westfa-, 
lia şi Silezia, au exploatal şi minele-de. cărbuni belgiene: 
şi cele Iranceze: dela Briay, iar pentru metalele de adiţio-: 
nat la ojelul lor, ca nichel, chrom, manganez elc., s'au; 
ingrijil din vreme făcând mari depozite chiar după înce- 
putul iăsboiului când lraficul vecinilor nculrali le oferiă: 
încă înlesniri. DI Nea - 

„Lipsa de aramă au compensat-o interzicând între-! 
buinţarea ci în alte ramuri decât numai în armată şi în-, 
trebuințând toate rezervele acumulate dinainte de răsboiu”. 

_- Sau rechizițoinat vasele de bucătărie, clanţele dela 
ușă, .niânere cte. elc., sau demontat maşinile din ţările 
ocupate pentru a luă piesele de leton sau” aramă, dacă. va, 
trebui, se va luă acest preţios metal de pe domurile bi- sericilor, de pe liniile conducte de electricitate. Cantitatea 
de aramă întrebuințală în țară, în decurs de atâţia ani, 
iormează de sigur, un sloc considerabil. care va li utilizat. 
SRR Lumea va duce lipsă de multe lucruri, dar cartuşele şi invelitoarele de obuze nu vor lipsi.” 

„Germania care întreceă cu mult toate naliunile din 

  

1) Creangă, op. citat.



62: 

lume în industriile chiniice si farmaceutice .a pulut cu 

ușurință înlocui, în această ordine de idei, materiile prinie 

ce lipseau. Ra îi E pi 

Astfel, lipsilă de: nitrat, Germania a industrializat 

procedee de laborator: pentru a Iixă direct azolul din aer. 

Trebuia de asemenea; esență pentru automobile şi 

aeroplane. Au fost înlocuite cu benzol. -.. 

In Galiţia Germanii au regăsit puţurile de petrol, a 

căror producţiune a lipsit un moment. are 

Lipseşte de “pildă cauciucul pentru pneumalice şi 

pentru pânzele impermeabile, “în: multe cazuri însă, “el 

poate fi înlocuit. prin succedanale”. N a, 

Mai gravă a fost chestiunea bumbacului, însă, până 

ce aliaţii să observe bine blocusul, Germanii au grămădit 

rezerve asttel că pot prelungi răsboiul încă cât vă. limp: 

Afară de, această, prin diferite mijicace «de contrabandit 

mai introduce încă. DE Di ra 

Cu [privire la hrană a vis: 
„Yom'recădeă oare iarăşi în iluzia de a crede în îoa- 

metea eminentă a inamicilor noștri? Ei duc lipsă de grâne, 

de carne, de grăsime alimentară, dar au putut înfruntă, 

mulţumită măsurilor 'de prevedere şi de cumpătare, greulă- 

țile primului an de răsboiu. - ce 

“In “faţa. protestărilor neutraliştilor, blocusul a lost 

în parte, desfinţat, iată-i dar din nou în posesiunea: unor” 

mari cantităţi de grâu cari le-au îngăduit să mărească por- 

ţia individuală de pâine. Carnea sa scumpit, e. adevărat, 

dar nu ce indispensabilă. - - ME aa 

“E. - înlocuită prin cartofii, a: căror recoltă este suti- 

cientă pentru a alimenlă o țară care, anii trecuţi, tăccau 

foarte „mare export de. cartofi. Să ne scoatem, de “altfel, 

din minte, şi să considerăm ta o nebunie, ideca că se poale 

reduce: la foamete:un grup de naţiuni de '115 milioane de 

locuitori, dispunând de-un larg teritoriu... e: 

E posibil, fireşte, de a rarilică cutare sau culare pro- 

dus alimentar, dar nu e cui:pulință de a împiedică pe om 

să extragă: din pământ, prin tultură, mijloacele de 'sub- 

sistenţă. a 

Germanii şi austiiacii! vor imâncă prosl, vor. mâncă 

mai, puţin, dacă va trebui, dar” de aci şi până.la a duce 

lipsă de indispensabil, încât să fie constrânşi si cearit 

pace, e depăriare mare. e 

Rămâne. chestiunea finanţelor si a oamenilor. 

Cheltuelile impuse Germaniei de săsboiu sunt; bine- 

înţeles, - înspăimântător de mari şi mijloacele. intrebuin- 

țate pentru a le acoperi sunt simple expelienle, dar ajung 

pentru mnioment cu litlu Provizoriu. A | 

lulţumită disciplinei impuse tuturor de călre Stai, 

problemele ecnoomice și financiare pot fi tralate impreuni
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priu mijloace îndrăznețe, cari permil cel, „puţin. „rezistenţă. 
Germania, cu irontierele ci închise, trăește prin ca însăşi, 
ea nu se epuizează. Mijloacele monetare, limitate lu: tre- 
buinţă. circulațiunii interne, sunl cu totul în mâinele ISU - 
vernului care: se serveşte de ele.cu multă, dibăcie. Nici 
vorbă că, lichidarea. acestei siluațiuni va fi anevoioasă, dar 
pare puţin probabil: ca Germania să. fie- constrânsă de a 
inceli' răsboiul din. lipsă de resursc,: de oarece; propria 
ei 'muncă îi ajunge deocamdată. DIRICA aa SE 
„= Dar oamenii? :Desigur, aceasi. e: problema cea nai 
«de temut pentru duşmanii nOȘtri. E 

Va trebui să sfârșească: priu.. lipsa. de oanreni. "Cons 
sumaţia lor.'de: materie omenească „a „fost: formidabilă şi 
rezervoriul ;:austro-german reprezintă: abia .jpuunlălale.. sau 
0 treime din: rezervoriul ce alimentează pe aliaţi. ' 

dă conlinuăm..a-i ţine in respect pretutindeni, să-i sI- 
lin la slorţări neîncelate şi iorjele germane vor începe 
a se uză. Fronturile enorme sunt o. imensă .supralață de 
pierderi. unde:curge, fără încelare, sângele îiilor. Germaniei 
care, atalmente,. va ajunge la.uccă stare ide anemie şi de 
sleire, şi o-va:sili: si depună urmele." : 
„i: Dar acest. raționament, uproupe: sigur ta “inceput 

Tăsboiului, nu mat e tot astici astăzi. 
"Sim spus-o întrun 'arlicol preceidenl: marea; “înaintare 

SpA tă Constantinopol, ajutată de trădarea "Bulgariei, nu are 
ait scop decât să: remedieze singura cauză “de slăbiciune 
-ce ameninţă .pe duşmanii: noștri. “Ceace caută Germanii în 
“Orient, sunt oamenii. Dacă isbutesc, adio. nădejdea de: a-i 
birul, întrun termen. relaliv scurt. jtăsboiul nu se va 'er- 
mină decât prin procedee pur militare.. 
„Trebuie. deci să ne gândim înlotdeauna numai “a a 
ceasta, în prima. şi: în ultima analiză, 
„7 Să mu ne. Urzutina prea muil pe. sleirea: Germaniti, o 

repet, căci aceasta âr însemnă Să cnervăr acțiunea: noastră 
şi să pierdem din vedere opera esenţială. Pentru a goni 
armatele germane, de pe pământul nostru, nimic nu are 

_alâla 'valoare ca lovitura 'măturei forniidabile care. va cu- 
răţă liniile lor. 

Pentru a da această lovilură irezistibilă. avem nevoe 
de plenilulidea mijloacelor materiale. 

| Mulțumită marilor lor tunuri, germanii au reuşit să 
spargă relranşamentete, ținule de. valoroşii ruşi şi croicii 
sârbi. Va trebui să vină o zi când von izbuti si noi. 

Să nu avem decât un vând: victoria şi peniru a o 
face desăvârşită. şi repede, să ne îndoim aforturile,. să 
muncin și: să tabricăm. | 

17. In cursul anului 1913, intre alte ar sumiente aă li- nanţele germane se vor sici înaintea celorlalte puteri, se



v23 

aducea şi unele falimente importante: în Gerniania, inire 

cari. trei falimente petrecute către sfârşitul  anuiui : 1915 

si anume: Yaiimoentul Companiei de Navigaţie “Iamburg- 

America-Linic, falimentul marei Case de “Bancă 'Mendel: 

sohn-Bartholdy "şi dizolvarea 'Băncei Mittel :*“Rheinische 

Bank, cunosculă prin legăturile ci. cu mar sa" industrie: re: 

mană şi vestialică. De -câtră limp observăm că nu':se maj 

întrebuințează acest argument: Nu va ti fost adevărat, nu 

va fi fost întemeial, sau nii se mai poate: află nimic, a 

cesteiu ni “u va spune Ntitoruli:” ii eri 
, 

da 

  

"18. Intre mijloacele de salvgardire şi isigurare! a 6xis: 

“tenţei populaţiunii germane a fost 'şi monopolizarea! de 

către stul a stokurilor de cereale allătoare în' interior 'şi 

împărţirea lor în părți egale tuturor. locuitorii”. pentru 

ca 'lupta de rezistență pe acest. teren să poată. fi: susținută 
: pa iei pi 

până la recolta viitoare. 
DN E a ca ea i „i 

  

, . LIRE ppt pa 

"19. Reproducem alin revista „Comerţ şi Coniplabili- 

tale” No. 10/1915 următoarele. observații relative la “situa: 

tia financiară a Germaniei: i IE ii 

„Pentru: admiratorii splendidei:orgânizaţii de credit a 

“ermanici, cari urmăresc cu: atenție destăşurarea 'şilua- 

iei” financiare, a acestei țări “pusă “în condiţii! de viață cu 

totul excepţionale. inerilă deosebi: interes "două: lenomene 

simptomatice.. Ele dovedesc că” esa mai! bună organizăţie 

-eșuiază, cântul se învârteşte întrun c e viţios: izolarea €- 

conomică. i. : N 
aa i piti 

"5 Mată aceste fapte: e 

“Ultimul împrumut care a 'produs. Germariiei pe ncaş- 

“teptate suma 'de '9101 milioane mărci, trebuiă plătit în 

5 vărsăminte, din care ultimul expiră la 20 August 1915. 

Nu trecuse ultima zi a celui ide al 5-lea vărsământ, de ibiă 

„se plătise, după ziarele: germane, ultimele „milioane işi 

“statul iemile un pou împrumut intern, cu toate căi:prin reali- 

zarea împrumutului de 9 miliarde, gazetele trâmbiţau, că - 

'mecesităţile financiare ale răsboiului, au fost astiel acope- 

rite până la finele anului în curs. a 

Graba aceasta, care îngrijorează şi pe cei mai opti- 

mişti în viitorul militar al Germaniei, spune multe: mai 

întâi, că miliardele obţinute în cele două împrumuturi 

iau fost consumate, apoi, cecace e de reținut, aceste nii- 

liarde au fost consumate mai “repede idecâi sa crezut: 

cheltuelile zilnice au crescut, sc. zice, dela 18 la 70 mili- 

vane, adică cam ide 4 ori decât la începutul răsboiului, pe 

când” armala în cazul cel mai fericit na putul decât să îie 

menţinută la acelaș nivel, în. ce ' priveşte numărul, şi uli- 

ajul. 2 ai 
da 

“De ee'eheltueli (în bani) de trei ori mai mari la. 

pia 1 
bi PET a ti 
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necesităţi aproape constante? Pentrucă  loale mijloacele 
împrumuturilor germane se bazează exclusiv. pe avuţia, na- 
țională, și cu cât acestea se consumă, cu âtât mai mică 
devine baza altor miliarde dinu viitoarele împrumuturi, 
adică mai clar, banul se eitineşie, căci o canlitale lot mai 
mare de bani, satisface un quantum lot mai mic «de nevoi 
militare. Sa Si | a 

Germania va obţine, nu mă îndoiesc, şi cu acest al 
treilea împrumut imulte. „„miliarde” dar cu atât mai rău 
penlru ea, căci Germania se învârteşte înti”un cere vi- 
cios: cu cât reaiizează mai multe miliarde în împrumulul 
acum lansat, cu-alăt mai curâurt va fi nevoită să ceară: 
mai. multe miliarde prin noui împrumuturi. Economia a 
apucat pe panta alunecoasă a :leprecierei banului!” 

| 20. Este de observat şi ue discutat faptul” că Germa- 
nia nu a impus nici un impozit nou pe când Anglia a 
impus. Ministrul de finanțe Dr. Heltierich întrun dis- 
curs ținut în Reichstag a scos în reliet faptul că pe cândi 
Germania nu a fost nevoită să mărească impozitele, Anglia: 
a pus noui impozite de răsboiu asupra cclățenilor ei. Zia- 
rele engleze explică însă: lucrul, astfel: In timp ce Ger- 
mania măreşte enorm ilatoria publică fără să-ia nici o 
măsură pentru răscumpărarea datoriilor sau cel. puţin 
pentru sporirea parţială” a, cheltuelilor de răsboiu din, ve- 
nituri curente, Anglia a fost capabilă să ajute la supor: 
larea acestor, cheltueli din venituri curente provenite din 
impozite de răsboiu, lără să fie obligată să recurgă ane- 
reu la împrumuluri. Germania îşi măreşte continuu dalo- 
ria publică fără să ştie de unde vor.plăti cel puţin. dobân- 
zile,: pe. când, Englilera face apâi la patriotizmul  cetățe- 
nilor care se restrâng'din alte părţi spre a puleă plăti bi- 
rul. de răsboiu. ce i 

» Anglia şi-a clădit .polilica. ei: tinanciară pe baze so- 
lide,. preferind .să impuc impozite de răsboiu cetăţenilor 
ci cari vor plăli şi pot iplăli, decât 'de a. recurge tot limpul 
ia împrumuluri cari vor: apăsă mai.târziu ilnanţele sta- 
ului. | a RO i 

„21. Pe lângă consideraţiunile militare care ne fac a 
deduce că Germanii vor acceptă: o pace: impusă, în total 
pentru aliata ei şi în parte pentru câ, trebue să adăugăni 
că va contribui la aceasta ruina economică si sărăcia care 
Sunt mevitabile, de oarece, uitusiriile germane pentru, 
export care luaseră o alâl de mare desvoltare în ultimele decenii, sunt în decădere, 
„i: “Germanii fabrică acum gloanțe și şrapnele în jabricete in care fabricau allă dal unelte agricole, mașini, .:lo4 felul de aparate elecirice şi alâlea aifele care apoi Tuau..



__625 

caleu sir iindtăţei zi aduceau în. Germania sume enoruit; 
ori, yroanele și şrapnelele „pizilite de Gerniini cu Vani 
gerntapi se duc în vint, se. pierd, Rit constituesc un bun 
producliv. 

- Banii cheltuiţi pentru înzestrarea. “armatei şi prgu- 
carea munițiilor, se distrug, nu 'se mai pot, înapoiă naţiu- 
nei, de oarece, obiectele pentr u cari S'ău !cheltuit. sunt 
distr usc, iar Dânii cu cari s'au cheltuit aceste lucruri „năr 
sunt reprezentați nici. prin obiecte cumpărate, . de „Dârece, 
cum, „Spuserăm;. aceste. obiecley sunt usvârlile în. vânt, „con- 
sumatc, ele., deci nu. sunt produidiive., :.. 

| „Aceasta stare ide. lucruri apasă mai putin pe țările 
din multipla înţelegere, de oarece ele. ac într'o măsură 
oarecare expoit. | 

22. Revistele financiare spun că una din. cawzele (de- 
precierei mărcii germane, este că. notele: caselor, de; împru- 
mut (ID arlehenskasseri ) ).sunt primite de banca imperiului 

„ea monede de aur, iar banca emite bancnote .pe baza lor 
în proporţie de una al trei, — deci o parte. din bancuo- 
tele băncii imperiului nu sunt, reprezentate real prin aur. 
“Statul: german justitică dispoziţiunea de a le.luă drept aur 
prin. aceca. că notele caselor de. împrumut: sunt reprezen- 
date prin a treia parle aur, de oarece împrumuturile s: 'au 
„făcut numai pe etecte seompilate: Si numai. cu 59%. maxi- 
mum din: valoarea lor. 

23. Ziarele muiliplei: înţelegeri 5 spun că: dacă sar “d 
mite că numărul fabricilor germane: care ge pot transtormă 

“în fabrici de munitiuni, să fie egal cu acel al aliaților, “ur Îi 
cu nepulință: ca Germania să nu fie epuizată în curând, de 
oarece îi lipseşte inateriile prime, în special, cupr ul Şi sal 
pelr ul. „ii 

” “Prin izolarea: conipletă. a Germaniei de: restul lume, 
a fost pusă în imposibilitate” ca 'să-şi: imporle “aceste: ma- 
-terii. Deşi şa făcut în Germania rechiziţionarea” tuluror, 
„obiectelor de aramă, ca: obiecte casnice, Etalaje de prăvălii, 
firme şi! altele, totuşi: ajutorul ce-l'vor aduce aceste o- 
“Diecte este cu totul „mie față ale cerințele enorme: ale ar- 
matei. dă 

i Arătăn 'acă cât: producă şi cat imporl ă Germania. irei 
"din elementele: necesăre' iabricărei: 1 muni iilor: “cupru, sal- 
petru. şi 'minerai de fier. :: *: SLI 
  
    

  
  

  

    
  

  

Di i Producţia! Germaniei - | a Germaniei 

tina nalt, dz 100 kg al. 100 Ati] az 100. kg. val. 100 Mk 

Cupru brut. . | 98618 | 22267 | „818, șio |: „23208 

Mirea de ter... 25,501,161 |; „97981 | OSipa2i8 |. 149,234 

10
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cupru, iar salpetru nu are de loc.: , 
um însă cuprul îl: importă Gerimania din -Statele- 
„Unile și «lin Australia, iar salpetrut îl aduce din Chilig 
şi. comunicaţia cu aceste state fiind definitiv întreruptă, 
xezultă că atunci când aceste materiale: vor Îi epuizate, 
îi va fi imposibil 'să le înlocuiască. Atunci armatele ger- 
imane 'se vor găsi îin poziţia în care s'au găsit în luna Mai 1915 
armatele rusești, cu singura deosebire că armatele iuse au. 
avut şi au pulința de a se aprovizionă într'un:' timp mai. 
imull sau mai puţin scurt, pe când în moinentul când se 
“va produce lipsa de muniții la armatele germane, va urmă 

Prin urmare, deficitul Germaniei ce. de 1.026.892 dz. 
„ăi 

“imediat şi înfrângerea lor. 

3:24. Ministerul de finanţe al: Franţei,:d.: Ribol,-a 'expus 
în multe ocaziuni în' mod foarte clocuenl situaţia: finan- 
'ciară din prezeiil în 'raport cu .extraordinarele cheltueli 
ale 'xăsboiului, iar întrun fexpozeu. recenta stabilit un 
principiu "raţional în” politica financiară:: de: prevedere: 
“după cum nu trebiic să se economiscască: nimic din ceeace 
este indispensabil pentru: a se furniză armatelor franceze 
toate imijloacele: de “acţiune: de care au trebuinţă, lot. aşă 
nu irebue săi se sporească cheltuelile a:căror necesitate 
nu ar ți: evidentă.' Sar îace o'mare greşeală dacă sar 
aveă în vedere numai răsboiul, fără a: se preocupă în 
mod. serios.de urmările, inerente lichidării. Me 

:. :--Franţa.a găsit.în economiile poporului său un izvor 
imbelşugat de. resurse. financiare, pe.icare.a căulat. să le 
întrebuinţeze în modul cel mai rațional căutând în acela; 
timp. să înlesnească restituirea lor prin inaugurarea unei 
înțelepte politici de prevedere. | Da 
„oale popoarele beligeranle fac loate sacriticiile ce- 

rute-ide răsboiu, căci dela el se așteaptă deslegarea pen- 
tru fiecare din ele a imporlantelor probleme de 'care va 
Vepinde lhiar îndependenţa lor econoinică socială în viitor. 

- Incă dela începulul răsboiului, Franţa a dat dovadă. 
de o bună organizaţie financiară, scoțând în acelaş timp la 
iveală o enormă bogăţie acumulată în economiile poporu= 
lui. Uşurinţa cu care au fost acoperile împrumiulurile de 
văsboiu, solicilale- de. guvernul francez, au arătat cu pri- 
sosință acest lucru. In general mai toate împrumuturile 
au fost plasate în massa poporului al cărui sprijin: a fost 
cu abundență dat; astfel numai bonurile, de tezaur pentru 
apărarea naţională subscrisă cu precădere de oamenii nai 
săraci, au alins cifra de: 6 miliarde îrs., în afară de scele- 
lajte. împrumuturi de răsboiu contractate tot pe -piăţa 
internă. o i 

25. Rezistenţa economică nu' se 'poale inrproviză în-



tr'o. țară săracă fără comeri, exterior, şi, mai ales tără 
industrie naţională. Franţa, Anglia, Rusia şi Italia au avut 
acestea, şi. de, aceza au pulul improviză orice pentru 're- 
zistenţa economică. Serbia, 'Lurcia, Grecia, nu. le-au pu- 
tut improviză. Și. noi, de asemeni ni pulem improviză, 
deşi, relaliv, avem oarecare industrie e pu 

26. In, siltimul limp s'a ivit şi accentuat, mâi ales în 

italia şi Franţa,:o nouă ichestiune economică, demnă de 

remarcat, „prin importanţa 'ei: chestiunea nâvlului. 

Această chesliune are o serioasă influență asupra 

scumpirei imăriurilor şi deci şi a traiului. - 
Tesigtut, răsboiul,—care a răsturnat toate relajiunile 

econotiice,i—a inchis Dardanclele, a făcut foarte grea na- 

vigația-pe Marea Baltică, a feplasat' pieţele; Militarizând 

şi ccupâud 'căile-de uscat și îndreplând.. toti :traficul pe 

calea mărilor, ela înmulţit pedeoparte enorm unele lrans- 

_perturi, iar pe de alta a rechiziționat cea. mai mare parte 

din flota de comerţ spre a se asigură. convoiurile de apro- 

vizionare. spre Salonic şi Mesopotamia, fapte cari au pro- 

vocal urearea „excesiv: de, mare a navlului. De pildă, costul 

Lransportului dela Garditl la, Havre; care cu :10 luni înainte 

de conilagrație eră fixat; la?5; rc. şi.25, s'a:ridical.teptut 

la 8, '10, 20, 30, 40 irc. şi chiar mai mult. ei ii 

„ot răsboiul, prin. blocusul îndreptat conlra. ferma- 

nici, a făcut să crească ppentru. loale puterile maritime ris- 

curile îşi pierderile prin mine'și submarine şi au ridicat pri- 

mele de asigurare. îi i a 

Insă-şi Anglia, care deţine cam 80% din transportu- 

rile maritime ale Franţei, suleră la rândul ei: de. pe. urma 

acestei scumpiri a navlurilor: Ziarele economice, engleze 

au publicat. statistici impresionante, . comentate: apoi + de 

presa. din Londra, Paris şi Roma. -: ID o e 

[alia și Franţa au trimis la Londra reprezentanţi 

autorizaţi. In urma schimburilor de vederi avule de a- 

ceştiă cu guvernul englez, s'a ereiat la Londra un birou 

central şi comun de lransporturi pe apă, organ centrali- 

zator şi de control, care se ocupă nu numai CU repar- 

lizarea echilabilă a mărturilor, ci Şi cu clasarea lor după 

urgență şi utilitate. Pe lângă 'acestca, biroul are dreptul să 

supravegheze aprovizionarea pariicularilor cu alimente, 

oprind manoperile speculatorilor. | 

Pe această cale se speră, că şi acest nou neajuns, pe 

care l-a provocat răsboiul, va fi întăturat înt”o bună parte. 

4 dia? 

27. Cele înai mari ravagii alc răsboiului aclual sunt 

«ele făcule în munci OmMencasci. | a 

„Ajungem la cel putin $ înilioane de morţi şi inva- 

o | : it.
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lizi, ata din cauza aloaiţelor cât şi din câuza bolilor şi 
intemperiilor. 
Lordul Landburne în Parlamentul englez ovaluiază 
Morţii , şi răniții, la +16 milioane. . 
“ Acest nunrăr ce Ss. milioane morţi și invalizi se, re 
partizează astfel: 

L „Germania! î. 1. 2.700.000. 
a „Austro-Ungaria _.. . . 1.200.000? 

| “Turcia . . . .-. 300.000 
n Bulgaria 1, 1 80.000. 
a Tor AL „14.200.000 - 

Pe i Franţa, Anglia și Belgia a 1.700.000” ; | 
a Rusia o e a 1.700.000 2 
RE Italia .. e i DR 230.000 

m „Serbia și Muntenegrul „150.000 - 
pi TOTAL. 183800.000 

Avem deci - SĂ 200; 000 morii şi invalizi ia Puterile: 
„ Ceritrăle Şi 3.800.000 -la Puterile Aliate, total 8 milioane 
morți și invaiizi,.... un popor întreg, mai mare decât Ro- 
mânia. (Creangă Op. cit.)' 
si. Economia naţională merge mânăîn mână cu finanţele 
publice. ampele: se. coridiționează: 
“i Dispariţia celor 8 inilioane păleri de muncă, de ex. 
are ca urmare o scădere ea producţiei și deci a materiei 
impozabie. ! - - 
E Dispariţia celor 5 milioane soldaţi: însemnează dis- 
pariția a $'milioane: contribuabili, însemnează. dispariția 
a" milioane gospodării, cu toate avantagiile directe şi 
indirecte ce rezultau de aci pentru Stat. (Creangă! Op. cit). 
e . po pi 5 Pi
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i “Tranşee.' Răsboiul de mină. .- 

 1STORIC! ŞI CONSIDERAȚIUNI GENERALE. -- -- 
„ORGANIZARE. — LUPTĂ... 

Răsboiul 'cel mare trebuiă să înceapă cu o acţiune 
Augerătoare şi zdrobitoare ăsupra unuia din adversari, 

Franţa, Ea eră inimicul ;cel ma. apropiat, acela care se 

prezentă cel dintâiu loviturilor colosului german, acela 

care eră cel 'mai bine pregătit dintre toţi ceilalţi aliaţi, Ru- 

sia şi ai ales Anglia. Acest adversar îîngenuchiat, restul: 

mergea mai uşor, aţă de Rusia, iar laţă: de Anglia poate 
“ar“fi putul ajunge la un compromis: împărțirea puterii 
şi atumii. i 

Pentru execularea acestui plan, cu adevărat măreț, 
trebuiă ca acţiunea să se petreacă în timpul cel mai scurt 

posibil. „Und jetzi rasch”, ar fi zis împăratul și aceasta 

eră baza proectului trasat, hotărît. Cu. cât mai repede, cu 

atâta mai Dinei 
Au intrat armatele germane în 'Belgia şi au trecut ca 

an fulger (peste 'mica țărişoariă 'ce şi-a tăcut datoria pe de- 
yu 

plin, şi mai mult încă idecât datoria. O 'mică opunere în, 

tâmesc “Germanii în .calea lor, în Sudul Belgiei, forţele. 
franco-engleze, cari în- bătălia ide urci zile dela Ch:utleroi- 

Mons,.au fost bătute şi cari se retrag apoi “spre „Franta 

aproape în dezordine. oi 

Germanii urmăresc, executând marşuri de aproape 

35-.-40 kim” zilnic, Francezii aproape fug. Tranla 'merge 

spre îngenuchiare; planul germân începe a îi vealizat. Dela 

4 August, când au trecut frontiera. Belgiei şi până la 4 

Septemvrie, într'o lună, Germanii “au parcurs, peste 300 

klm. si'au zdrobit totul ce li se opuneă. e
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Peniru execularea acestui pian: inţealu şi. distrugere, 
nu aveau timp să se oprească din mers, nu aveau timp | 
şi mici mu eră necesitate de a face înlă ării în pământ, de . 
a 'se imobiliza, de a câştigă supliment de forță din aceste 
întăriri. Germanii făceau răsboiul de manev “ă, de iuțeală 
— activilc, aclivit€, vilesse — iar forţa o aveau cu ci: iorja 
numerică. forța pregălirii, lorţa armamentului, forţa lu- 
nului. Nu aveau nevoe de alt supliment de forță, din pă- 
mânt, din lucrări de întăriri. 

La o Septemvric, începe marea și nemuritoarea bătă- 
lie de pe Marna. Din tacest moment mersul înainte al Ger- 
amanilor este oprit. După G zile de luple î înverşunale, sânge- . 
roașe ji eroice, cum rau tost altele in lunre, & Germanii sunt 
nevoiţi a se retrage. S'au retras aproape 100 tim., dela. 
liniile înaintate pe cari se începuse lupta şi au: ajuns pe 
malurile râului Aisne. Ac sau oprit. Și unii.și alţii erau 
stârşiți de oboscli. 

Germanii au recurs lă sprijinul pământului, pentru 
câștigă noui Iorțe.şi: pentru a câștigă limp. Forțe, pentru 

a 2 înlocăi pierderile enorme ce au avut şi pentru a'se opune 
înaintării forţelor Iranceze; limp, pentru a rezistă până 
când noui:e.unităi şi Iorţe, 'create în țară, le vor sosi spre 
a încercă aite lovituri; iar, Francezii au recurs la ele pen. 
tru a se opune acestor noui forţe cari se anunțau ca mult 
mai periculoase chiar decât cele 'dintâiu. | 

Aşă a. început coustruirea tranşeelor . Și deoparte 
şi,de alta. . 

„La început au fost! tăcute şanţuri mici, aşă zişele şan- 
juri -adăpost pentru lrăgătorii în genuchi sau picioare, cu 
adâncime de 0,60-—0. 80 şi cu un parapet în taţă formal 
din pământul 'scos din sanţ.. Zi cu. zi aceste șanțuri au fost 
sporite, adâncite şi. perfecţionate. Au fost făcute legături. 
între «lileritele ş şanţuri și părţile dinapoi, pentru a se per- 
mite apropiere a de linia. întâia, acoperit şi fără pericol de: 
a îi văzuţi şi loviți. Lucrările se-executau anai ales noaplea 
pentru a hu [i văzuţi ile duşman. | 

xăcuma. avem sanţurile noastre 'de “circulaţie şi de 
legăliiră cari 'se înlind până la. satele, vecine, înapoi, lra- 
versând câmpuriie cu culturi, cu slecle, unde. se mai văd 
încă şi acuma, multe. electe militari e ar uncale' în dezordine 
şi. germane. şi franceze. 

Oamenii de COrvo acdlă sunt mai feriţi. ac gloanţe; iar 
mâncarea, soseşte. măi -regulat,ca înainte. | 

“Dar iată că.a sosi vremea ea; ploile Cid înt”una.. | 
Fi acei, atunci tidăposiuri solide. Echipe de lucrători, cor- : 
Vezi, dc: oameni,. aduc lemne, scânduri, carton gudronat : 
Şi tablă pentru a ajută: la facere a adăpostului, Aceste a., 

uri, Însă, la. început. crau foarte. înguste; abiă le
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puteai mișcă înăuntru, Ele au început a Ii lărgite treptul-. 

îreptat cu cât limpul trecă. st, RE 

„ Crene'e'e sunt forma:6klin saci plini cu pământ iar al-. 

tele făcute din scânduri; în zilele. ploioase, însă, se dără-. 

mau și iunele și altele. Atunci toată moaplea santinelele siau 

de veghe şi mai atente ca înainte; iar. echipeie de repara-. 

ție lucrează toată noaptea în mocirlă, în noroiul care se 

nărue mereu sub acțiunea ploaei şi încearcă; a drege aceeea, 

ce vremea rea strică. Apa, din ploi, se, istrânge.. însă în. 

fundul șanțului, şi se ridică, adesea, până în sus de ge, 

nuchi. Atunci începe o altii muncă: săparea şanţurilor de. 

scurgere; puțuri fără tund și căptușirea cu lemne a îun- 

dului şanţurilor”. .. : e i 

„ - In acest mod, răsboiul ofensiv şi de mancvEă, bazal 

pe iuţeală și pe forţă, a încetat şi a dat loc răsboiului de 

uzare, răsboiului de tranșee: Din acest moment Germa- 

nii au scăput din. mână posibilitatea victoriti, fiindcă sco- 

pu! răsboiului este de u impune voința sa, adversarului, 

şi prin aceasta sc ajunge ia „decisiune”. Răsboiul îngropat, 

însă, nu face decât să Întârzieze această 'deciziune şi cu icăl 

întârzierea va îi mai mare, cu atât 'se dă posibilitale celoi- 

lalţi adversari de u se.reface, de a se. pregăti şi de a 

împiedică, mai Sigur, executarea planului inimic, . | 

Este ştiut că întăririle, în îmajorilalea cazurilor, spo- 

rese mâi mult vâloarea „prolecțiunei” decât. a „acțiunei”., 

Ele fac imposibile schimbările de front, tot.aşă ca şi tre- 

cerea la :olensivă şi -ăsboiul de manevră, Liindcă aceste 

două operațiuni, implică, în primul rând, părăsirea . cu, 

totul. a protecţiunei ce o di întăririle. E 

“Im lot teazul, atacatorul mu trebue săi se lipească 

de. fortificaţiuni; dacă face aceasta, pierde tocmai carac- 

„terislica sa dominantă: ofensiva”, şi cu. dânsa, inifiativu. 

mişcărilor şi acțiunea... E 

Cu cât Germanii pierd -mai niult tinp stând în Lan 

şee, cu atâta aceasta este in desavantajul lor, fiindcă. ad-: 

versarii: Francezii, Ruşii, Engiezii, au posibilitatea -de :a 

se iperfecţionă, de u se. pregăti şi de a:adună mijloace 

de acţiune cu mut superioare adversarului lor neîmpiicat, 

Germanii. .. re | SIE 

Adversarii sunt azi, în răsboiui de 1 -anşee,':în lorma 

unei cetăţi asediate. Constituind un ront imens, de.sute 

de kilometri, aproape continuu şi fără! flancuri — unul se 

veazimă la mare Şi allul ia „rontiera neutră, Elveţia— 

Prin urmate luptele ce se vor da ide azi înainte vor aviă. 

caracteristica sângeroasă a tuplelor de front, a luptelor de 

poziţii întărite, Cu toate mijloacele moderne, şt cari po- 

ziții nu pot. [i atacate decât ide front. E IER: 

. „Fronturile sunt inviolabile?, sta. decretat după Hâs- 

boiul anglo-bur. "Această inviolabilitate este foarle naln- 

4 +
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rală când 'forţ ele mai zult sau mai puţiu se echilibrează.. 
Indată, însă, ce unul din adversari căpătă superioritatea” 
pregtitirei, superioritatea! maleiiată şi suporioritatea mo-. 
raă,. de sigur că fronturile nu vor imui [i iuviolabile,: Ge-: 
neralul Tanglois spune, în această privință: „Nu! frontu-" 
turile. nu “sunt inviolabile, ele vor putea îi violale, ! CU CON- 
diția de a obţine superioritatea focurui, adică -de a întruni. 
mijloace - cari să producă electe superioare acelora ale 
adversaruiui și cu conditia” au legătura armelor: să iie in- 
timă.” Victonia va fi toli deauna rezultatul unui aici de pu- 
tere, execuial în massă; dar ucesl act, pr eparal mul timp, 
nu va fi înlrebuinţal, “aplicat, Cecâl atunci. căid se va 6b-: 
line superioritatea focului, și superiorilalea morală. A- 
tunci deciziunea va culege un truct copl igaina de a cădea 
singur. Actul! important, “mu va fi decisiunca, ci prepara- 
iunea; adică: uzura, nu asaltul”. 

In astie! de mod văzuă icesliunca Ictă isboiului din form * 
actuală, Și. numai, această este adex drață, se poate “leduce 
cu sicuranță:. „i 
1): Germanii au recurs” li "ste anșe6” când au consta- 

tal nevoia. de a trage din pământ şi din lucrări ăccesorii, 
un isupliment ide forţă spre-a se opune. adversarilor: 

2) Germanii, vecurgând la trânşec;-au lăsat din mână 
vlensiva şi sau cramponal de teren, în defensivă. Au re- 
uunţat, deci, ! ia marile avantaje a: e ri tisboiu! ui de manevră 
fiindcă nu îmai aveau putinţa să-. lacă;. 
„8) Timpul este în avantajul absolut al alia: ilor. Au 
recurs şi ci la tranşec,: tocinaă “pentru a câştigă timp spre 
a se pregăti și u puieă face faţă atacuritor, ulterioare, în: 
ver şunate, ale. Germanilor. 

„+. 4) Marea alianță obținând pe frontul de Vest imobili- 
zarea aciversariior, a obținut un succes” imens. La adăpos- 
tu: tranşeelor şi întăririlor de tot felul, ei sau pregătit şi” 
uu strâns mijloace de. luptă imense “cu cari vor actionă 
la momentui oportun. 

„ 9) Când pregiătirea.va fi comptetii ;- când materialul a- 
dunat va fi sulicient; când muniţie vor fi fără număr, a- 
tumci şi morâlul se va înălță, căci fiecare va ave ă siguranţa 
acţiunsi saie. Atunci se va atacă frontul cu .„amassa” mult 
superioară forțelor inimicului și el va fi. silă âmat, rupi, 
imbucătăţit.. Prin. spărturile frontului mor năvăli arma- 
tele nenumărate ale „marei alianţe şi. Vor "începe lupteie 
de manevră, de. iuteală, lupte: e cari dau. victoria decisivă | 
şi cari Vor. sfârși uăsboiut. 

: . N x. : 

Rrăsboiul de lranşee sa practicat în” toate Limpurile, 
din timpurie cele mai, dledemult Și | până a7i. Câte. odată
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inti”o Yormă nai! „aecerituală, altă: dată: uai puţin accen-, . 
tuută,.. RE 

r ntre cbaințar ea: Wranşcelor- 2 născul din necesitatea ab- 
solută “le a. păstră -torenul pe care: îl ocupă. In. .răsboiu,; 
dacă inaintarea este condiția esențiată, apoi. este cel puţin: 
tot atât de imporlant de u.nu „da, înapoi”. “Această sir-! 
aură consideraţiune arati importanța: tranşeelor. 

Omu: :preistoric: intrebuinţă: adăposturile „pentru a.se. 
ascuude de vederea animalelor pentu a le. „surprinde, şi: 
a le omori sau pentr u a se:apără contra lor. - 

„Mai târziu Sau” făcut şanţuri şi. gropi mari, curse, 
pentru prinderea animalelor de cari aveau, nevoe:. De aci. 
au iuat naştere primele. lranşee. Și pe măsună ce. omul; 
înaintă. în lume, :pe “-aceeaş. măsură “își perlecţionă:: alâl; 
mijloacele de atac'ca. şi acelea de apărare, . 

Consulii :romani Postumus şi: Manilius, debarcaţi în: 
„Sicilia cu :legiunite lor: pentru. a apără-pe: regele Hicron, 
intrând în luptă cu carlaginezii, îşi construi întăriri şi: 
şanţuri cu. 0: foarte mare . desvâltare.. 

Amilear Barca, în: luptele. duse. contra lui 1unius, a 
prolitat mult de lucrările în pământ, 

„Carol cel Mare preconiză lucrările de întărire; şi el 
aveă oameni speciali pentru Tacerea aceslor. lucrări.. 

Turenne Je întrebuință în operaţiunile sale, deşi: a-; 
firmă. în. gura mare Că. Francezii nu sunt. buni pentru: 
Impta de înc anşee. şi că ei preferă. lupta la. lumina zilei, 
în oper aţiuni de.manevră, de iuțeată şi de curaj. -, 

“Frederic ce! imare l6-a întrebuințat, în: special in up. 
4ele: contra! Austro-Rusilor : în: câmpul înti ări dela, Bunzel 
wviiz, 

“Napoleou i făcu toarte puţin uz, di ele. r nu; dădea, 
timp nici adversar ului; de: a le. întrebuinţă;: şi nu: aveă nici, 
el timp să-le facă... i 

Iiăsboiul din Crimea. a: tosi caracterizat prin o: mare. 
desvoltare; -u lucrărilor. de :Sapă. „Asediul, Sevastopolului; 

a lost: 0: tuptiă premergătoare: a luptelor. uriaşe de :azi,: 
Ruşii, după Alma, au făcut întăriri;: sub conducerea fai: 

mesutui Vodlebeni, asemuiloare, în mare parte; Mucră rilor 

fe pe malurile-ri îului Aisne,. ai ici 
Osman Paşa, ia Plevna: tăcut lucrări în pământ cari 

au” ărălil: aceia ce, se poale “rage: din pământ, ca - foriă 
“dud este Dine întrebuințat şi! judicios. repartiza. IE 

Burii, în Transvaal. au: demonstrat: Englezilor ivpor- 

tunia lucrărilor în: pământ; “şi ce.rezultate se: obțin, tu 

idversarui le neglijează și: le atacă fără + 0. . pregiitire su” 
Tieientă preatabilă, ditiae i aaa o 

- PER 
vo. : 

i. 

O: transee se compune: intrun şăni - cu pereții a-
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„proiipe verticati, cu:o lărgime uproxsimaliv. de V,60—1 me-. 

ru şi cu o adâncime ce ajunge adesea la 2 melria. 
- :Aceste şanţuri, se sapă de ioameni, lie de armată, care 

este” chemată să le ocupe, [ie de ilucrători, :fie chiar -de 

maşini “speciale, Germanii, cei dintâiu au “intrebuinlat în 

Belgia maşini de săpat lranşee. PE 

O poziţie-are mai muite serii: de tranșee, de şanţuri 

puse. aproape. parâiele între ele, şi legate prin şanţuri de: 

comunicaţii cari urmează drumul în zig-zag spre a nu-li 

tute, în lungul: lor, de focurile. inimiculiui. i 

„2--* ĂsUlel, sunt tranșee: de susținere, 'de retragere, d6 a 

doua -linie, de a treia, ete. In'tunele locuri ele sunt pe o 

adâncime de mai mulţi kilometri; iar cu desfăşurarea 

'de 'lucrări: se poate socoti cu sutele de kinr. numai pe 
porțiuni îndestu! de reduse din front. Pe frontul unci di- 
vizii: franceze, în Champagne, pc un Ivorit de cel mult 10: 

kln: se poate măsură o desfăşurare de lucrări de cel pu- 
țin 100 kim. de tranșee. ct 

Alături de tranșee, şi: la:0 bună adâncime. sub -pă- 

mânt sunt locurile de adăpostişi. de odihni. Aci dorm şi 
se odihnesc soldaţii cari nu sunt AG pază. Aceste adăpos- 
turi: au adesea 1 m. tungime pe 2 lărgimi şi la. cel. puţin 

2 m. sub so!, altele mergând chiâr la 6. m. adâncime. Aci,, 

prin paturi suprapuse, dorm câte 1—5'inşi şi mai au şi 
loc de mişcare când se dau jos din pat. Aceste adăposturi: 
sunt "acoperite 'cu: bârne groase sau traverse de fier în- 
velite cu pământ; grosime :10—50 iam.; ele au un: coș, 
ventilator, - și un loc: penlru aşezarea unei mici sobije. 

Pe jos sunt puse, de 'obiceiu, scânduri, pac, iemne, etc. 
Au mici ferăstrui pentru lumină. Acelea ale comandanților - 
de batalioane, de regimente, sunt chiar luxoase!: „Locuinţa 
mica este împărțită în două: în und tun lei de iiridă, de 
2,20 m. pe 2an.; gin instalal patul de campanie, cu saltea. 
şi 'cearșat, pe care mă pot culcă desbrăcat,. în cealaltă 
parte am sala de mâncare, biuroul,::salonul, camera de: 
tumat ele; Aci se altă 6 masă; ipatru scaune, o sobă, un 
telefon, şi cuere pentru haine. ? e 

: Pentru lumină, noaptea; am o liunpă cu pelrol; iar 
alături o eabiniă-anică, în scânduri cu in closet ele... .. 

:.Tm teren. tare, cu pământ gaiben, facerea lranșeelor - 
este “uşoară. [n nisip: este :aproape imposibi! fără ajuto- 
rul scândurilor 'și scheletului din. lemn. De 
„Im Taţa auerărilor în'păinânt. se: aşează; apărările ac- 

cesorii, cari uu sarcina de a opri:pe atacalor cât mai muit: 
timp posibi: sub focurile apărării. Apărările accesorii cele. 
mai întrebuințate şi cari sau dovedit ca ceie mai: eficace, * 
sunt rcțeiele de sârmă ghimpală. In afară de aceasta sc: 
mai fac aşă zisele gropi de lup, cari sunt niște igropi tron- 
conice. şi cari au pe fund un mare pirou cu vâriul în sus..
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Aceste gropi, ispre-a nu li văzule, sunt acoperite; câteodată; 
cu frunze şi crăei, 'cari inu pol, însă,. susțime *greutale:a: 
unui om. i 

„-Inapoiă "primelor "rețele 'de şanţuri adăpost, cari 'la-- 
un loc constiluesc linia I-a; sc află linia II-a, compusă 'şi 
ca din şanţuri şi lucrări, însă, mai ales din puncte de-spri: 
jin.- Aceste puncte de sprijin sunt formate din sale, călune, 
terme; caştele, mori, buchete de arbori, o încricişare de: 
drumuri, o şoscă în: uniplutură, sau săpătură, mălul unui: 
râușor, o coiină, un deal, o:cale terată, ele; tele. i! 

"Ele se pretează lao înlărire'mai pulamică şi mai: 
lesniciousă decât întăririle făcute în câmp, deschis. -Aceste 
puncte de sprijin sunt 'soiid organizate şi inconjurate cu lot 
ielul de lucrări accesorii. 

Punctele ide isprijin se găsesc şi pe linia l-a de rezis-! 

tenţă, ete constituind centrul de rezistență, în jurul cărora: 

se 'destăşoară iupta cea mai înverşunală şi de soarta că- 

reia depinde uceia 'a' tranşeelor vecine; ele constiluesc în 
linia Wl-a de întăriri” seheletul rezistenței şi -permit trupe” 

lor de pe linia l-a a se relrage în ordine şi a-şi construi 

alte adăposturi sub sprijinul lor. o 
Ele sunt legate cu șanțurile vecine, precum şi cu păr- 
ție dinapoi, prin alte şanţuri de comunicaţie. IEle'au in- 
stalațiuni şi adăposturi cari pot suportă. cele mai mari 

pioectite. Ile constiluese adevărate centre de: acțiune atâş 

ofensive cât şi defensive, şi pentru a Ti ocupate de ad. 
versar trebuc, udesea, să se procedeze la lucrări: de sapă. 

Linia Il-a ieste, în genera!, numai la câțivă kilometri 

înapoia liniei |. Adesea 3—1 klm. sunt sulicienţi. Sunt, 

însă, locuri şi porţiuni din front unde linia Il-a'se găsește 

la 10—15 km., înapoia liniei ]. i 
1.” Câteodată sunt” organizate și: punele de sprijin nat 

înapoi ce ar constilui iinici III-a. Ele sunt organizate în 

jurul satelor, pădurilor sau înălțimilor şi sunt can la 10 - 

klm. înapoia liniei II-a. Intervalul între: aceste puncte “de 

sprijin cste destui de inare, aşă că 'se poale manevra 'prin- 

tre'cie şi învălui, în atac. a 
Poziţiile organizate 'şi : lucrările trebue să indepli- 

nească mai multe condiţii, între cari: |, a 

_-a) Să nu poată fi- uşor văzule, nici de jos nici de 

sus, din iaeropian. CI N A II a 

D) Efectul unui obuz mare să lie limitat. ă 

"69 Să permită un adăpost Dun, în cazul “unei luugi 

   

e 
staționări. i 

O poziţie “ este formată din grupe - de. elemente de 

şanţuri-adăpost, adăptate la forinele 'terenului. Ylancarea 

lor 'se face prin mitraliere. Se fac iapărările accesorii. se 
pi 

Intre grupele de uvraje se lasă: intervale libere pen-
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“tru, a permite . lrecerea ofensivei. Mitratierele,. joacă. un 
foarte mare rol în apărarea poziţiilor întărite şi. în spe- 
cial a punctelor de sprijin. «ile lrebuesc, prin urmare, 
„aşă fel aşezate încât su. hu lie văzute, idin: vreme, ide duşă 
mau şi deci distruse. Pentru ele se tac adăposturi indivi- 
duaie,. legate prinir'un şanţ de comuriicaţii - în spate. Se 
tac azi, "n majoritate, pentru mitraliere adăposturi blin- 
date cu “acoperişuri formale din două rânduri de lemne 
groase acoperile cu pămâul 'și “susceptibile” de a. rezistă. 
Chiar obuzelor de mare calibru. 

„_ Apărările accesorii trebue „să fie “bătute cu. focuri,” 
dacă :se poale chiar încrucișate. Apărările. aacesorii ce nu. 
sunt bătule de focuri, nu-au valoare. 

Prima linie 'de 'tranşee drebue: să fie: prevăzută. cu. 
mijioace de protecţiune, . suficiente, pentru nicşorarea e- 
tectutui obuzelor. Aci,. în această linie; “trebuesc aglome:; 
rate ot. ie:ul, de mijloace. de, acţiune, detensivă şi. otenr 
siv ă: tunuri, mortiere, mitraliere, tunuri: de calibru mic, 
plăci, blindate, apărări :accesorii, etc. etc, : 

Să nu se uite când se vor beşte de linia 1-a; că ea este 
constiluilă de un ansamblu de. lucrări cu mai “multe „Tâu-- 
duri ție şanţuri — adesea chiar patru-cinci rânduri, şi pe 
-0, adâncime de 5—600—800 m.. 
„Se poate întânaptă ca. adversarul. print” un “mijloc. sau. 

altul 'să poată intră întrun punct al liniilor de apărare, 
Pentru a-l. da afară, trebue ca în vecințătate să fie locuri. 
de, adunare numeroase, unde trupele de rezervă şi de con- 
traatac: Să.poată sta în siguranță și să poală porni re- 
pede, şi. pe: neaşteptate . la luptă. | 

„__ Se tac. adesea şi. trangee falşe, spre a se înșelă ob- 
servațiuni:e aeriene. 

Toate tranşecie sunt legate. între ele. prin. comunicaţii 
bine adăpostile, pentru ca tr upeie. ce, vin să nu lie loviie. 
-Comunicaţii:e, trebue. șă fie cât mai numeroase. La stâr- 
şitu! şanţurilor de. comunicație se fac întăriri,: ce servesc 
ca: ipuncte „de. sprijin nouitor. întăriri.. Ele se transtormă, 
cu timpul, în mici forturi pertecționate, şi bine, înarmate, 
unde trupa să poată rezistă: „până la sosirea de. noui ajul- 
toare. 

“Poziţiile. de;-ar tilerie. asennenea trebuese.. foarte bine 
alese, bine adăpostite, şi cât mai apro ape de. linia T-a 
de Irânşee, e, 

, Pentru întărirea punctelor de. sprijin. de impor tanţă 
mai mare se întrebuințează cimentui, făcându-se zidiri în 
beton armat pentru protecţia apărătorilor şi materialului. 
„.„Q.Ipoziţie, ca, regulă generală, o redută, un fort, vor fi 

ti. închise la sât,. astiel încât să fie exclusă orice surpriză 
-din partea inimicului,
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“Luptele cele mai obişnuit, în tranşee, “sunt luptele - 
cu gtanalele, cu bombele, cu gaze aslixiante, cu lichide co- 
rosive, cu răsboiul de mină “le. Sunt soldaţi cari au de- 
venit toarte îndemânaleci în: arunc: area grenadelor. Ei le- 
aruncă chiar din! tranşeele lor, cari de “opiceiu nu sunt 
mai departe”de '50—100 în. de Acelea ale inimicului. 

Loarte adeşea, insă, lupta cu granade se dă în acelaş. 
timp cu eşirea din lranşee, precedată, de regulă, cu o bom- 
bardure destul «de violentă a artiieriei. “ 

„Nu poli scoate nasul 'alară din. Iranşee, sau Ia un. 
crenel,! fănd' a fi salutat de o plouie de: 'gloanțe, cari şucră, 
cântă,. miauie, -pârâe,-ropotă: Le: vedem-cum''cad în 'pă- 
mânt cu. miile, ca picăturile de ploaie repede. Artileria 
intră şi ea în “acţiune, asociindu-se -sgomolului iniernal, 
cu ivocea sa' groasă. Marmite de: :diteritei calibre: cad în 
jurul nostru şi fac: „explozii . înspăimântătoare: Un: iordin. 
soseşte: “interzis de a eşi din tranşee, orice s'ar întâmplă”. 
Ur aganul de foc şi iier se înteţeşte şi durează câtvă: timp; 
apoi deodată se domoleşte Şi Zărim alergând spre noi in- 
fanteria inimică, în o massă compaclă, cenușie, care înain- 
tează ca un uriaş val' de apă, asupra tranşeclor noastre, 
Primele rânduri au arma. la: şold şi trag din Îugă; în urma. 
lor vin alte rânduri cari au arma în pandulieră ă şi cari ur- 
Sa a aruncă: „granade pe deasupra capului, camarazilor 
or 
„Deodată, ajunşi cel mult la jumătatea: drumului, sunt 

luaţi în primire de focul tunurilor şi al mitralierelor noas- 
tre, cari până atunci au fost cu. multă vrijă ascunse.. Rân- 
duri întregi sunt secerale, iar restul în dezordinea cea mai 
mare se întore în Iugi, în tranșeele din cari plecaseră” .- 

— La ora 3 dim, jiaim fost! înlocuiţi! piiin batalion” 
c. din ” rgimentul nosliu:: Se făcuse ziuă. Ni se anunţă, 
că vom atacă, aşă numitele „întăririle albe”. cari consti. 
tuiau o massă puternică de tranșec, de sanțuri, de. basti- 
oanc, 'săpate în terenul crâtos; Trebuiă să ocupăm apoi lu- 
crările drumului Arrâs- Bâthune, şi în sfârşit pantele: înăl- 
timilor Vimy. ce: domină cu mai mult de 30 'm. câmpia” 
Berthouval. Eră o muncă: titanică, de giganţi, aceia. ce ni: 

se cereă, dar eram hotăriţi a o' îndeplini cu. toată. inima. 
mâi ales că toată, iarna aan suterit: după, urma aceloi:” in-- 
tăriri, 

La ora G dimiheaţa, “primul, regimeiăt! coloiiial cră: 

aşezat în formaţiă următoare: în linia” I-uj în tranşes, ba- 

talionul C.: în 'a doua linie Batalionul D.,:şi în fine în a- 

treia linie batalionul A. Cuvântul de ordine 'eră de a. nu 

se opri nimeni din batalionul C la șanțurile inimicului, ci 

de a sări pe deasupra, fără să se ocupe cinevă de aceiă 

cari erau înăuntru, şi să înainteze în fuga cea mare spre 
-
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ultimul + :şani. Batalionul B.,.aveă însărcinarea. să cureţe 
şanțurile; lin urmă, de Ger manii ce ax imâi fi rămas acolo, 

i ia a, Ora DI0xt acl, artileria ce eră în.urma noastră es- 
«chide: un loc îndrăcit, până la ora 10 a: Mm. Care sgomot se 
transformase: într'un, sgomol infernal, în -care:nu se mai 
„auzeau loviturile izolale ale tunurilor. In:faţa- noastră este 
„o mare ile foc şi le nori de;lun; Sar fi putut spune.că mii 
ide vulcani sau ileschis chiar. in, mijlocul lranșcelor germane 
„și în timp de patru ore au «lislrus.lol-ce întâlneau în :cale, 
aruncând. în țăndări,;, în. toate..părţile, corpuri omeneşti, 
saci. cu. pământ, pietre, unelie, arme, „mile aliere, plăci. de 
blindaj, ete. s sărind în. aer. întrun “vals dezortlonat Și 
„drăcesc, In limp ce. Ge rintanli ssăfercau „aceaştă ploaie. ÎN 
fernală de fontă; „iplumb şi foc,.noi ne făceam în:  tranşce 
„ultimele „preg găliri pentru, asalt. Nu se vedeă nici 0. En10- 
ie. aparentă, dîn:toată: linia: “veselie. hebuncască şi glume 
şi: mai: nebuneşti. avură loc, Apoi luarăn: un dejun, care 
pentr u mulți. din noi a fost ultimul. Er aim nerăbilători 
de a începe şi. «le- a:stârşi mai curând orice sar fi întâtamr 
plai... SIA 

„La lia, 10 fix, seninalul aste dai. Intri un sali, cu i ioate 
sloanițele ce. cad: ca. „ploaia,; batalionul C., iese “din tranşec, 
„se repede în „tranșeele. inimice, în, imp ce batalioanele 
:aşezale înapoi înainlează; și ale. inti”o linie. Momenlul. a- 
„cesta este de 6 frumuseţe tragică, linia întreagă de asalt 
înaintează, mişcându-se ca şi um val uriaş, progresează, 
ări a îi Sir imat încă ide tocul imimic, nici.de teren. . 

„Strigăte de „,Vive la France” păsună din mii de piep- 
“uri în acelaş timp. cu eroica Marseillaise. Batalionul D, şi 
A, ise reped cu baionela la armă, şi fug spre. inimic, fără a 
se uită la caniarazii grav ăniți care se înapoiază la pos- 
“turile de, prim ajutor. Primia tranşee este mult departe Lă- 
„Sa Lil în armă; a doua şi. a lreia. asemenea, sunt trecule”. 

! 
rr “Câte odali: atacul sc dă noaptea prin surprindere, 

“su. După câtevă zile, un alac imporlant a fost notiărîii 
Au fost aduse, pentru acest scop, «louă regimente de Sene- 
galezi, cari au sosit poaplea şi cari au “fost massale iîn 
franşce așteptând momentul progprice. .O ploaie fină cade 
ge. cătvă timp; pământul este moale și alunecos. Către ora 

noaptea negrii ies din lranșec, cu picioargle goale şi ba- 
ioneta între “dinţi ; mii de oameni se târăsc, în tăcere ea 
nopții ca șerpii şi apoi dispar în întuneric. Tranşeele ger- 
mane Sunt numai la: 100 m. de acelea ale Francezilor. şi 
timpul trece “ca o clernitate, fără a Se auzi nici un sgo+ 
mot. “Toţi ascultă cu urechea atintită Spre locul şi direcţia 
spre care iu Porn asa atorii, Nu se aude nimica; din 

p uptă de vânt sau. al gomot dac al unei îvunzze au al unei crăci clătinate.
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„n. Trece un-ceas întreg; aceiaş linişte mormântlală; trece 
alt ceas. "Poţi: sunt îngrijoraţi. Deodată se auzi în tăcerea 
și întunericul: nopţii un şuerat ascuţit, care înlioară, şi în 
aceeaş clipă nu urlet despică. întunericul nopţii; negrii. se 
aruncă dinti”un sall în tranșeele inimice.: Germanii nu.au 
timpul nici să observe.ce:au în fala. lor. şi. sunt: înecaţi de 
“potopu!-de Senegalezi.:Câtevă focuri :de: armă, izolate, ră- 
sună, cari, se amestecară :cu jipetele; sălbatice. ale atacalo- 
rilor şi cu strigălele; disperate .ale învinșilor.: -, e ii 

Un .oliţer: povesteă,.la înapoere, .că Germanii ;sur- 
prinşi, plângeau ca copiii şi încercară a fiugi,: în: tiinp ce 
olițerii: lor, învineţiţi de;teroare :şi mânie trăgeau în; ei cu 
“revolverul, obligându-i a sta la. luptă:Un: căpitan, a: ucis 
ici «lin oamenii. săi, şi: la urnă m: fost. şi:el străpuns de o 
baionetă. ţ 

“Tranşeca rămase în mâna asallatorilor cari au lucis 
cinci lsule din accia ce o ocupă finaiule; iar ci neperzândi 
„decât cel:tmult o sulă, graţie iuţelei cu care au pronunțat 
asaltul”. DR DP Ra 

. . , - , : | . , , 

- Pentru ca;reuşita unui -alac: al. întăririlor, să reu 
şească, este mevod, în primul rând,.ile lo pregătire :suli- 
cientă făcută .de o. artilerie puternică. „Proectileic :să fie 
aruncate Tără ase înumără; ploac..: Preparaţia aceasta 
drebuc:să aibă drept scop, distrugerea materialului advers. 
distrugerea apărărilor accesorii, distrugerea lucrărilor ide 
întărire; distrugerea apărătorilor. Când: după o trecere 
d6 ceasuri întregi de bombardare, sau chiar [de zile întregi, 
se crede,.isau se constată, Gă pregătirea este suficientă atunci, 

coloanele de asalt ies din locurile lor ile: adunare şi -por- 
nesc în -ocuparea poziţiilor inimice, în timp. ce artileria 
lungindu-şi tirul. trage asupra spatelui poziţiilor inimice 
„executând :firul de baraj, în scop.-de a. împiedică! sosirea, 
„de ajutoare precum şi pentru a distruge lucrările inimice, 
din adâncime. Infanteria porneşte 'la: asalt; dar-în acest 
momen sc ldeimască mitralierele şi gurile de toc înimice 
cari n'au- putut fi idistruse, fiind prea bine mascate. iEle 
impicdică “foarte mult înaintarea. şi trebuesc cât mai: cu- 

rând reduse la tăcere. In acest 'scop infanteria. are cu ca 

artilerie d6 calibru mic '53, 57 :sau 63 'cu tragere repede, 

care chiar de pe linia infanteriei amice trage prin focuri 

directe asupra acestor noţii piedici. o e 
Prima . linie, adică primul sistem de lucrări, pe 0 

adâncime de 5—6—700 metri, fiind “luată, se procedează 

imediat, cât imai' repede posibil la atacul celei de a doua 

linie, care în 'generâl se află la 2—3 kim: înapoi. După 

aceleaşi norme se procedează și aci, ca și în atacul primei 

linii, cu deosebirea numai că aci se lucrează mai mult în 

necunoscut, decât în pregătirea și atacul primei linii. In



1.10 

tol- cazul, lrebuie ca limpul ee separă rezultalui obţinut. 
cu ocuparea primei. linii, de acela al atacului celei d€ a 
'doua linie, să fie'mai Scurt decât timpul ce i-ar tert 
“bui iapărătorului de-a-și aduce rezerve. suliciente, de oa- 
“tenisi material. Sa a Da 
m: Dacă şi- atacul. acestei u doua linii reuşeşte, şi ducă 
“ea este ocupiită în termenul calculat, aceasta însenmcazii 
ruperea frontului.. Linia 5-a este lormată, în general, de 
întăriri eu mari intervale printre cari se poale cu ușurință 
“manevră. Dacă; rezervele, armatele de: sule de mii de va. 
“meni,--praaspete :şi ncintrale în luptă sunt aduse atuuci 
la :timp şi aruncate prin spărtură, frontul sa prăbușii, 
iar toale lucrările de mii de kilometri 'de şanţuri şi întăriri 
“urmează a fi părăsite înainte ca linia:de retragere să fie 
tăiată. * 3 : 

Răsboiul de transee a dat paştere răsboiului de mină. 
Neputând totdeauna, să ataci pe inimic direct, îl .ataci in- 
direct, mergând la el pe sub pământ, prin ajutorul unor 
'galerii săpate în pământ. și cari :duc până sub lucrările 
de întărire ale inimicului: Sa e: 7 

Galeriile acestea au:0 lărgime de uproximaliv. 1,20 
“m., Şi sunt făcute în pantă dulce, cu înclinarea aşă tel în 
cât să ajungă totdeauna sub. cota lucrărilor inimice. Ga- 
leria aceasta, pentru anu se surpă feste consolidată, prin 
bârne şi scânduri, pe măsură ce se fînaintează ia 'ucru.! 
«Pământul este scos cu ajutorul coşurilor sau chiar al va- 
“gonetelor. Când'' galeria a ajuns aproximativ la jumătatea 
drumului, se subîmparte în două sau Irci ramuri, cu o lăr 
'gime “de aproape la jumătate: cu: aceia primă.. În fiecare 
'din această nouă : ramură, lucrează numai câte. un. om 
la bumina unei lampe surde, în tăcere, căutând a fâce cât 
„mai puţin sgomot posibil, cu loviturile târnăcopului. Dacă 
este nevoc, niai departe, se mai face.o nouă ramificatiune. 

In acest 'mod,: aceste galerii, pornind'"'dela ima: mai 
“mare, au acrul unor. tentacule ce înaintează încet, “dar 
“Sigur spre inimic sub, conducerea 'unui ofiţer inginer şi 
;conform unui plan bine stabilit. Ofiţerul diriginte calcu. 
Jează grosimea pământului: de deasupra, şi:prin urmare 
cantitatea de explosibil, ce trebue pus în furnal.pentru ca 
explozia să fie cu efect. i e e i 

Când lucrările toate: sunt terniinate, atunci se pune . 
expiosibilui” în cantitate cât: mai: mare, în: furnalul de 
mină," închis în cutii în forma unor petarde de câte 135. 
“grame. Cincizeci de petarde. sunt suticiente pentru-a'a- 
vuncă în aer un şanţ. a 
„* Explozia se face.prin ajutorul fitilului. Bickford; iau 
cu electricitate. Acest din urmă procedeu esle -de'preferat.
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-- -- Dar răsboiul “de mină, are: şi re cacțiune. “Adversarul 
lucrează prin cortra:mină. Când Îuerările: sunt mult îna- 
intate::se: lac locuri de 'ascultare, în tundul: galeriilor, în 
câre :sc aşcăză oameni cu instrumente. inc, pentru | a as- 
cultă şi inlereeplă sgomotele „ce: eventual ar veni dinspre 
inimic, tot pe: sub pământ. - Îndată ice s'a! constatat: pre- 
zenţa înimicului, în apropiere, se îndreptează. o ramură a 
galeriei. înspre cl, făcându-i o contra-mină şi cânt locul 
ce-i separ: ă este foarte mic, se dă foc la'un furnal ce-i dă- 
vâmă întreaga lucrare. şi ucide pe lucrătorii respectivi. A 
ceaslă oper ajiune de 'dărâmare a lucrărilor de: mină. ad- 
versă se numeşte „camouilel. - 

sie lucrează. De ambele părți se: repară “strică 
ciunile din cursul zilei: sacii darămaţi, parăpetele stricate, 
apărările accesorii rupte, etc. Echibe, lucrează cu îniri L 
gurare a: termină cât mai iute şi cât mai bine lucrul, pen-! 
truca a doua zi adversarul să gis ască totul în ordine. In 
tottungul tranşeei loviturile târnăcoapelor răsună surd, 
iar pimântul. este cărat Si aruncat alară i cu lopeţile. altor 
ucr ători. ii 

“Un ordin: „âncctarea “lucrului”, “Arden să ne aşezăm. 
in „ascultiilori” în „6coutes”. Aceasta constitue limpul cel 
mai impresionaiit din jot răsboiul de :mină: momentul Când 
se 'caută' a sc: ghici şi găsi înaintarea pe sub pământ a 
iiimicului spre noi. După: ssomotul unclielor se poale de- 
termină înaintarea lor, pr dectele lor, şi ap roape. chit Ur ma-, : 

„mentul când. ar: încercă explozia.” 
Locotenentul de geniu;''care "conduce lucrările, ne 

diuee la! locul nostru“ (re când ibeste: bârne şi diterile lu-! 
crări. dos, la picioare; se vede un puț. întunecos! a: dânc, din 
care “vinei tun 'acr umed şi închis.: Un scripet , mare, în 
jurul căruia se înv: ârte o frânghie: se află: în gura acestui, 
puț. Alături 'un “ventilator. Pe caci! 'esle: intrarea în galerie cu 
un “liametru-de un meliu, şi: în „Jos ar o adâncime de. 
15 îm., în interiorul căreia duce: ,0 iScar i de îr ânghie ixală i 

din distanță în distanţă “prin sârmă. 
Unul câte unul descindem, ținând tu. putere, cu mâna, | 

scura “ce se Icagănă. Sunt lângă locotenent, în. fundul mi 

nei. Două: lămpi cu uleiu luminează suficient. Oamenii. 
așteaplă, « cu târnăcopul în mână, ordinile necesare, ascu 

tând. Ei ascuţesc urechile, așcultând” mer eu fără î Du sie 

sull6, pentru a_nu Ie scăpă „cel imai „Mic. sgomot ii ÎN 

câtva timp, locotenentul aurită : „ci lucrează: mu pt pile 
o îndoială”. In acest moment noi înainton cu con iti Dec 
De aci sa căpătat convinger ca. că advers arul înaii Lă N 

-cciză. însă. nici direcţiuneu. 
noi, “repede. . Nu.se.. putea” preciz A luş SC 

: "dificultăţi 'Jocale; tolu | 
nici adâncimea, dintcauza unor. inte şi ate. 

lucră' cu îndâriire, cu gândul ide u le eşi înai 
.: "e irebuiă 

dărâmă lucrările. Neputând si-i atacăm direct, A 
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să le dărâmăm lucrările, printrun „camoullet”, sacrifi- 
când o parte şi din lucrările noastre de sapă 

| „Se auzeau. acuma lămurit loviturile; se, auzeau nu 
numai 'cum lucrau, dar chiar şi când tuşeau; erau, prin . 
urmare foarte aproape. Victoria cră a aceluia care ar luă 
o hotărire cu un minut înaintea celuilalt. Erău de văzut 
oamenii mei cum lucrau, cu 0 iuţeală şi o ordine uimi- 
toare. Fiecare lovitură de târnăcop, puieă să fie ultima, 
iiecare. secundă, „de întârziere putea îi. înlrebuinţală (de 
inimic pentru a-și prepară mina şi totuş toți lucrau să-şi 
termince pe a lor, fără grabă, cu liniştea oamenilor siguri 
pe ci. E 

Când inina a lost plină, o pulernică explozie se pro- 
duse. Un „camoullet”, din cele. mai frumoase ce sa pu- 
tut Wedeă a avut loc. Toţi adversarii au: fost uciși, iar lu- 
crarea lor stricată pentru mult timp”. 

sa 

Un miner, trebue să aibă cunoştinţe întinse speciale. 
EL trebue să ştie la pertecţie cum să “umble şi cum să 
-păstreze explosibilele, ce încărcătură trebue.pentru fiecare 
caz în' parte; ce lungime, și grosime.de buraj pentru o a- 
numilă încărcătură. “Toate :acestea se: învaţă . prin expe- 
riență și prin studii. In 'afară ide ;aceastu,. trebue şiiut 
cum să se facă puţurile, galeriile şi ramurile galeriilor; 
după natura. pământului, ete. Scopul lucrării, asemenea 
trebue avut în vedere. Dacă trebue să 'se producă o: ex- 
plozic, atunci se face un furnâl de mină cu o cameră 
mare. de explozie; dimensiunile sunt în raport cu încăr-. 
călura de introdus; iar încărcătura fesle în raport cu îe- 
renul și cu efectul ce urmează-a produce. Ea depinde şi 
de felul explosibilului.: Nu-se vor face lucrări mai mari 
decât este nevoe. Furnalul terminaţ, se pune explosibilul” 
în cantitate suficientă, apoi se pune detunătorul și se retrag 

“oamenii, după ce Sau verificat încă odată loate lucră- 
vile şi toate legăturile. Apoi se face burajul, astuparea. 
turnalului şi galeriei pentru a închide, cât mai ermelic ex- 
plozia, spre a obţine efectul maxini al exploziei. In a- 
ceastă din urmă operaţie înlră technica şi ştiinţa în mare 
parte. O anumită formulă arală care trebue să fie lungi- 
mea burajului şi piccasta este în legătură Klireclă. cu. în- 
cărcălura. Burajul se face cu saci cu pământ,. cu nisip, 
cărămizi, brazde, lemne groase care să sprijine căptuşi- 
rea ketc.. Burajul are şi scopul de a împiedică gazele ex- ploziei de a se răspândi în galeria amică.. ă _ 

Explozia se produce 'la timpul. voit; pentru a aveă clect ca trebue să se producă sub liniile inimice. Dacă se 
produce înaintea acestor linii, îmimicul poate să le ocupe
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i aceastu însemnează că el a prolilat după, urma  Iuerii 
ilor adversarului. , 

„0 galerie eră preparată de minerii: nostri: ea mer- 
că până aproape de liniile; inimice. La ora 12,20, minute 
Soate sunt încărcate; erau. cinci furnale, în toală linia. : .. 

„„: .Eră cestiunea de a face cât mai imare Tău inimi cu 
lui; priu urmare de a-i.:atrage, cât mai . mulţi, : deasupra; 
“exploziei. -O “secție de :Zuavi, :cu mare: -sgomot eșiră din 
+ranşce și alergară linainte spre șanțurile inimice; dar după 
câțivâ; paşi, se culcară cu toţii. jos. Germanii încercară un 
“contraatac. Li vedem cun înaintau în linie :strânsă si în 
şiruri ordonate; se auziă şi sgomotul cismelor. lor. pe pă ăi 
mântul îngheţal. 

Un şuer scurt. se auzi, şi apoi, p' “min: roşie,: a 
zguduitură „puternică, : iar pământul se deschise în cinci 
locuri, a cinci vulcani înghițind totul -ce eră în drumul 
lor; pietre, corpuri. -mutilale, sângerânde, 'săreau: în aer, 
An cele inci: pâlnii făcute de explozie, me-am repezit noi 
Şi lc-un ocupat formând un alt șanț inaintea anţului 
«ce-l aveam înainte”. . : 
„De toarte 'mulle ori se. poate întâvuiplă ca "două ga: 

dlerii, mergând. una spre alta, inimice, să se. întâlnească; 
atunci pr czenţa de spiril: şi iuțeala înving. 

Su „Minerii şi săpălorii, lucrau la“ galerie - aproape 
-de Beliiăte şi ajunseseă cu lucrul sub un post de ascullare 
inimic. Se. auzea paşii santinelei inimice. „Ascultătorul” 
Trancez, auzeau loviturile pionierilor inimici cari înaintau 
:şi ei cu sapa spre lucrările noastre. Cele două galerii crau 
-aşă ide aproape încât se lui: dispoziţie de către Francezi 
a'ise încărcă şi a o face să explodeze. Deodată, însă, pă- 
anântul se surpă. la extremitalea galeriei noastre. Pionicrul 
german care: se:allă la: extremitatea lucră ării, văzându-se 
faţă în faţă cu 'săpătorul nostru, o luă lă fugă. Inainte de 

-a ise da-alarmu. în tranșeele germane, adjutantul ; şei „as- 
“cultător” a bar at galeria cu'saci de pământ și: încăr că:re- 
pede turnalul. a , 

Sc zuziă cun Germafiii. soseau” şi ei în nuniăr mare, 
zostogolind lăzile cu explosibil în galeria: lor; la noi însă, 
“totul „eră. terminat,: iar galeria evăcuală. Explozia a sur. - 

prins pe Germani în plin lucru, iar Turnâlul 'lor explodă! 

odată cu al nostru, prin simpalic, ucizând întreg „postul 
iinimic”.; 

„In apropiere. de Reims -o “ramură a unei galerii a- 

junse' aproape de o galerie inimică. Se pregătea | aşezarea 

minci.. Deodati se fiăcti sub picioarele soldalului săpător, 

“o “gaură ice duceă în galeria germană. Iule toate luminile 

“ură, stinse și se aduse, în arabă, îmaterialul pentru furnal. 

Doi ofițeri de geniu şi (doi: săpători, armaţi cu revolvere
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înaintară în galeria dușmană și conslatară că este ocupală, . 

după şoaplele ce le auziră. Ei se înapoiară şi începuri a 

încăreă mina. Operația cră grea fiindcă pentru a nu SC a- 

trage atenţia inimicului, ventilatoarele au fost.oprilede a. 
Tuncţionă. Din lipsă de oxigen, lumânările se” stingeau;. 

toluş Germanii au prins de: veste şi “au începul şi -ci lu- 

crul, în rabă, pentru umplerea furnalului. Francezii, insă, 

aveau” un inare avans asupra adversarului, : şi : deodată: 

650. kgr. 'de:'cheddite: ficăi o explozie îngrozitoare, care 

dărâmă întreaga : lor. galerie. Sea aa 
- De “multe :ori se poate: întâmplă ca săpâlorii să fie: 

prinși fin “galeriile: la: cari: lucrează, lie “prin: surparea pă- 

mântului, dacă lucrările de consolidare nu sunt bine îă-. 

cule, fie chiar prin o-explozie făcută ile vreun obuz mare, 

care. a surpat galeria ue comunicaţie. In acest caz. trebue 

“mult” sânge: rece şi multă. pricepere casă scape de în- 

mormântarea de. viu la care.sunt expuşi. a 

i 3 Um caz lipie s'a tntâmplat în” Artois, în Oclomvri& 
ivecut.::- ; IEI ii Ia a a Su 

Doi săpători Mauduil şi Cadoret, lucrau ja o gale- 
vie de mine în direcţia .;Labyrint-ului” când, deodată un: 
furnal de mină sermân. făcu. explozie înv“spatele lucrării 
lor și dărâmă. galeria: de “comunicaţie. „Cei. doi lucrători: 
Frâncezi 'se găsiau la capul unei galerii lungi de 28 mr, 
iar explozia le reduse. galeria numai la 2,50 lungime. Erau 
îngropaţi: de. sii. Au. încercat, la început, să-şi facă loc 
prin. surpătură; au' constatat, însă, curând că aceasta este 
o: uci:are: prea. grea și:ni vor puleă-o termină iule. Au 
început lucrul în. sus şi oblic; aşă fel casă nu iasă în 
liniile - germane. Aerul devenei din ce în: ce mai pulin 
respirabil şi curând deveni aşă «de viciat: încât lumânitrile: 
se stinseră, iar chibriturile nu imai luau foc. In înlunericul 
cel mai: adânc ei lucrară. fără încetare şi fără odihnă, 
iăcând un: tel de coș în care lucrau pe rând; unul urcat. 
pe timerii camaradului său. După mai nrulle ore de 'lu- 
ceru penibil, mici crăpături de pământ se Zăriră şi acrul 
xespirabil le-a dat noui torje. Incă pulin de lucru şi eşiră: 
la suprafaţă. Eră:noapte. Ei ascultă şi aud, în vecinătatea: 
lor “imediată :vorbinil. nemţește: erau. lângă tranşeca ger- 
inană, ale cărei :crenele 'le -și vedeau la câţivă pași. Pe 
deasupra nu ar fi fost chip sti se reînloareă în liniile: a- 
mice; trebuiau să facă acest drun tot pe sub pământ. Ei 
imcepură: o nouă sapă orizontală în direcţia opusă crene- 
“bilui german. Toată ziua: au lucrat, şi 'abiă“ în noaplea: 
«doua: au debuşat înir'o mare groapă care fră locinai: pâl-. 
mia “exploziei. ce le astupase ga'cria lor. In sfârșit loc- 
pal noaplea, a: 3-a, la 1 Noemvrio profitând de. în- 

cșiră din sapa lor şi 'agăţânilu-se “de marginea 

*
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trei zile au fost.crezuţi:ca morți. .::.:;. - ii: 
Ambii “au primit medalii niilitare. 

Ea 

  

II. DUP. 'DOi ANI DE RĂSBOIU . 
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Cuni trebuesc judecule operaţiunile şi situațiile acluale, pe. - 
Ra „oale fronturile. ... i... eat 

4 
„A se ceti aceeaş cesliune,—După un'an de răsboiu—în vol.:2'pag. 573) 

: 2 AA A ot 

“Pe frontul occidental luptă: deoparte. Franţa; An- 

“glia, Belgia, iar: de: cealaltă parte, Germania, Cei dintâi: 

ocupă din teritoriul: german, în Alsacia, vreo : 1000 .—1200 

khm. D., iar cci din urmă ocupă din teritoriul: Belgiei, a-: 

“proupe 29.000 kim. p..şi din. teritoriul Franţei:.vreo::20.000 
kim. p. ÎN Ir abate ap NE Ta0Ep aid 

- Pe'frontul oriental luptă: deoparte Rusia, iar: de cea. 

altă parte: Germania .şi Austro-Ungaria: Rusia ocupi: din: 

Teritoriul austro-ungar, în Galiţia şi în Bucovina; aproape; 

35.000 “klnr. p., iar puterile centrale ocupăi din teritoriul: 

'rusesc aproape 260.000: klm..p i i i 

:- Pe frontul italian luptă::Italia în contra Austro-Un-. 
pie 

aria. Italia: ocupă din teritoriul austriac câtevă mii ke. . 
iezi aa i] ! km .p. în lungul frontierei. iii Rac 

În Peninsula Balcanică deoparte.sunt::Anglia; Matia, 

Franţa, Serbia; Muntenegru, iar de icealaltă pure Bulgaria, 

“Turcia, Austro-Ungaria, Germania” Cei: dintâi::ocupă..: o: 

“parte din. teritoriul Greciei, ţară ncutrală.; iar-puterile Gen-. 

trale:ocupă în întregime Serbia cu: 87.000 klin'. sp, si Mun= 

“tenegru cu:14.000, afară de o parle din Albania. Şi unii şi: 

alţii, din aceste două partide, luptă să-şi atragi 'de partea 

dor pe Grecia şi pe România, [ic pentru: rămâne neutre, 

“Tie pentru'a luptă alături. ci mii 

:“Tn.Asia Mică, luptă: ideoparte Rusia. ȘI “Anglia, iar 

de ccalaltă parte 'Turcia,:cu marele: sprijin, :în' material 

şi în personal conducător, al: Germaniei. „i i 

Din Europa.a rămas afară din luptă deoparte. Dane- 

marea, Olanda, Spania, Norvegia şi Suedia, cari până da m 

punct, sunt iscoalse din influența imedială a diplomaţiei răs- 

i 

boiului. iar de alta a răinas România şi Grecia cari pe lângă 

interesele mai strânse. ce :au cu..acest răsboiu' sunt. zilnic” 

<enervale'chiar'prin: igomotul tunului inimic ce bate de toate: 

părţile: frontierele lor,. prin urmare. întorice moment, ne 
e ete re RI 

poale surprinde aliludincă lor. DRE 

pâlnici, au putut să reintre; în liniile: franceze, după ce 

-
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„In studiul acesta sintetic von: iuă, în parle, arma= 
tele marei alianţe și apoi acelea ale puterilor centrale. 

PUTERILE MAREI ALIANȚE 

FRANȚA a fost surprinsă ide izbucnirea răsboiului, 
totuş ea la primit cu seninătatea omului ce nu are nimica 
să-şi impule şi cu speranța că, de astă dată dreplatea 'va 
triumfă. e o [ LL 

Având, alături, puternicul sprijin al marilor săi a- 
liaţi: Anglia şi Rusia, a intrat în luptă cu toate forţele sale- 
morale şi materiale, fără a se mai uită înapoi. Fotul tre- 
bue sacrificai penlru a câştigă acest răsboiu, care lrebue 
să fie răsboiul dreptului. 

Dacă fmoralul eră pe deantregul la înălţimea situaţiei, 
dacă “fiecare suflet francez eră hotărit să moară, mai bine: 
decât să supraviețuiască unei umilințe ia țărei sale, apoi, 
nu se poate 'spune tot așă şi despre material. . 

«Materialul —: atât „cel omenesc, cât: şi. cel :mort ca: 
tunuri, imuniţii, echipamnet etc. — teră mult inferior faţă. 
de Germani... Oameni aveă Franţa, dar nu erau toţi sol- 
daţi ;- imaterial aveă armata franceză, dar nu eră, nici pe: 
departe, la înălținyea aceluia german. Le trebuiau, deci, 
Francezilor. o pregătire, intensă şi dusă la maximum atât; 
în pregătirea oamenilor cât şi 'în aceia a materialului, şi: 
această pregătire urmă :să fie făcută :sub presiunea eve- 
nimentelor.. având -pe duşman nu pumai la poarla casei; 
lor, dar pe teritoriul țării lor... 

Au irebuit să facă-primul şi marele etforl, supraome- 
nesc,: de a se pune Sstavilă înainlărei Germanilor.: Bătălia: 
dela: Marna a. reușit să îndrepte cursul: istoriei alirea 
decât îl :croiseră : şi-l. făuriseră : Germanii. Din acel mo-- 
ment al bătăliei: nemuritoare ;'dela Marna, : se începe a, 
nouă istorie a omenirei,-a o.doua renaștere, 'aceea a în- frăţirei moralei cu raţiunea. . : e 
„„i:. Pregătirea Oamenilor! s'a ' făcut : chemându-se. la ar-- 
mală toţi valizii în vârstă ,19—50:ani. Tot acest; popor, 
ce constiluiă! întregul suflet al ţării, a început-a fi in= 
struit,.echipat 'şi; încadral:. Armata sa triplat azi, faţă, de aceia ce eră Ja începutul campaniei... î. EI RE La început, Franţa complă nunvai pearmala sa din, timp de i'pace. care. a: fosti constituită în (cinci :axriniate.: La Marna, dejă, aveă şapte armate, iar după Marna se for-. inară, numai în cursul.anului' 1914, încă trei arate care- impreună cu-ajutorul armatei'engleze şi cu acela al arma- tei . belgiene, închiseră întreaga frontieră de. Nord şi .de> Est, ia Franlei,i dela; Mare la fronticra neutră .a Elveţiei. La adăpostul acestei baricre:a inceput: adevărala prepă-
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tire pentru răsboiu; la adăpostul acestui zid Jormat din 

piepturile a două milioane de Francezi s'a făcut pregătirea 

armatei franceze în personal şi material, și crearea lin 

nimic ca şi presătriea armalei engleze „mica armată sa lui 

Kitchener”. Io N el ati o 

“Azi, Franţa, în afară «dle icele zece armate recunos- 

cute ca existente la sfârşitul anului 1914, mai are, alte 

armate ercate cu unităţile noui fie cu oamenii din! țară; 

tie cu vamenii din colonii. Se ştie, d. ex., ce contingente 

frumoase şi ce soldaţi plini ile inimii sunt Algerichnii, Ma- 

rocanii, 'Punisienii, Senegalezii etc. ste. Numărul acestora 

“din urmă; al coloniştiior, a crescut enorm 'şi ci sunt azi, 

în Franţa, în număr și în unităţi constituite de. cel “puţin 

500.000, având. la spatele lor. alţi. 2—300.000 pentru um- 

plerea golurilor. * DI Rai N N aa NR DR 

Etectivul tuturor forţelor. franceze, organizale în uni- 

tăţi, trebue să se ridice, azi, la aproximaliv_ 60 corpuri ide 

armată, însumând, cam 2.300.000—2.500.000 de oameni, 

şi având la spale cel puţin. 1.500.000..pentru. umplerea. go- 

luritor şi” alţi 600.000, mobilizați în uzine. i 

Mobilizarea şi piegătirea materialului cuprinde: iechi- 

pamentul, armamentul şi mimițiunile 

_Un_răsboiu, sub, forma aceasta, sub care se face azi, 

cere: un material cnOrnă; cere un 'armanient cum nu sa 

putut imagină; şi consumă 'niuniţii în” mod "fantastic. In- 

treg acest material trebuiă făcut, pentru o armată kle iei 

ori mai numeroasă! ca aceia dela început, mai ales că 

nici 'aceă armată ce există dejă, nu 'eră 'de ajuns, de înzes- 

trată, 'Cantităţile trebuiau socotite de 100 de ori mai mult, 

în' special pentru muniții, “decât erau 'socolite înainte ide, 

“răsboiu. 
“; “Franţa nu aveă artilerie sreă de'câmpl), şi-a cons- 

truit-o;, nu aveă artilerie iu “tragere lungă şi. de „calibru 

mare, şi-a construit-o; nu avea, lun pentru «ivagere contra 

baloanclor şi avioanelor, azi: are “suficiente;. nu aveă ui 

tun. care! să poală rivaliză cu acela de 120 german și nici 

măcăr cu! cel austriac de 305. Azi are “tunul scurt de 400 

căre deși este inferior. în calibru, este, superior. ca date, 

balistice şi ca efect, luluror, gurilor de ioc existente. Ar 

mamentul “francez este: astăzi cel puţin gal cu acela -ger- 

man, nu numai comparativ, dar chiar âbsolut, 

_“iMuniţiunile cari erau. socotite ca suficiente, câte 20 

mix ide proectile pe zi, s'au “găsit că numărul lor. urmează 

a fi înzecil şi încă şi mai mult, pentru- a “putea face față 

consumului enorin dovedit necesar în bătăliile pirecedente. 

Amintim, în treacăt, că! după bătălia, dela Marna, artile- 

  

4) Tunurile de 405 le-a avut România înaintea francezilor.
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ria tranceză abiă mai. aveă. câte. 4—5. procetile. pentru 0 
sură de foc. 

" Imdustria franceză nu eră, însă, pregătită pentru un 
asemenea lucru, pentru o asenrenea slorțare,. fiindcă nici 
casele de comerţ, nici societăţile industriale nu erau uti- 
late. pentru trebuinţele. răsboiului. Statul a făcut apel la 
industria privată pentru a-i 'da aceia ce arc absolut nevoe 
pentru apărarea patriei. "Toate fabricile existente şi.tullele 
sute cereale ad-hoc. începură a lucră numai pentru armală,; 
tăcând liecare aceia ce putea şi după modelul şi repartiția 
dală de ministerul de răsboiu. Deși lucrul nu:a început în 
o formă completă, decât la începutul anului 1915, totuş, 
sa ajuns în timp; foarte scurt că toate. cerințele urmalei: 
au fost cu prisosință acoperite. Azi, după doi ani de 
văsboiu, industria aceasta mililarizată este aşă de bine or- 
“ganizată încât a dublat producția cerulă de: armată, atât 
în armament cât şi în imuniţiuni. a 
„..“Lipseau, maşinele de lucru, pentru atâtea faribci; au 

iost comandate. în America. Personalul lipscă: a tost an-. 
gajat dintre civili, dintre femei, $i dintre mobilizaţii înc- 
seriași, cari au fost umobilizaţi pe loc, sau. au fost aduşi 
de, pe. front. Lipseă maleria primă, pentru atâta cantitate 
de lucru; sule și mii de vapoare. au. mdus, acest nmaterial. 
din. toate părțile lumei. 
„„_. O singură uzină a făcut un contract: pentru. 1.200.000 
obuze de 75 mm. işi [1.200.000 şrapuele de acelaş calibru. 
Contractul este de. mult terminat, procelilele predale, iar 
fabrica a: încheiat un al doilea contract şi mai mare. .. 
„„u. O altă uzinălare 1386 de mașini, fconsumă 25.000 kw. 
are, 625. moloare,..şi face 'vilnic,,15.000. obuze „şi 10.000 
şrapnele, întrebuințând,. pentru lucru, 6000 lucrători din 
cari 1900 femei. i | SI: _.__ Și să se constate că nu acestea sunt marile uzini ale Frantei. „Acestea, sunt „cari s'au înființat înspre sfârşitul 
anului 1914 la cererea guvernului francez. In marile tuzinj lucrul esle şi mai intens şi mai. produeliv, . 
„... Cheltuelile, pentru formarea acestui material, au fost enorme. Liste [le. ajuns să spunem în treacăt că mumai între, 1. August. 1914 şi 30 Sept. 1915, pdică- un an și două luni, de răsboiu,- s'au cheltuit. peritru Yabricărea tunurilor, mita. lierelor,. armelor şi muniţiunilor. un total de '3.500.000.000 
— trei miliarde și juniătate — Ici.şi să, se observe că a- ceastă sumă a fost cheltuită bniai înult în intervalul -dinire 
Ianuarie-—Seplemvrie. 1915 adică atunci” când. industria privată abiă începuse; să producă. i E 
stup aş CONStalat zi un „atelier - care : ar. posedă. 100 „de 

fabrica cel aţi aaio> Şi tc tei fechipe de Iudrători, poate. menea fabrică, irebue să ai 24 ore; un Om, în o ase-: „Se trebue să produdă, el Singur, aproximativ
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y 
trei obuze pe zi,: Prin urmare, în cifabrică care produce 
15.000 de obuze ziinic;, lucrează cel puţin :3000 de iucrători, . 

- In privinţa -soldaţilor şi în aceia a. cchipării. şi înar- 

mirii: lor, Franţa: a-alins, maximul, idealul. În curând va, 
putea să: se: cmancipeze şi «le alie.comenzi în Statele-Unile 
sau aiurcu. Va face la cu totul de,care are pevoc. ......, 

In reeace priveşte: banul. cu are. se,.procură toate a- 
cestea, Franţa a probat; încă odată, că ea este,,„adevăraltul 
ciorap” al omenirei, i ru 

Pentru amănunle, să se cilească cu. atenţie: capitolul 
respecțiv din acest .volum.zelativ la partea financiară şi e- 
conomică. In treacăt putem spune fă: până azi Franța a 
cheltuit: peste 50.000.000.000, adică! 50 ile: miliarde, cecace 
dă o. mijlocie de cel puţiu: două: miliarde pe ună, şi va. 
mai ti nevoc încă de 20—30 miliarde şi poate și mai mult, 
până. la sfârşitul. răsboiului.. Cu' toată această enormă ki 
sipă de bani, fantastică, în Franţa nu. se, simte criza; iar. 
mijloacele la curia recurs guvernul pentru; procurareă 
fondurilor, au:dat rezultate, mai mult decât satislăcăloare. 

Increderea Franţei în victoria idetinilivă, şi decisivă 
rezultă şi: din cuvântarea lui Poincarâ, prezidentul republi- 
cei, ţinut anul lrecut în o:şedință:;solemnăta Camerii şi Se- 
nalului întrunite, precum -şi în icuvântarea ţinută cu oca- 
zia lransportărei la Paniheon a vimăşiţelor lui. Rouget de 
Lisle, poetul-aulor..al -Marsiliezei. ce ie ; 

.   
pp 

„Veţi consideră ca cevă firesc că preşedintele. repu- 
blicei îşi ia onoarea, după; un an''de răsboiu,; să exprime 
naţiunei şi. armatei admiraţia. şi. vecunoştința. sa, -.; 

Când am rezomandaţ ţărei, acum douăsprezece luni, 
aceă. sfântă unire care a fost şi este: condiţia vicloriei, inu . 

m'am îndoit că sfatul meu-va: Îi îndată urmat. Numai iduş- 
manii noştri, cari Sau înşelat întotdeauna -asupra: Fran: 

ței,. puleuu crede că vom sprijini atacul -lor :brulal prin 

neînjelegerile. noastre. Tocmai . în: momentul” când ci. a:- 

nunţau în mod, neruşinat ică Parisul :c. în plină revoluție; 

Capilala noastră a. avut acel lserios. şi, liniștit. aspect care 

lrădează holărirea rece. Din cele mai mari: oraşe. pănit în 

cele mai mici sale, s'a. revărsat, înfrăţirea naţională, care 

a distrus atât în” populaţie, cât. şi. în: parlament: pânit. şi 

aminlirea 'tcerturilor. interne. Muncitor. şi patron, țiran si . 
 orăşan, tot: poporul. sa tidicat fîmpotriva duşmanului, 

„De un an această dorinţă kle unitate musa desminţit; 

Nimic. mo. va-slăbi. Dacă Germania contează. cu timpul 

care me va dezbină, atuncisse înşeali-şi acum, cum ss. -in- 

şelat și anul trecut. Timpul nu va slăbi Jegăturile .cari „u-, 

nesc familia franceză, ci de Wa întări, căci Iranla otil 

- Franţa: e; mare .şi; puternici, Tiindeă- e, unită LE | PI ină 

de îneredere şi liniștită. Zi gu 7i, în cea mai imică localitate,
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* colaborarea “spontană a tuturor: bătrâni, femei şi copii, 
asigură cursul normal al vieței locale, lucrarea: pământu- 
lui şi strângerea recoltei şi contribue, prin organizaţia şi 
munca lor,: să: menţie în sufletul poporului răbdarea şi 
hotărirca.' Zi cu zi, Francezii tuturor parlidelor şi tuturor 
confesiunilor aduc tezaurului. statului obolul lor.: Mâini, 
cari poartă urma nobilă a muncei zilnice, depun la ghi- 
şeurile băncilor. banii. greu câştigaţi. Pretutindeni tara dă 
o pildă minunată că e stăpânită de unul şi acelaş gând, 
«de una şi aceiaș hotărîre. DI i o 

- Rivalitatea admirabilă care îmboldeşte diferitele ra- 
muri de activitate ale Franţei să contribue la apărarea pa- 
triei și care încurajează parlamentul în grija sa patriotică, 
întărește şi unitatea publică. “Această: vivalitate lrebue să 
favorizeze nu numai deplina armonie 'a tuturor factorilor 
politici :— armonie fără jle care orice dezordine ar puleă 
surveni: — ci şi conlucrarea bunevoinţelor individuale. - 
„2 *Mândreţea poporului se oglindește lămurit în armata 
sa. Armata pe care națiunea a formatl-6 din propriul ei 
material, a priceput îndată însemnătatea rolului ei. Ea ştie 
că luptă pentru' prosperitatea rasci noastre, pentru: liber- 
tățile moștenite, ea: ştie că lde: victoria Franţei şi a ulia- 
ților ei, depinde viitorul civilizaţiei şi soarta omenirei. In 
cel mai modest:suilet al soldaţilor şi marinarilor noșiri, a: 
pătruns fără greutate sentimentul viu al misiunei istorice 
ce au. Fiecare din ci e contopit cu totul cu f'ranţa. Acei, 
cari cad nu se lem ide moarle, căci prin moartea, lor vie- 
țueşte Franţa şi: va vieţui în veci. SE E | 

Dela. aceşti ofiţeri şi soldaţi expuşi mereu perico- 
lului radiază - fără întrerupere încredere şi speranță. Or- 
bită. de mândria' ei, Germania a crezut că Tranţa e fri- 
volă, impersonală, schimbăcioasă şi incapabilă de tenaci- 
tate. In: sforţările lor poporul și armata. noastră. vor o- 
pune mai departe acestei păreri calomnioase, realilalea iorţei lor. Ei nu se vor: lăsă să fie. influenţaţi sau : îngri- 
jați nici de ştirile mincinoase cari vor să. inlimideze sutle- tele slabe, nici de zgomotoasele manifestări pacifiste din 
manilestele dușmane, mici de cuvintele dulcege pe cari a- 
genţi suspecți le șoptesc ia turechile neutrilor. Nimeni în Franţa: nu se -emoţionează: ide sfatul naiv la laşilate, 'de storțările. zadarnice pentru -a produce  demoralizărea. 

__-« Republică poale acceptă numai op: pace care va ga- rantă siguranţa: Europei şi care ne va permite să trăim, să iespirăm şi să muncim, să putem'-vepară patria noa- stri fărămiţată, să: restaurăm ruinele noastre si s'o usi- gurăm în mod eficace contra iuici noui ofensive a ambiţiu- 
nilor “germane, OI E Iti „i: Generaţiunile actuale sunt epitropii Franţei faţă de iar ă pa a: a ! 2
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urmaşii noştri. Ele nu Yor permite ca patrimoniul lor să. 

tie profanat sau redus. ro i a 

Fronţa vrea să învingă, Franţa va învinge! 

Ce ne-ar aduce ziua de mâine dacă o pace şubredă ar 

veni să se înființeze, gâtâindă, pe ruinele oraşelor noastre 

distruse? Un nou raliat draconic ne va fi impus îndată Şi 

vom cădeă pentru totdeauna în vasalitate :politică,. morală 

şi economică. Industriaşii, agricultorii şi muncitorii tran- 

cezi vor ti expuşi bunului plac al rivalilor noştri triumtă- 

tori şi Franţa, umilită, se va pierde în descurajare şi în 

dispreţ, de sine: însăşi... e rare 

Cine se poate. opri un singur. moment la. :astiel .de 

viziuni? Cinear îndrăzui să facă această injuric. bunului 

simţ public? Nu este un singur soldat, un singur ;cetii- 

ţean, o singură femee în :lranţa are să nu priceapiă în: mod 

lămărit că tot viitorul rassei noastre şi nu numai onoarea. 

ei, dar. chiar şi existenţa ci; depind de clipele „grela sa:€. 

acestui răsboiu inexorabil. Avem.voința [le a învinge. Avem. 

siguranţa “că vom învinge.: Avem" încredere. în :loxţa; noas- . 

tră şi în aceă-a-aliaţilor noştri, cum avem! încredere în 

dreptul :nostru. e ui 

Nu, nu, duşmanii noşștri:să nu se înșele! Nu: pculru a 

semnă o pace precară, un armistițiu nesigur: şi trecător: 

întrun răsboiu scurtat şi-un răsbiou mai grozav nu pCil- 

tru a rămâneă: expusă mâine la noui atacuri şi pericole 

mortale, s'a ridicat Franţa. îmtreagă în acordurile vizu- 

roase ale Marsiliezei. A 

Nu. pentru a pregăli:abdicarea țărei generaţiile din 

urmă au format o armată de eroi, nu .pentru aceasla sc 

săvârsesc zilnic atâtea acţiuni strălucite, nu pentru aceasta 

atâtea familii duc uni doliu glorios şi: aduc patriei în mod 

stoic sacrificiul afecţiunilor lor celemai scumpe. Nu pentru. 

a răi în înjosire şi pentru a muri curând dini cauza rc 

muşcărilor, poporul: irancez a stăvilit formidabila năvală 

a:Germanici, pe cara a respins-o. dela Marna ţi dela Ypres: 

Li 
ar n» 

Ra N SEI IER Pa pi ap 
. 

Armata franceză. ocupă. la. început aproape înlreg 

frontul: dela -Mare până. la “rontiera elvețiană, .alară:-de 

60 hm. .ocupaţi de: armata engleză şi de 26 km. ocupati 

de armala helgiană: 'Azi,: trontul-'ocupat: de; armata: îran-. 

ceză . sa. micşorat, miărindu-se „acela ocupat: de armata: 

engleză. In general, armata “franceză, ocupă azi aproape 

2, din întreg, frontul; dar forţele cari:au fost: reltase -de 

pe-i ront,-alcătuesc,. in interiorul: țării, armata destinată. a 

operă-.ofensiv prin - spărtura și ruptura frontului,  alunci 

când seva face. i i Sci a 

După bătălia dela Marna, alte trei mari evenimente
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s'au petrecut pe frontul occidental şi în special pe acela 
ocupat de arimâla franceză. Bătălia: din Champagne, și. 
din Artois'în Septemvrie 1915. iMarea bătălie 'dela Vor- 
dun din Januaric—lunie 1916, şi. ofensiva aliaţilor pe. 
Somme. A aa 

„3 “A. Ofensiva “din Champaguc 1915-a. avul un scop îmi 
litar.- și unul -politic.' Scopul militar eră de a decongestionă 
Ironlul rusesc şi” sârbesc; «cel politic ră din punctul. de: 
vedere intern,:în wederea împrumutului victoriei”? ce iurmă: 
a se lansă în curând, şi din punctul de-vedere extern pen- 
tru -a “mai 'alimentă prieleniile şi promisiunile. neutrilor* 
«ari se cam clălinau tață «le imullele victorii germane câş-. 
tigale în cursul celei a' două jumătăţi a anului 1915. 

“Se ştie'rezultatul ofensivei-franceze: cucerirea a două: 
linii” de. lranşec germane, în nai puţin de-două, “zile, ru- 
perea  Irontului: german, fapt ide care mau :putut profită 
aliaţii, fiindcă nici nu cră în prevederile! lor acestilucru: 
şi luarea .a aproape 135.000 prizonieri. valizi cu peste 150 
tunuri de-diterite calibre. i i 
„= Ambele. scopuri militare şi. polilice au fost: atinse: 

a): Au tost aduse forţe: mari de'pe fronlul rusesc, 
în_ special tocmai dela Riga; au fost aduse aproape : ju- 
mătate din. forțele germane ice jerau deslinate:a operă în - 
conlra Sârbilor. î 

«1 b) Imprumutul: a. avul în îmare: parle: succes „sub- 
scriindu-se. peste ::15 miliarde; iar “ţările neutre au fost 
susținute în moralul lor văzând că Franţa încă mai tră- 

ii “In această ofensivă, forţele franceze angajate nu fost 
«dle aproxiamtiv: :200.000 de oameni: e i: 
„BB: Bătălia 'dela 'Verduii a fost:provocată de Germani, 
cum vom vedeă la: capitolul” respectiv, -cu “scopuri :polilice 
şi Scopuri militare cari sau întors,. aproape” în' lolal; în 
desavantajul lor." II i a DR ee 

:G. Otensiva'dim cursul hunei' Iunie 1916. de pe ambele: 
maluri ale râului” Somme; a: âvul.: asemenea, 'un îndoit 
scop: imilitar şi politic. Scopul militar eră de a împiedică 
pe Germani să ducă torţe în contra Ruşilor, -cari prin :0- 
tensiva ior. în ':Wolhinia! și Galiţia, a bătut pe Austro-Un- „gari şi i-a forţat să se retragă] tocmai: pie erestol a Cats Hlor. De sigur, Germanii aveau tot interesulsă arate luiimei „inviolabilitatea” frontului stabilit în contra Ruşilor. şi deci - aveau nevoc: 'de“torţe mari spre a: utacă. cu succes armatele ruse victorioase: Aceste torţe fhu ar fi. pulut să le în “decâl econoinisind:: forțele ide: ipe frontul. apuseari.: Franco-Englezii însă, prin'ofensivă lor, au “încleștal loale: torțele jsermane'din această părte şi'nu dau voc“a luă. nici. un soldat nici un lun pentru sa duce în altă pari, : lu CN II . ia ă i a a „i . 

- 
ai e, iN 

r 
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acest mod, ofensiva rusă progresează 1 nrereu, şi adună pri- 
zonicri cu zecile. și: sutele de mii. şi. tunurile. cu: sutele. 
iu Seopul polilic, de. dala aceasta, a lost numai extern 
acela «le a injluenţă și a alrage spre ei peipeutrii cari, încă 
nu aveau convingerea în victori a “armelor marei alianţe. 

Anglia. Cel mai mare act politic înfăptuit. de Anglia 
în. ultimile 2—300 de.ani, s'a: întâmplat! în anul 1915: 
Permanetizarea armalei: cu serviciul militar personal şi 
obilgator pentru loţi supușii imperiului... 

Cât ide departe suntem. de. declaraţia, Ministrului de 
răsboiu, colonel. Seely,. dela tribuna, parlamentului, : în 
1912, la proectul prezentat de.Lord Roberis şi! Kitchener, 
peniru a se introduce serviciul, niilitar obligator:: ; : 

.: sse„Siguraula câştigată, care ar decurge din sporir ca 
efectivelor; are ca o vâloare "aşă de mare, încâf, să ilre- 
huiască să o lacem, alacând. vechiul nostru sistem de iîn- - 
rolări prin angajări voluntare? tul i: 

Iste o mare greșală, în a. se gândi: cinev ă, că pentru. 
a se pune. [ara la “adăpost. conlra unui pericol, şingurul 
mijloc este de a se luă locuitorii pașnici dela ocupajiimea. 
lor obișnuită şi de a-i Wărsă în rândurile armatei..! 
Cum să spunem țării că ra: irebui :să adopte scuviciul 

militar obligatoriu, numai în vederea unei. situaţiuni, care 
chiar “dacă . “există, ca nu.esle iminentă?” . ,. | 

Proectul, atunci, nici nu a mai fost. ial în. discuție; 
ac: sut, dela prima câlire. i 

Faţă, însă, de marele pericol naţionăi, Anglia a tre. 
cut „pese Loate!. consideraţiunile iconserxatismului său ale 
secole: şi a adoptat, azi serviciul; militar, personal și obli- 
galoriu. (A sc. celi şi observaţia 14 dela Pag din acest 
volum ).. „i n) 
„Se ştie, — “citiţi vol.I —, cari erau: forțele, engleze 

la. ishuenir ea, răsboiului; nici nu. comptatu. - faţă! de imen- 
situlea armatelor germane şi franceze. Chiar armata bel- 
giană eră. îmai mare decât, accă, engleză... 

. După. înzăgăzirea.: -uriaşei : revărsări i germane; “prin 
slabilirea frontului! dela nare şi pân: la frontiera: elveţiană. 
Anglia. a început. să se pr egătească „pentru intrarea în răs- 

peiu”. „Răsboiul cel:mare;..a: zis Lord; Lloyd “George, is- 
hucenit în, 1911. :NOLîl von începe în*1915, ÎL vom duce i in, 
1916 și îl. vom, termină în - 1917 SE 

Pentru intrarea în răsboiu le irebuiau: a) pameni- 
militari; D): echipament, armament şi muniții; c) bani. 

"Oameni. Izoril Ritehener, rugat să primeaşcă mi- 
L zu de trăsboiu, a.văzut din primul moment, necesi- 

nisterui storţări imense pentru procurarea sitalca absolută a unei ) A ? fa 
i, de: xolunlari.  Angajările Xoluntare, îi confor- 

de. Pama tradiţia le .secole, mergeă destul ide bine, în 
„milate ani se -ac operi auz milion “de. angajări votuniarie 

i
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şi teurând se ajunse şi se întreci și de al doilea milion. 
În Septemvrie 1915 se declară în parlament că numărul 
voluntarilor a atins: cifra de 3.000.000, însă, că guvernul 
este departe de a crede această sumă ca “suficientă, mai ales 
că până la aceă (dală, numărul pierderilor eră "de peste 
500.000 de oameni. | 

“Cu toate că numărul înscrişilor votuntari: eră atâta 
de mare, se întâmplă și în Anglia aceia ce:so întâmplă în 
înlreaga omenire: că s'uu găsit toarie mulţi + tineri; nec 
sătoriţi, cari nu sau înscris ca voluntari, în timp ce Dă 
baţi în vârstă de 35—40 ani, ci căsătoriţi, 'Și cu copii, au 
venit în mod bucuros şi voluntar. să ia armele pentru a- 
părarea palrici. Atunci. au:început |suvernanţii să se gân- 
dească in mod serios la obligativilatea serviciului, deşi 
consideră. ca un: lucru foarte: grav, alingerea vechilor. pri- 
vilegii căpătate prin tradiţie de secole. In Ianuarie! 1915, 
Lord Haldane, mare cancelar, a (declarat în Camera Lorzi 
lor: „Obligalivilatea serviciului militar, mu este, nici de 
departe, nici de aproape, o necesitate. Dar, în fala intere- 
“sului național, guvernul se va înclină, Şi nu va “face: nici 
_o obiecţiune”. - 

In lulie 1915, în timpul wictorioasei ofensive ser- 
amane în conlra Ruşilor,. se “făcu primul pas pentru. in- 
ircducerea serviciului inilitar obligator:: «lecretarea - re- 
censămâniului naţional, adică! numerotarea luluror -locui- 
lorilo» regatului dela 15—60 ani, în scopul de a determină 
situaţiunca lor familiară! și profesiunea; iar Lord Ritehe- 
mer spuncă Ala Guildhall, la 9: Iulie: „Aceasta ne va per- 
mite să ne dăm socoteală: de: toți bărbaţii, . între 19—40 
ani, cari nu lucrează la muniții; iar aceia cari nu sunt că- 
sătoriţi şi sunt sănăloşi, xor (fi considera |i ca viilori: can- 
didaţi ai marei “noastre armate. Dacă ţara îi' va povăţui, 
tără a le porunci, să se înroleze, nu esle oarc- cliatoria i Ace) 
să asculte imediat?”. 

Recensământul a dat urmălorul rezultat, fără să fie 
socoliți, cei peste 2.000.000 .cari: erau dejă angajaţi: 
5.011.411 bărbaţi între pârsla «le 185—41 ani, din cari: 
2.532.200 «? isătoriți, iar 2.179.231 celibatari. Din acest din 
urmă număr nu S'au prezintat, pentru a se înscrie ca volun- 
tar, decât aproape jumătâte, adică 1.029.231. Atunci „gu- 
vernul Sa vi ăzul în necesitalea. de a prezentă proecitul de: 
lege necesar. 

La 6 Ianuarie 1916, se depuse pe Diuroul Camerilor 
"proectul de lege „Military » Service Bill”, iar la 7 lanuarie 
scara, eră votal cu omajoritate lde 4105 voturi în contra 105. 
“Camera Lorzilor Pa adoptat imediat. 

> “In acest mod, Anglia nu duce grijă de soldali. Azi, ca are peste 4.000. 000 de soldaţi, fără a socoti marile re- zerve ale coloniilor:. Canada, “Australia, Noua "Zeelandă,
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India; ete. etc., ale căror steclive întreci azi, de. ţitra «let 
300.000 de luptători de primul ordin. 

„Din adoptarea serviciului militar. obligatoriu în An- 
glia şi din simptomele lin ce în ce mai pronunțate, că 
acest serviciu va. fi adoptat în 'curândi și în, Statele-Unile, 
putem prevedeă că nu este vorba numai de: efortul ce 

face Anglia pentru a răspunde nevoilor actualului răsboiu, 

dar, că aceste simptome sunt şi primii paşi către viitoa- 

rele armate ale secolului în cuis şi poale către consoli- - 

darea legei că, pregătirea militară constitue una: din fețele 
principale ale progresului (Vezi prefața vol. 1)... 

D) Armameni, muniții și echipament. Charles: Ilum- 

bert, a strigat: „lunuri, tunuri şi munițiuni, muniţiuni. 

Acest strigăt de alarmă Va dat în Franţa înainte de răsboiu 

şi îndată după isbuenirea - răsboiului,: şi dacă se aplică 

foarte bine Franţei, care eră mai mult sau. mai puţin pre- 

gătită, se poate înţelege ușor tcum se potriveă, acest siri- 

git, Anglici, care se poate spune: că nici nu aveă armată, 

De alitei în primul raport al Lordului Kitchener, după 
luptele: dela Marna, se spune ace:aş lucru. i 

Se ştie că retragerea Rușilor în anul 1915, şi părăsi- 
rea tructului unci munci de aproape un an,-a,lost daloritii 

NUMAI lipsei de muniţiuni. Armala, cea mai: numeroasă, 

cea mai bine comandată, este întocmai ca şi un corp Tără 
suflet, dacă nu are munilia cu care să se răsboiuscă 'cui 
duşmanul, şi dacă nu are uzinele necesare pentru. produ- 

cerea conlinuă şi fără încetare, a materialului: armament, 

muniţiuni şi echipament, de care ea are absolulii nevoc. 

_ Lord Lloyd: George, ministrul muniţiunilor, a pulut 

să facă să răsară. în. Anglia mii de. fabrici pentru muni- 

țiuni, în mai puţin de un'an. Azi Anglia, întreagă, se 

poale spune că este o uzină, de puști, tunuri şi muniţiuni. 

Sunt azi, în Anglia peste 2500 fabrici sub “controlul 

statului, îu cari lucrează aproape 2 milioane de bărbaţi şi 

femei; iar producţia în Fevruarie 1916, coniparată, în ge- 

neral, cu aceia din luna lunie 1915, este de palru'ori şi 

jumătate mai mare, atât ca arme, tunuri cât şi ca muni- 

țiuni. In ceeace priveşte anumile producţiuni, cum. ar îi 

muniții pentru anumite guri de foc, producţia este «e peste 

patruzeci de ori superioară. 
S'au creat, de către guvern, peste 40 demari arsenale, 

din scari mai mult de jumătate iuncţionează; iar unspre- 

zece mari manufacturi au fost îin special destinate pentru 

construirea artileriei de calibru mare şi al obuzelor lor. 

Lloyd spune: „In anul viitor — 1916 — când va 

începe în adevăr lupta decisivă, zdrobirea inimicului nu va 

prezintă nici o îndoială, fiindcă vom aveă, pe lângă su- 

perioritalea numerică, și pe aceia incontestabilă a arma-



656 

mentului.' Ana începul lupta în contra tunuiui, lorpilei şi 
obuzului german, această luptă noi-d' vom duce-o până !a 
capăt Hără odihnă şi fănă iertare, până vom obţine vicloria. 

definitivă e 
Un comitet compus din cei mai de: seamit experţi in-. 

dustriali dirige și. supraveghează : lubricarca munițiilor, 
Țara este împărțită în mai îimulte arondismente în capul 
căroru se găseşte câle'un, comitet: local compus din lech- 
niciahi. e e 

Se cilează o. uzină din Midland care sa speeializat 
în fabricarea cartuşeloi ale armă şi în tuburi pentru o- 
buze. Personalul, care” înainte de răsboiu eră de 1000 de 
bărbaţi; are azi 1000 temei și 3000 bărbaţi, dând 46 îni- 
lioane cartuşe lunar. - ci i 

O altă uzină în Scoţia ocupă o suprafaţă de 50 mec- 
tare; iar calea ferată icare fdeservește diferilele sale su- 
vicii are peste :16klim. lungime, în timp ce “liniile leicic- 
nice au o desvoltare' de 200 kim o. ea 

ie) Banii.:A se citi capitolul respectiv din vonumul a- 
cesta. In lreacăt se poate spune că Anglia” a: chelluit-până 
acum și are angajate :sume pentru restul'anului 1916, a- 
proape 100 miliarde lei. In această privinţă! arătăni şi aci, 
după cc am''spus-o în wolumul II, pag. 379, declaraţia 
Lordului Asquith! relativ la “această; chestiune: - 

Sa publicat de” curând 'o statistică. financiară su 
răsboaielor din tiinpul:lui: Napoleon, cari au durat 20 ani.. 
Lu sfârşilul acestor răsboaie, datoria engleză; se ridică la 
900- milioane lire steriinc; iar venilul națiunei eră, atunci, 
de: 250-300 milioane limg sterline pe an, adică datoria sta- 
tului englez eră de trei ori: mai” mare 'decât venilul ianuaâi 
al Daţiunei, 

„Venitul moporului “britanie în''1914 a fost de 2 1ni- 
- liarde 100 milioane: lire sterline, aşă încât, în cazul cânt 
daloria poporului englez: Sar ridică, după răsboiu, la-ă 
miliarde de lire: — :75 miliarde lei — această sumă ar ro- 
prezintă abiă cevă mai mult decât venitul năţional actuai 
inir'un an, sau pentru 'acdleaşi proporțiuni, ca acuma, 100 
de “ani. Anglia ar putea cheltui 7.200.000.000 lire sau, în. 
lei, 180 miliarde, fără ea echilibrul său financiar să sa 
resimti prea (mult, adică să fie în aceeaș 'situaţie ca a- cuina 100'ani”, e. A 

pe pt 
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„%  Anglia.nu a avut niciodată armată permanentă naţio- naiă; locuitorii nu cunoşteau nobilul sacrificiu al serviciu- lui personal obligatoriu. In plin 'răsboiu, şi cu toale diți-
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vă? 

cultăţile technice - :şi::de. ordin . social, ea . şi-a; 'croil 
o armală de milioane, care să stea alături cu cinste cu 

„cele mai bine organizate armate ale celor. mai mari pu- 
teri europene. Greutatea: eră imensă: a ridică 3—4 mili- 
oane de oameni, nu eră prea greu, sa dovedit; dar pen- 
tru a face din: acești oameni, militari şi la-i organiză. în 
armate, de a-i alcătui în unităţi instruite; a le. fabrică. 
şefi și comandanţi, pregătiţi în instruire şi în conducere; 
a da acestei armate enorme, echipamentul necesar, arma-: 
mentul şi muniţiunile în cantităţiie enorme cerute de răs- 
boiul modern, a organiză. mijloacele de transport pentru 
întreg acest material şi a le apără de atacurile numeroa!- 

- selor submarine inimice, eră o greutate pe care poate, nu- 
mai Anglia să iie în stare să o dea la o parle.: e 

„„Onoarea naţională nu a permis ca Anglia, marea 
Anglie, să rămână în urmă şi mai pe. jos de rolul ce tre- 
bue 'să-l 'joace ca mare națiune atunci când se va holări 
nu numai viitorul său, dar viitorul Europei,: acela al lu- 
mei. a i e 

Nu mai vorbim de rolul îlotei—Home Fleei— care 
dela „providentiala revistă” dela Portsmouth, când au fost 
reunite peste 400 vase:înapoia insulei Wight, pentru a 
fi trecute în. revistă „de regele-împărat, nu a dezarmat, şi 
nu a abdicat de atunci, dela marele și decisivul său rol, a- 
cela de a stăpâni (mările, pentru a închide comerțul ger- 
man; şi pentru a da libertate absolută; celorlalte ţări .a- 

“mice de a-şi aduce din „lume” totul de care au nevoe. 
. . >) 

Au avut pierderi simţitoare Englezii, în : vasele. lor, 
dar forţa lor este aşă de mare, sunt atâta de. pulernicii 

“încât nici nu lrece Germanilor prin. minte să încerce a.le 
luă această 'stăpânire. In bătălia dela Skager-Rack:rezulta- 
tul s'a văzut. (Vezi luptele navale). .. 

- D. Balfour, primul lord' al amiralităţii, a publicat o 
adresă. prin care aruncă. .o ! privire:: asupra - 'isituațiu- 

țiunei navale, cu prilejul celei. de a:doua: “aniver- 
“sare “a: “izbucnirei: răsboiului.: Balfour. spune: că mu 

pot fi: uşor 'exagerale consecințele morale şi: maleriale 

ale îimarei bătălii de: pe coasta Iutlandei. -;,Un: diplomat 
“aliat: nva asigurat cit în" aceistă privinţă, lupta a lost un 

moment decisiv al răsboiului. Norocui, care. de 'mâi mult 

“a încetat de a ajută pe vrăjmaş, din acel moment a început 

'să ne fic' cu mult mai favorâbil nouă. Acest lucru e ade- 

“vărat, “fiindcă de când: forțele navale” germane au fosi 

respinse, avariate în porturi, Germania, a văzul noui suc- 

cese repurlale de aliaţi într'un punct sau altu: al. teatrului 

de. operaţiuni. Ar:fi o eroare toluș să creden căl victoria 

“navală a schimbat siluaţiuneaă -pe care a coniirmal-a 

numai. NE E 

Inainte de lupta dela lullanda ca şi după aceasta. 

ip 39
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Jlola germană eră “prizonieră. Bătălia a fost încercată * 

pentru a'rupe slavilele, pentru a sfărâmă barieriie între 

cari Germania e: închisă. Această încercare a lat isreş 

şi icu “această ocazie Ilota (şi marini a căzut nepulincioasă”. 

“D. Balfour adaugă că scopul unci lupte navale este 

de 2 obține: stăpânirea pe ape şau de a.0o păstră, E cert 

că: Germania Wa. obținut-o pe când Anglia ma pierdute. 

a) Se pare că "Germanii nau neglijat nimic "pentru 

a-şi face din Anglia o inimică de moarte; au alacal- -0 atât 

în interesele cât şi în tradiţiile sale, . -. - 

La începutul răsboiului'ea a întrat îin luptă fără ener- 

igic, Cu Un guvern formal din oameni cinstiţi, iiniștiţi cpti- . 

mişti, şi cari se creileau în imare siguranță: în insula, lor, 

păzită de cea mai mare ilotă ce'a văzul vreodată lumea. 

+: + Când Belgia a fost călcală în picioare, Engiezii îşi Tă- 

“cură 'daloria lor, penlrucă erau de SĂ. i, bună şi - pentitueă 

erau cinstiți. :: | 

Răsboiul, Cure putea să tulbure Lucră -ile lor paşnice, 

e apării ca cevă nesănălos dar «de care vor. seipă. Lat anti 
i că a li'se. alinge-prestigiul.. .. 

Nu întreagă maţiuinea credea în seriositalea răsboiu- 
lui -şi în pericolul. lui atâta de mare, cum îl arătau unii. 

Najiunea engleză eră așă kla sli! ăină iile răsboiu, în cât 
mici nu şliă cum se tace. “Răsboiul, pentru ea, cră reprier 
zintat prin articolele de jurnai cari anunțau că trupele Ma- 
jestăţii Salc“se duceau să pedepsească nesupunerea câtorva 
țărani Olandezi în sudul Ăfricei, sau taceca a câtorva Alri- 

“diţi tâlhari din munţii Himalaya; măsboiu! eră peniru ei 
"drapelele ce se înăițau prin oraşe la anunțarea vre -unci 
victorii: îndepărtate; erau. voluntarii-recruţi cari treceau: pe 
stradă şi nouile taxe-ce fe impuneau penru armală. ; 
| Insă, ca să lie forţaţi ca: fiecare englez .să îie chemat 

a-şi expune viaţa şi să-şi verse sângele său, asia nu. lre- 
cea prin capul nimănui.. 

Și în timp cc lunul bubuiă în Flandra, 'recrătarea se 
anunță slab; întinse greve isbcuncau -în țara Galilor, .ca 

“şi cum fieacre cetățean Iimglez n'ar Îi vrut să se ocupe! “ide- 
“cât ldo'inleresele sale, ca şi cum Marea Britanie nu şi-ar 

i angajat în acest răisboiu şi onoarea. sa. 
N'ar li fost oare posibil Germaniei care, pe lângă; a- 

tâtea mijloace de convingere, întrebuințate în nenumărate 
rânduri, să îi întrebuințat ş şi de data asta un mijloc peniru 
a încurajă nepăsarea engleză? 

„Răsboiul e treaba “Regelui” ziccă foarte adesea :po- 
porul "englez, de acum 150 de ani; iar azi protejat de Cen- 
tura de valuri” si de Iome Fleet 0 vepeliă încă, din când 
în când, 

1) Transformată după „Le Journal“.
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| N ar ti putut oare Germanii să îm[ărească această ilu- 
ziune? Din contră; germanii. a pus tolul în mişcare, au fă- 
cut totul ce le-au stat prin putinţă peniru fa: obţine un 
efect. contrariu. a Aa SSI 
“Ei au dat Angliei lovituri teribile. Armatele Germaniei 

trecă prin sudul Belgiei invocând necesităţi militare; dar 
se grăbiră ile a ocupă și centrul şi mordul Belgiei, strigând 
apoi'că Anvers-ul le va rămâne llefinitiv. Anglia, însă, nua 
voit niciodată: să admită ca o mare putere maritimă să 
poală dispune tde'surile Escaut-ului. Ea a dus 'văsboiul 
60 ani. în anul. 1700, pentru a îndepărtă sacest: pericol. 

""“Apoi'âu venii atacurile Zeppelin-uritor, cari inu zburat 
-Jcasupra litoralului lor sfânt. Londra, marea Londră, le-a 
văzut trecând ca pe nişte sinistre pasări de noaple. Sub- 
marinele au întreprins blocusul coastelor şi au lovit și scu- 
fundat totul. ce le cădeă sub mână. Iar apoi Germania 

strigă în gura mare că armatele sale vor alucă şi ocupă 

asiele: dominatiuni englezeşti: Egiptul, India, ete. Abiă. 
acunia pericolul apără în forma lui adevărată, peutru.jie- 
are englez; națiunea Sa cutremurat. ai, 

Beacţiunea'se produse. Enorma mussă se niişcă;, ea 

se lăsă-a Ti târită în vâltoarea răsboiului, la început încet, 
apoi idin ce înce mai repede şi măi complet. i i 

Nu mai sunt tupte de clasă; voluntariatuleste înlocuit 
cu serviciul ipersonal obligatoriu; uzinele lucrează pentru 

răsboiu. Armatele e măresc 'din ce &n ce şi devin :enorine. . 
Incă puţin timp şi marele imperiu îşi va arătă adevărata 

sa forţă. In acelaş timp, diplomaţia devine. energică. Pa- 

citiştii își pierd iluziunite lor, şi deodată 'Anglizuse arată ca 

o ţară, ca o naţiune, care angajează totul pentru a obţine 

totul. IN E a 
-* “Aşă a fost totdeauna Anglia:. inceală în luareu. ho- 

“tărârilor: dar: odată hotărîrea: luală, o ţine cu îndârjire 

până la capăt.. Câlă muncă a depus ca pentru . a-şi” duca 

toate forţele în. conira Franţei învingătoare şi: contra lui 

Napoleon. .. E Sa 
“Ani întregi, se găsi .alunei în Anglia apă rători 'pu- 

ternici ai păcii şi totuş răsboiul a fost idus până la capăt. 

„La sfârşitul anului 1793, petiliunite cari cereau pacea 

“curgeau, cu mii și mii de semnături. In 1795 mulţimea. 

revoltală slrigă, la trecerea pe:stradă hui George al III-lea: 

„os: Pitt, jos răsboiul, nu ne lrebue foamelea!” şi aruncă 

cu pietre în geamurile trăsurei.regale; In 1797, Iota se re- 

voltă şi ea; limp de mai unulie săptămâni, Marea Britanie 

fu fără apărare reală... Pitt se mulțumea, însă, să 7icăs 

„Dacă mi-aş da acunr demisiu. capul meu ar cădeă. înainte 

de 6 săptămâni”. Ă , 
Cu toate acestea naţiunieu îşi dăilu 

de pericol: şi odată convingerea făcută 
încel, încel, scama 

c: ăculă ca a sustinut pe



„marele său: ininistru - in! lerminarea irăsboiului: iar după 
„xnoartea lui tot națiunea a susținut pe mediocrii săi suc- 
„cesori penlru a tace să reuşească gacțiunea şi a repară 
;greșelile prin efectut iresistibil al masci. Wellinglon câş- 
-tigă o popularitate fără pereche mai mult pentru voința. 
:şi tenacitatea sa, decât pentru victoriile sale.  - 

EL scriă guvernului său: „Sunt convins că onoarea. 
„şi interesul țăre: mele cer ca noi-să rămânem nemişcaţi.. 
-aci şi, cu voia lui Dumnezeu, vom rămâne”. 

| iRăsplata weni: colosul începi să. se mişte sub lo- 
:vituri şi, când se făt pace, Anglia fu aceia care o diclă şi. 
„care orânidui soarla Europei. | 

: 3% : | ; 4 . | 

- Ţ 

% . 

. Anglia și Franţa, pentru a puteă la început face: 
“faţă nevoilor urgente, au comandat, în Statele-Unitie, can- 
tități enorme de muniţiuni. | 

„ .. Deodală, pe la. jumătatea lunci Iunie 1915, a venit 
“ştirea că Germania a format redutabilul proect de a cum- 
“pără, prin intermediul agenţiilor săi din Statele-Unile ma-- 
“joritatea acţiunilor principalelor uzine şi întreprinderi ime- 
„talurgice americane; Dacă ar fi ajuns la acest scop, urmă- 
„Tit, atunci ar îi oprit orice lucru în aceste fabrici şi sar fi. 
„întrerupt toate comenzile de muniţiuni şi ide. arme pentru 
aliaţi, ec . a 

| Slorţările lor, în. această direcţie, au fost îndreplate, 
„Jda-începul în spre Bethlehem 'Steci Corporalion, o. socie- 
tate care rivalizează cu cassa-Krupp, Şi chiar în une'e pri- 

_vinţe o 'intrece,..și au. propus 500 milioane “lei proprieta- 
„Xului celor :mai „multe acţiuni .ale acestei societăţi, M. 
„Sehwab, spre a-și vinde acţiunile. Acesta a refuzat spun . 
;nând: „sim contracte pe care trebue să le respect”. . 

La 25 Iunie 1915, „American Review of Reviews” 
„publică un articol asupra marilor comenzi făcule în Sta- 
tele-Unite de Către marea înțelegere. . . .. Sa 

e... Aşa: Westinghouse Electric. Company . fabrică două.. 
„milioane arine și este anunțată pentru o. nouă comandă 
„cel puţin tol așa-de mare. Se a 
7, .....In primele 9 luni ate răsboiului, Sau cumpărat din 
„America: 209.000 cai, în valoare de '50 milioane. dolari; 
„39.000. catări pentru 5 milioane dolari; 7000 automobile: 
„peniru 20 milioane dolari; harnașamente peatru 15 mi- 
lioane dolari: materii espiosibile pealru 15 fmilioane.dolari; 
maşini pentru atelicre peatru 15 milioane dolari: sârniă 
ghimpati penlru 3 milioane dolari. i 
mi casă a primit comanda a :600 milioane . cartușe » în valoare 'de 18 milivane dolari.



-30.000 automobile, 

încorporau' anual decât cel muit ;500.000. şi aceştia nu-. 
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După 10 luni dela răsboiu numai comenzile, .pen- 
bu muniţiuni sc urcau la cilra ide 100 milioane dolari; iar, 
echipamentul, caii, automobilele, conservele alimentare, 
pentru suma de 500 milioane "de dolari. 

Prima comandă de şrapndle a fost tăculă în Martie | 
1915, pentru 5 milioane ide şrâpnele, în valoare-de 83 
milioane de dolari; iar pentru. Rusia se iucră la.acea dată! 

“. 

Rusia. Sa văzut în volumul II, al lucrărei noastră, 
chestiunea rusă, din punctul de vedere al numărului. Dă ! 
aci, acuma Alevă detalii interesante şi necesar a Îi cu. : 
noscute. 

Contingentul găsit bun pentru iicorporare se vidică' 
anual la cel” puţin 1.100.000 de tineri. Din aceştia nu se 

i 

mai din contingentele ultimilor 3—4: ani, adică după răs-,, 
boiul cui Japonia. Inainte se încorporau - şi mai puţini. 
Restul. milițienii, 'se împărțea în două grupe: o yrupă, 
mai mică, căreia'i se da o instrucție, foarte sumară şi o. 
alia, mai mare, căreia nu, i. se da nici o instrucție. i: tec- 
tivul acestor tineri, - neîncorporaţi, pe altimii 20 ani, în-. 
Ssvmau cel puţin 10—12 milioane; iar efectivul claselor.” 
instruile, ce fuseseră. încorporate, însumau cel .pu- 

(țin 9—10 milioane. Aceste din urmă clase au. fost Ghe- " 
:mate la imbilizare, ta. începutul răsboiului, și. chiar din ! 
acestia nu au: fost toți ;chemţai. Pe 'măsură ce râs-, 
:boiul a înaintat au crescut şi nevoile şi atunci au fost iche-" 
“mate toate iclasele de rezervişti; iar în vara anului 1915, în. 
“perioada 'retragerei din Polonia, au fost chemate “pentru? 
instruire, primele opt 'clase de milițieni. Efectivul 'acestor.: 
clase socotit minimun 500.000 de oameni, de îiecare casă 

. 

--este 'de aproximaliv de 4.000.000 ide tineri în vârstă între: 
21 şi 40 ani; iar la vatră mai rămâne încă o rezervă din) 
aceste miliții, de.cel puţin '4—5 milioane, în, aceiaş. vârstă, 
cu 'ceiclalte clase chemate... | 

Clasa '1916, care a fost încorporătii. şi instruită, . 

-sumează un alt milion: două suie anii-tineri de 21 ani; în 

clasele 1917 şi 1918, cari au fost chemate acuma la în- 

corporare, : pentru instr ucțic, fac un total de cel puţin, 

2.400.000 ide lineri, în vârstă de 119 şi 20 ani. (Se observă. 

că la Ruşi clasa 1918 împlinește 19 ani vârsta în momen: 

tul încorporărei). - 
Ta Ruşi, nici nu au g gândit nimeni îi. ridică inrul 

anilor peste 43, “al tuturor tinerilor chemaţi la răsboiu. 

Sunt azi în. Rusia, cel putin 4.000.000 de Lineri cari se; 

instruesc: în a fară ă „de cei d, „000. 000 cai sunt în front, în d 

luptă. ai ,
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„Pentru otiţeri, lusia face şi cu ăa loate celelalte state: 
„accelerează producţia. | | e 

_ "Ponrtinerii cari au 5—6 clase de liceu, 5au şcoli «le 
meserii, școli comerciale ete., cari icorespund la 6 clase: 
de liceu. sunt încorporaţi 5 băgaţi în şcolile militare pen- 
(ru fiecare arniă aparte. Aşă, pentru infanterie, Rusia 
are peste 15 şcoli mililare; iin fiecare se instrucsc apro- 
sumativ câte 350 elevi; iar ilurata icursurilor este de «1 lufi. 
Prin urmare la fiecare palru luni, es câte 1000—-1500 de: 
tineri sublocotenenți (de infanterie, iar înt”un an mai mult 
de 12—î5.000. De sigur că nivelul cultural al acestor 
tineri sublocotenenţi mu este prea ridicat, «lar pot fa ce faţă. 
împrejurărilor; şi altfel nu se poale.; , E 

După cât se vede, Rusia nu duce lipsă de hiateria! 
omenesc; in corina. Dar dacii zicem aceasta pentru sol- 
daţi, apoi nu putem. şpune acelaș lucru si pentru mate- 
rialul compus din arme, tunuri și imuniţiuni. 
„Se gliei:că retragerea forţată în 1915;-în urma olen- 

sivei puternice Germano-Ausiro-Ungară, sa făcut în iprimul 
rând (din lipsa muniţiunilor. şi a tunurilor. Germanii cari 
cunoșteau iceasta, poate mai bine decât Rușii, au profitat 
de ocazie și în parte, au. aeuşil. Au reuşit a goni pe Ruşi 
la -peste.250 km. de punele!e la cari ajunseseră ; dar n'au 
reuşit a încercui arinala rusească! şi a o. forţă să ceară: 
pacea. . a 
„Atunci Anslia şi cu Franţa şi-au propus a susține 

- Rusia tu loală pulcereu lor financiară şi industrială. 
„+ St făcuse şi în Rusia aceiaş greșală ca şi în rranţa 

şi Anglia: „toţi lucrătorii din fabrici fuseseră încorporați. 
Acum au fost. chemaţi înapăi si sub povețele. comisiunilon: 
foarte numeroase, engleze, franceze şi japoneze, au început 
"noui organizări a fabricilor exislenie; şi construirea a al- 
tora, mult anpi numeroase Şi mult anai mari. - 
„In tuna, Octomvrie 1915, productia i abricării obuzelor: 

cră «le cinci ori mai mare ca accia idin luna Maiu. aceiaș 
an: lar cu începere din luna Octomvrie, pe.loale lăzile de 
muniţiuni stă scris cu litere mari: „Nu :iconomisiţi muni- 
iunile”. e a . Aa 

__1n $pre începutul verii anului 1915, pe când otensiva 
Germano-Austro-Ungară se ilesvollă formidabil, Rușii şi-au . dat seama de pericolul 2a care zunt expuși din lipsa de mu- niţiuni. Atunci S'âu constituit în toate provinciile imperiului. 
„comitete îhdustriale ide riăsboiu” compuse din loli oa- menit competenți în materie şi cari au luat. holărirea de a ipune la dispoziția armatei tolul ce industria nu „putea produce, dela cele mai mici produse casnice, până la a- celea ale celor mai mari uzine. Prinţul Lvov, preşedin- tele Zemslvourilor — consilii provinciale — a afirmat:



  

  

„Rusia întreagă lrebue 
tară”, 

de alarmă. : 
Dar, oricâlă. bunăvoință. puncă oameni: Rusici,; şi: 

"Poate. clasele naţiunei , 

UDd 

să devină v 'vrganizaţiune mili- 

Sau asocial:la. acest. strigăt 

intreg voporul, totuş ea nu puteă produce întrun limp 
scurt, decât foarte puţin material, fiindcă; fabricile, unele. 
abiă incepeau să funejioneze cum" se 'catle, iar altele abiă:: 
acum îşi: puneau temeliile. Atunci :sa 'recurs sa sprijinul : 
aliaților şi la cumpărături din America şi Japonia. - 

Linia Arhanghelsk-Moscova a. fost. mult întrebuin- 
țată; iar o altă linie dubii Pelrograd-Ecaterina,: sa con 
Stiuil în :câlevă luni. Azi. interiorul Rusiei are reci: mari; 
linii cari o leagă cu lumea externă, cu aliaţii:săi:: 1) Petro-.. 
grad-Ecaterina, cale dublă, care funcţionează, în tot cursul. 
anului; 2) Arhanghelsk-Moscova, care este. întreruptă! a-., 
proape G luni ipe an-- Oetomvrie, Aprilie—şi '3) :Lransiberia-.; i 

nul Viadivosloc-Moscova, care tuncționează în tot cursul a-.: 
nului şi care este toa 
tot, cale dublă. .--. 

Pe aceste lrei lin 

re mult îmbunătăţit: — aproape peste 

material fabricat, de material brut, de imașini, etc. ele. Ma: 
joratilea acestor 'produse sunt cumpărate şi expediate prin .: 

îngrijirea Anglici, care şi-a luat 'sarcina de a retace com- 

let Rusia şi a 0 idică, Klin punctulde vedere industria! 

la locul de cinste pe care trebue să-l ocupe o mare putere . 

curopeană, şi de a-i înarmă şi echipă, ea singură, șase 

milioane de oameni, după: expresia lui Lord itehener., 
Japonia a pus, în întregime, la 'dispoziţia Rusiei, toate -. 

resursele sale ile tot felul; a pus la; dispoziţie. Loată, artir... 

leria sa grea cu inistructori şi personal japonez; iar uzinele . 

din Canada şi din Statele-Unite “au comenzi ; enorme: de 

material, comenzi” cari se ridi 

dolari. 
Un alt punct în imobiliz 

că, la peste: un miliard de 

area. aceasta mare, ua hu-. 

ii sosesc Rusiei cantităţi. imense de: 
i 

, 

7 

siei, este cesliunea .„banului”. Datorită: marei supralețe:u . 

terenului cultivată și a varietăl luclelor,. poporu 

este cel: mai puţin influenţat ile ig -cutăţite răsboiului. Ea; 

mai poale “la şi altora producte. 
Suprimarca | 

tar, ncicchipuit, "asupr 
bugelul veniturilor s'a resimţit 

taxe, în schimb poporul 

taxe, și: 'impozite «le: năsi 

ii produclelor; poporul rus 

ânzării sspirtului a avut un “efect salu-: 

a poporului: şi îmbosăţirei lui. Ducă. . 

' 

ta începul, 'din lipsa acelor - 

= 
»oiu, nu-l găseşte nepregălil. Se 

conslală că înaiule de -ăsboiu, casele de economie pri- 

meau cam 50 'mili 

50. amilioane ruble pe lun 
ane ruble anuut; azi-cle prinrese peste 

i: luna (Octomvrie 1915 sa în-.. 
_. _ s 1 0: - : ” 0 ep 3 .(Y 2 » Y, y „ 

cheiat cu 75 milioane de ruble, iar inlreg slocui depus de 

întreceă în: Oclomyrie 1975 cu 750 milioane 
particulari, 
ruble, slocu Ice eră depustai zbucnirca răsboiului. 

a pulut strânge ban i..iar nouile.



| 664 

  

Htusia are bogății imense neexploatale, bogății cari se isocotesc la peste un miliard de "miliâride. Aceste. bo-: gății, însă, nu sunt puse în waloare. Azi trebuesc bani mulți, Sunători și imediat. Cu această cestiune. Sau în- sărcinat, în mare parte, aliaţii săi, Anglia în primul rând, Franţa şi chiar Japonia. Câtevă zeci de miliarde i-au fost date până acuma, de Franţa şi jde Anglia, iar toate comen- zile făcute în' America, fie în Statele-Unite, fie în- Canada. | sunt pe complul Angliei, prătite prin împrumtuuri. tăcule în aceă ţară. Ra e 
Azi Rusia este: complel reorganizată din toale punc- tele de vedere şi se adeveresc complet 'afirmaţiunile moas- tre, făcute anul trecut în volumul II, pag. 387: că huşii se ver reface, chiar mai curând decât cred unii Și decât le place 'să creadă altora; că'fei vor porni la luptă. cu forţe noui și "mult mai mari şi mai bine utilate ca acelea dă le-au avut la începutul răsboiului, şi că vor prăbuşi, prin puternica lor acțiune, întregul front oriental. - iAceastă alirmaţiune o făceam noi, în:1915, luna Au- gust, atunci când Ruşii bătuţi „se rcirăgeau mereu din faţa forțelor 'înimice superioare, şi când' foarle mulţi a- firmau, că până în Octomvrie acelaș an, Germanii 'vor fi - la Odessa şi la Pelrograd!? 

„Azi Ruşii: au forţele lor, pe frontul oriental „al răs- boiului, împărţite în. trei mari grupe: a) Grupa dela N. de Pripet, sub comanda generalului Kuropatkin,!) grup compus,: probabil, din :5 “armate, cele mai bune armate - ale Rusici. Aci sunt corpurile de gardă, corpuri!e de Sre- nadiri, de vânători, etc. ete. b) Grupul din centru, de Pri- pet, sub comanda generalului Ewert: Acest grup arc, pro- babi]; &' (trei) armate. EI face legătură între grupul de Nord şi grupul al treilea, delă. Sud de Pripet; DRE _3).Grupul klela Sud e (Pripet sub (comanriia superioară - a generalului - Brussitof. Acest. grup “cuprinde cinci ar- mate. - N i ERE II N 
Prin urmare, mumirul! armatelor rusești angajate pe frontul Germano-Austro-Ungar este de 12:13 armate, cu cel puţin :50 corpuri le larmată Și: cu cel: puţin 2.500.000. de'! luptători, bine "înarmaţi, bine echipați, suficient in- struiți și perefet aprovizionaţi :cu toate câie necesare în munițiuni și japrovizionamenle” de tot felul. Comandant suprem ial tuluror forțelor este Impăratul, având ca şei de: stat major pe Alexief. Inapoia frontului trebule să fie alte: armate organizate. a. e a In Caucazia, în Asia „Mică Şi. Persia, Rusia. dispune: de o rmală de aproximaliv 500.000 de oameni, din cari - 

"0 Ta ultimul momeni înlocuit cu celebrul Ruskiiii!: î...: , i: 

ni
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maioritatea uperează. în Armenia. ComaiYdant suprem al | 
tuturor “acestor forţe. din Asia Mică este Marele - Duce: 
Nicolae. ci 

„_- Dăim aci, discursul lui Sturmer reşedinte:e consiliu-. 
lui de miniștri rus, şi azi şi ministru de externe, ţinut la 
prima adunare a Dumei anul acesta 1916.în spre sfârşitul 
lunei Fevruarie. a a 

Oratorul afirmă vezoluţiunea nestrămutată a guver-. . 
nului de a continuă lupta, în solidaritate intimă; cu aliații 
până la victoria decisivă. In acest caz guvernul este sigur, 
că este unanim. cu Duma. Răsboiul a surprins pe Rusia 
în momi'meniul rcorganizărei ei interne”. au, 

„Această. muncă (de reorganizare a fost neapărat.o- 
prită iar alențiunea guvernului. și societăţii a trebuit să se 
îndrepteze asupra mijloacelor. de a se face iață nevoilor. . 
frontului nostru peste măsură de întins. Cu toate aceslea 
guvernul este conştient că răsboiul este incapabil ile a opri 

trehuinţele unei epoce, nici necesităţile urgente ale evolu- 
țiunii cugetării politice, cu atât mai complicată cu cât si- 

tuaţiunea se complică mai mult. Guvernul continuă a se 
bizui pe patriotismul populaţiunei”. -. | 

_„Imvită a nu se ascunde lipsuriie şi imperfecţiunile. ; 
noastre, ci a sc uni în acelaş timp siorțăriie, neținând în 

spirit decât viitorul nostru care va Îi neîndoios plin delu- , 

mină. Oratorul arată prefacerea vieţei economice şi poli-. 

tice-a Rusici. : | a 

Legăturile bazate pe. obiceiurile şi moravurile țărei." 

sunt înlocuite prin legăturile “stabilite de interesele econo- - 

mice, iAceste 'schimbări cer să /se procedeze cu prudenţă şi 

cu cea imai mare băgare de seamă. N | 

„Ninovat ar fi guvernul care ar lueră .orbeşie acolo. 
unde. isituaţiunea. cere cercetări atente şi cireumstanţiate,; * 

„Munca şi. temperanța în victorie, iată care trebue .; 

să fic acum temeiul cugetării naţionale. Da o 

“După £e arată irelorme:e ice 4rebuesc făcule la comune : 

Ja.parohii, la buget, la legile muncitoreşti ete., zice: Să 

: „Guvernul a însărcinat pe ministrul de interne a e- 

taboră lirei 'procele de legi datorite inițiativei Dumei mai - 

ales :asupra micei. comune vuraie,. asupra reformelor ge- : 

merale în statului oraşelor şi asupra stabilirii zemstwouri-, 

lor în Siberia. Invit pe Dună a urmă pilda fiilor noștri şi 

fraților noştri; cari provoacă. admiraţiunea lumii prin Cu- . 

ragiu! şi. liniștea, lor. de eroi cu care înfruntă focul îni- | 

micului, nelăsându-se a fi burburaţi de nicio neînțelegere 

dintuntru. Amintesc ordinul -impeiial către armale:e de. 

uscal :şi de mare, care proclaură, CĂ fără victorie decisivă, 

Rusia noasiră iprea iubită nu-și poate asigură O viaţă nea-, 

târnală, nici a face să xaloreze: munca şi bogăţiile ei. » 

ITALIA, Italia, intrată - în răsboiu, la zece luni: în
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wma Franţei, Angliei și Rusiei, a avuLilot limpul să prolile 
de învățimintele căpătate de marile sale aliate. 

Cestiunile cele mari: cameni, malerial şi bani, au Tost: 
şi le către Italieni, rezolvate destul de bine. 

__ Oameni sunt, peste 2.500.000, în vârstă de 20—15 
ami, cari ar jpuleă li încorporaţi (vezi vol. Il,-pag. 92). 

„Bani au găsil alât în [ară prin împrumuturi interne 
făcute, cât şi la aliați, Anglaia si Franţa. (Vezi capitolul 
respectiv). [ E 

-Muniţiunile şi materialul de răsboiu au intral în faza 
producţiunilor intense. Ialia a mobilizat şi ea întreaga in- 
dustitie priuir'un decret regal, care cugrinile între altele. 
suprimarea dreptului de grevă a! lucrătorilor. 
. Despre Portugalia a se.vedeă capitolul II din acest 
voluim, iar despre Belgia și Serbia a se vedea volumul [. - 

PUTERILE CENTRALE ŞI ALIAȚII LOR 

Germania şi Austro-Ungaria. Este de prisos să mai 
vorbim de Germania, în privința pregălirei de răsboiu. A 
atins perlecţiunca din loate punclele «de vedere. 

ka nu Sa mulţumit nuimai cu lucrul zi şi noapte, fără 
întrerupere, în imullele şi mari!e sale uzini; nu sa mulţu- 
mit numai 'cu cei 120.000 ide lucrători ai fabricei hrupp şi 
a altora .100--500.000 repartizaţi în miile lor de fabrici 
şi icari lucrălori, dela început au fost lăsaţi la fabricile lor, 
iar fabricile au iost puse în stare 'de tueru zi şi noagle prin 
aducerea altor luerători mobilizați; dar Germania, zicem, : 
nu s'a mulţumit. numai cu aceasla, ci a întreprins cumpă- 
ări mari şi în străinătate, în America. Aşă, agenţi ger- 
mani au cumpărat, în cursul anului 1914 şi inceputul a- nului 1915, dela marile manufacturi dle arme din Bridge- 
port, Harilord, şi Waterburg, numeroase muniţiuni “şi arme în următoare!e proporții din întreaga producţie: 150% din productia itela Bridgeport, 120 din aceia «lin Harttoril! 
Şi 10% 'din aceia dela Waterburg. Aceste muniţiuni și arme 
Blătite şi eliberate ide labrici, au lost expediate în cursul 
lunei Iunie 1915 în America de Sud de unde au fost tri-. mise în Olanda şi “Danemarca, [ări neutre. 

„In ţară, reparlişia comenzilor a fosil făcută, linând scamiă de înlesnirile și utilajul fiecărei uzini, aşă tel că mobilizarea industriei. sa operat cu mare înlesnire. O Wlisciplină severă militară regulcază bunul mers. al tuturor fabricilor; aranjează şi hotărăşte” aporturile dintre patroni și lucrători. Grovete sunt. necunoscute. Pen- tru orice xomandă. dată, vuvernul "fixează Şi salariul ce trebue dat lucrătorilor. pe diterite. categorii, aşă. Gă răs- punderea patronilor “și punetele dei conflict: sunt cu: totul
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înlăturate, Pe-ile atit parle se atruge atenţia lucrătorilor 
că orice Slăbire a muncei-lor, atrage după șine, ir imiterea: - 
la tront. 

Producțiile iu. muniiţiuni și miateriale "de răsboiu. 
ale Germaniei și sub impulsia ei și ale 'Auslro-Ungariei, 
sunt. enorme. Pentru ambele. aceste țări; producţia “poale. 
ajunge la 100.000 de obuze zilnic. 

Este de observat, însă, Că. această. producţie imensă: | 
trebue împărțită [e frontul de” I2st, pe aceia .de Vest, pe- 
frontul italian; lrebuesc aprovizionați. Turcii şi . Bulgarii. 

In acest mod văzul cestiunea, se poale înţelege + UȘor; 
că oricât ar fi de imensă producţiunea uzinelor germano- -! 
austro-ungare şi oricât ar îi ele de bine uli:ale, nu vor pu- 
teă niciodată face faţă .fabricaţiunilor Angliei, Franţei, 
Rusiei, Italiei, Japoniei şi cumpărăturilor din Stale!e-Unite. 
din Canada. Austra'ia, ele. cte.: . 

Mijloaceie materiale ae marei alianţe încep să, se a- 
firme ilin ce in cae mai mult, ci superioare, și vor sfârşi 
prin a învinge. | 

In privința banilor, Germania zi „putut găsi pănă - 
cumu, resurse mari la ca in țară. (Vezi: cestiuni relative 
la fnainţe, parlea 3 din ucost voium). Totuş se poale spune . 
că Germania având comerțul cu lotu: anihilat, averea 
scade: ir epial şi. din ice în ce mai regele şi cu atât mai | 
repede cu cât nevoile: sunt din ce în ce mai mari şi ice 
câl posibilitatea ie a spori această avere, prin comert, esle 
cu.tolul exclusă. 

Greutatea Germaniei mai provine şi din faptul că 
ea este .nevoilă de a susține chiar şi-pe. Austro-Ungaria 
cât despre Turcia şi. Bulgaria ca irebuc să. ie întreție din. 
toale punctele ile veiere,:; băneşte şi maleri ialiceşte. Ma 

De altfel chiar -în afacerile particulare, când cinevă 
işi: alege un .lovărăş: sărac și lipsit-de entusiasm, este isigur,. 
Gă. înle eprinderea :nu reuşeşte. Acesta. este cazul puterilor: 
centrale cu alegerea lovar ăsului lor Turcia, în ceeace pri- . 

veşte sărăcia și entustasmial; cu ilovarășă lor Bulgaria în 

ceeace priveşte sărăcia; acesta. este cazul Germaniei . tată: 

de: tovarăşa Austro-U ngarie în ceeace priveşte, enlusiasmul. . 

Această : stare e: lucruri tace că Germania “să, fie: 
foarle, jenată. în mişcările saie; iar un mare financiar a 

zis: „Germania, dacă încelcază azi r ăsboiul, va trebui să-şi, 

depiliii bilanţul”, adică fzlimeni. .... 

Posibilitatea de a face un împrumiil. extern! este” ase- 

menca exclus.. Numai în State:e-Unile .ar puleă, plasă un 

împrumut. Fiind, însă, blocată: de loale părțite, iar ala- 

cerile nemergându-i tocmai bine, este cu: totu: Anii ilurată 

şi această unică perspeclivă. : 
_ “Turcia: „Omul bolnav”, cum se obişnuișe,, de loală 

lumea să numească pe “Turcia, il vedenr azi, după aproape:
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-doi anu de răsboiu, pentru ea — Octowmvwrie 1911 a intrat 
în răsboiu — în picioare și luptând cu destulă vigoare în 
contra atacurilor huşilor, Englezilor şi Francezilor. 

După bătăliile anului 1912—1913, la prima: întâl- 
„Xre ce a avut loc între de:egajii turci şi aliaţi — Bulgari, 
Greci, Sârbi şi Muntenegreni — penlru a se discută anu- 
mite cestiuni relative la o viitoare pace, un 'delegat ture 
ar, Îi răspuns unuia bulgar, care Pa întrebat: „Cum îi imai 
merge omului bomav?”, ar îi răspuns, zicem: „Omului bol- 
nav| i »'a lăsat deslu! sânge şi azi se simte imai bine”. 

Nu Ştim până la ce punct se poale adeveri această 
alirmaţie a diplomatuiui turc. Conslatăni, azi, însă, că 
Turcii au rezistat foarte 'bine la foarte multe atacuri şi 
lupte înverșunate şi că ci produc mult necaz, marei alianije, 
prin: închiderea Strâmtorilor. Ă - e 

Se ştie greşala făculă de marea alianţă în Galipoli 
—"a se vedeă vol. I și II din lucrarea noastră — Şi se 
ştie că, au lrebuit să părăsească: acțiunea în peninsulă şi 
să-şi îndrepte forţele aiurea. Este drept, însă, că pără- 
sirea. peninsulei Galipoli de către marea alianță nu a fost . 
forţată, ci 'volunlară. dar aceasta a venit în urma consla- 
tăriii imposibilității, de fapt, a înaintării, în inima timperiu- . 
lui turc, a armatelor aliate, de aci. : - 

Turcii, la izbucnirea mareiui răsboiu, erau ocupați 
-cu refacerea mulle:or lipsuri survenite în urma răsboiului 
din 1912--1913. Răsboiul cel mare i-a surprins cu totul: 
nepregătiți din toate punctele ge vedere. Armata, tinan- 
țele, administraţia, erau o ruină. 'Totuş, împinși de Ger- 
mani, prin ofițerii şi trupa germană ce eră în Constan- 
tinopole ca instructori; prin inlrarea în. Dardanele a celor - 
două vase „Gocben” și. ;„Breslau”, cari au scăpat de 'ur- 
mărirea vaselor franco-ensieze; şi cu puternicul ajutor al! 
lui Enver Pașa, dictaloru! de tfapl al Turciei, şi germano- 
fil până la extrem, Turcii au fost târiți în răsboiu, s'ar 
„puleă spune, fără. voia lor, începând acțiunea prin bom- 
bardarea coastelor ruseşti, cu cele două vase măi sus Po- 
menile. Da 
„După aceasta, Germanii au început să se îngri-: 

„jeasciă cu adevărat, de pregătirea turcească. Mii de mari- 
nari, mecanici, meseriași şi gradați, ofiţeri: şi trupă, 
au tost irimiși. Mii de vagoane cu munifii şi'cu diferite: 
materiale şi maşini, au lost expediate prin ţările: neutre: 
Bulogria, atunci, şi România; sute de lăzi cu: aur BCLuLaI 
au fost vărsate în marele sac, fără fund, turcesc. 

Și toate. acestea au avut darul de a pune pe picioare" Pe „omul bolnav” şi să-l vedem: azi ridicându-se şi sii- | “dând pe cele mai mari puleri europene. ai 
site Chestiunile cele mai principale ce urmau: a îi rezol- 

pentru pregătirea Turciei erau: a) oamenii, armamen- .
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tul cu muniţiunile şi banii. Despre oameni nu se îngri- 
jeau Germanii; sunt aproape 1 milion jumătate de oameni 
cari pot îi chemaţi să formeze noua armată. E . 

| Oamenii, au fost ridicati în imassă; toți bărbaţii cu 

vârsta între 19—50 ani au fost chemaţi. Cum numărul 
„acestora întreceă, la început, cu mult nevoile, s'au dat dru- 
: mul acelora cari au plătit o anumită taxă; care adesea se 

ridică la câtevă sute de lire. Cu acest imod au putut, dela 
“inceput strânge şi cevă bani: i 

Restul oamenilor, cu ajutorul. instructorilor—ofiţeri: 
și trupă— Germani, au începul a fi instruiți şi apoi grupaţi 

în diferite unităţi şi comandamente. In genere marile (eo- 
maândamente dela brigadă în sus, sunt comandate: de ofi- 

țeri-Germani,-cu gradul “le :oîijer superior — lt.-coloneli: 

comandanţi de divizii — sau de ofițeri turci cari au făcut 

şcolile prin (Germania şi recunoscuţi ca germano-ili con- 

VInNŞĂ, oc. pa 
In acest mod, armata turcă s'a. putut întrei ca număr” 

de unităţi (vezi pag. 326 din acest volum, notiţă)... . 
“Armamentul: şi imuniţiuniie au fost aduse, în mare 

parte din Germania, prin contrabandă prin România, .re- 

<urgându-se la fel de [el ile mijloace pentru a-nu li des- 

coperite contrabandele — funiduri duble la vagoane; proec- 

tile în butoaie de.bere, etc. ete. — sau prin Bulgaria după 

cucerirea Serbiei. ca 

Sau gândit, însă, Germanii, să utilizeze și forle:e na- 

ţiunei . turcești, însuşi, în această pregătire industrială: 

„Misiunea germană a “utilizat în Murcia, tot materialul 

„ce ide îmai multe decenii se adună: mereu în porturi, :docuri, 

“magazii, peste tot în fine, şi care material nu mai avcă 

nici :0. întrebuințare: tunuri vechi, bombe sferice, trăsuri 

vechi, geamandure (peste 1600) cu lanţuri groase. şi. lungi 

fiecare de 3—400, metri, şi. sub diferite alte,;forme, au 

“fost slrânse şi întrebuințate. Cantități mari, de cupru, se 

află dejă la dispoziţie, ba încă sar mai fi trimis şi în Ger- 

mania în timpul din urmă, câtevă vagoane de deşeuri, din 

acest metal. PR CERERE 

Sau rechiziţionat dela început. imense: cantităţi, de 

cărbuni, toate ulciurile găsile,. petrolul și: benzina.. 

“Poate strungurile găsite în:indusiria privală, precum 

şi toate motoarele din. această industrie şi chiar din casele 

mari privale cu ascensoare. cleclrice, sau uzină: proprie 

electrică, au fost. rechiziţionate. -. a a e 

Din Germania au sosit strunguri penlru. proectile de 

mare calibru, dimpreună, cu alte unelte. necesare, care 5 au 

“ strecurat încelul cu încetul, împreună. au peste - 1500 lu- 

„crători pirotehnici şi de proeectile din- Germania și Austria 

(Skoda); necontenit sosesc asemenca uerători. îu_ mici 

m A
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“grupe, şi astăzi ei sunt trimiși in Asia minoră, la 2 noui 
„uzine (de muniţiuni create. la Damasc! şi Ierusateni. 

Slabiiimenteie lcchnice «de ariilerie exislente, sunt: 
„1. Arsenălul 'Top-Hane (cheiul Gatata). Un “furnal 

„pentru tonlă şi unul pentru pţe:, fabrică: piese de arli- 
"lerie până la 15 cum. obuziere) dar în număr foarte li- 
imitat și cu multă încelineată, din cauza utilajului restrâns; 
“fabrică şi repară mitraliere, tevi Mauser (7.5) câle' 150 
“pe zi, transformă țevi Marlini 411,13) în ţevi 'Mauser,: prin 
intr oducerea în |eavă a unei cămăși unilicaloare' de cali- 
bru. Au sosit, însă, din Germania țevi Mauser, gata confec- 

" ţionale şi care se înșurupează la armele Martini, dove- - 
"nind 'Mauser cu loc Simplu. ai fabri ică “ proicelite, de: ar- 

„tileric, | | 
2. Arsenalu! ledikule” (Stanibul),- Un furnal pentru o- 

“ţel. E abrică muniții de artilerie. : *:: 
Pirotecnia Zeitunburnu. (Aakiikioi, Jângi Stam- 

bul), pulber ări, pirotechnie, granate de mână (acestea e 
lucrează Şi ide particulari, prin licitaţie). Muniţii de inlan- 
Tanterie se lucrează în canlităţi inu prea suficiente). 

"4. lArsenalul: Kasim Pacha, „al im: urinei (Cornul ile aur) 
muniţiuni de artilerie. 
5 Alicul arsen al Stenia Bostor) ;, muniţiuni de ar 

“ilerie. : aaa i 
"Sau mai pus în serviciul armatei, şi urinătoarete 

uzine: | | “ 
- 1i'Uzina tt: amwaclor electrice din capitală (Chichli). 

"2: Vasul ;„Gânâral” (12.000 tone). vas german, an- 
„corat în Cornul” de aur, “servind de atelier. | 
3. Uzina C.F: orientale, Adrianopol. 

"4. Uzina C.F. anatoliene, Eschi Cheir. 
"5. Două mari uzine, cre cale în- cur sul anului la Da- 

masc şi Ierusalem. 
In toate aceste stabilimente echnice şi uzine, se 1u- 

“crează. de luni de zile, dela 6: dimineata la 112 nofajriteal 
neîntrerupt, pentru facere de. material, arme şi muni- 
țiuni. Producjiunea zilnică până astăzi esle de 1700 proec- 
“tile pentru artileria uşoară! şi “mijlocie şi de :150 procctile 
pentru artileria grea (calibrele superioare). 

Calibrele sunt: obuziere de 10, 5, 12, 15; tunuri lungi 
ide 21, 21, 28, 30, 37, 35 (din acestea din urmă sunt 6 
piese). Nu se poate sli. Sigur, dacă se confecţionează şi 
proectile de 30,5 şi 35; este însă cert că armala lureă po- 
sedă asemenea "muniliuni, deşi în număr restrâns. 

Mulțumită energiei “neasemănat de mare a: misiunei 
germane în 'Tureia, s'au întrebuințat absolut toale mijloacele . “chiar şi acele crezule ca imposibile, Spre a Îace fajă la ne- voile: de muniţiuni de care arinata aveă nevoe, -şi până! „astăzi, cel puţin. dovada ce făcută că scopul urmărit fa



67 
  

fost atins. Prin punerea la contribuţie a tuturor. factori- 
lor imaterial şi. moral, uzând .de toate. șireteniile.şi com- 
'binaţiunile posibile, s'a reuşit, și încă se. reuşeşie, a se 
face faţă luluror cerinţelor,. a 

_.. Im atară de utilizarea inteligentă a tuluror resurselor 
găsite pe loc ca materiale brute, şi transformarea 10r în 
procclile, prin lucrători specialişti, pricepuţi, Turcia a 

primit, pe “diferite căi, dela începulul răsboiului, lucrători 
techuici, piese de maşini şi unelte pentru proectile, iocoase, 

strunguri, mitraliere, explosibile, arme, şi mai ales mu- 

“ niţiuni; pe următoarele căi: Ia 
a) Prin fraudă prin ţăvile balcanice. 

_... *bY Pe calea Mărei Negre şi a Mărei Egee prin icon- 
trabandă pe vase. greceşti, prin Cavala, şi Dedeagaci sau 

* Smyrna; de. aceea s'a! întiinţat blocusul asupra punctelor 
de mai sus, chiar înainite de intrarea Bulgariei în acțiune. 

| „-c) Direct idela.- Bulgari, imuniţiuni comandate de a- 

“ceştia în „Germania (mai de mult). Trenurile. cu 'imuni- 

_ţiuni din Bulgaria de Nord, „trecânid spre Dedeagsaci, se o- 
-preau pe teritoriul ture fntre Adrianopole şi Dimotica.: 

() Submarinele germane de tip mare din marea Egee, 
se spune că. au adus prin luna Iulie: fiecare, proectile de 

cel anai îmare calibru. Aceste -submarinc,'.aveau proectilo 
în loc de torpile. Lucrul Sar păreă extraordinar, lotuş iz- 

voarele 'cari aduc aceste întormaăjii cerlitică exaetitatea”. 

| Au obținut Turcii şi două succese militare, cari deşi 

„nu au vreo iniluență hotăritoave asupra rezultatului răs- 

boiului, totuş sar fi putut ssă nu se întâmple: 2) levacua- 

"rea peninsulei Galipoli; b) capturarea coloanei engleze la 
Kut-el-Amara, în Mesopotamia. ,. | 

Se vede, dar că ajutorul german dat Turcilor, sub 
formă ide instructori şi comandanţi, sub formă de muni- 
țiuni, armament și mașini, a avut un mare elect şi a 

„reușit: să fidice în picioare pe „Omul bolnav”. De sigur tă 
baloanele acestea [de oxigen nu vor aveă darul să. prelun- 

gească. prea mult viața zdruncinatului imperiu musulman, 

“dar au -electul' de ja idistrage forle destul de mari, aliate, 

“pentru a-i combate. E 
-. Greşeala provine. in iaplul că 'Tureii nu .au fost a- 

tacaţi, dela început, cu toată energia, pentru a-l îngenun- 

_chiă (dela primele angajări. “Dacă primele lupte în: Gali- 

poli br "i îost angajale !cu cel mult jumătate din forţe:e 

cari erau la sfârşilul campaniei, ide sigur câ. rezultatul ar 

fi fost cu totul altul. i 
“Dacă la Kut-cl-Amara "Englezii hu ar ti neglijat, în 

mod absolut pe inimie, şi nu ar fi înaintat până sub zidu- 

rile Bagdad-ului fără să aibă „vre-o legătură cu coloana 

vămasă în urma ci. mar fi fost nevoiţi să se retragă cu



072 
  

peste 150. kim., da țcea dintâiu înfrângere, şi -apoi să se 
„ închidă singur înt”o regiune din care nu au mai pultut 
_eși decât capturați. N a a a a a 
„Se vede, însă, din operaţiile ruseşti, în Armenia, că 
„armata lurcă, nu are prea (mult fond şi de sigur că în: 
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„momentul când Germanii vor fi forţaţi. să-și ia mâna de: „ deasupra lor, și când li se vor tăiă izvorul acesta de forţă „ȘI Sprijinul acesta moral şi material, ide Sigur că atunci om asistă la o adevărată prăbuşire, care se va: produce întrun
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timp mult mai scurt decât. se „poate cipevă aşi apă ii 
într”o formă mult mai mare-decât ne puteny închipui. | 

Bulgaria. Bulgaria a. intrat în acțiune, alături de pu- 
terile centrale, în. urma unei cedări făcute de Turci, din 
teritrioul lor, "dela Adrianogole şi în lungul căci. te rate 
ce. duc la Dedeag gaci. (Vezi schija).: 

Din punztul «le vedere, industrial, Bulgaria stă. «lot. . 
aşă de rău ca şi Turcia; ea: eră şi este tributară uzinelor: 
streine, înainte ale Franţei, azi ale puterilor centrale. 

Sau încercat,'de: către Germani a se: mobiliză. şi la 
Bulgari industria aşă cum Sa procedat cu Turcii. ! tezul-, 
tatele, însă, sunt departe de aşteptările -lor. 

Azi Bulgari ia primeşte, aproape toale muniţiunile şi. 
armele” din Germania „Şi Austria, şi ea -are cu atâla mai 
mult nevoe de muniţiuni, cu cât. ea: şi-a dat pe e tale sale, 
Turcici, la începutul anului 1915. 

Industria puterilor icentrale esic, însă, atât de bine 
utilată şi atât de desvollală, încât poate face, pentru uu 
moment, cu ușurință în toate părțile şi deci şi Bulgaria; 
este suficient aprovizionată, Da Ma nu 

Pa ACȚIUNILE MILITARE 

A. Marea. Alianţă. Dela început: sia constatat lipsa: ds 
pregătire a aliaţilor şi .în „Special; în „Primul rând, A in 

„glici şi apoi a Rusici.. 
„Sa. obţinut, însă, un-prim sueceş, “acâla că'sa împie- 

dicat Germania de a aveă un rezultat decisiv asupr: a Vreu-. 
nuia din adversari. . 

, AL doilea mare succes a lost înzăgăzire a forțelor ger 
manc, înspre frontul de vest. L.a:adăpostul acestui. puler: 
nic front, Franţa și cu: Anglia işi „acumulează energii peu-. 
iru ziua, cea marc, iar armata belgi: mă în cap cur escie 
şi. cu regina ei, servă de Vestală a cauzei. ..; 

A treia mare. victorie a: fost: acordul: politic dela : d. 
Septemvrie 1915 prin convenţia semnată de loate puterile: 
marei alianţe şi la care a aderat; apoi, şi Italia. | 

Acest acord sună: 
„ „Subsemnaţii, autorizaţi de guvernele respeclive e. „de-, 

clarăni: “Guvernele: britanic, francez: şi'rus, se. an; gajează.: 

reciproc: şi: mulual .a nu.; încheiă pace a separată, in lot 
cursul acestui răsboiu. .::. : - 

1... Cele trei guverne... hotărăsc, că atunci când se va “dis-! 
cută pacea, nici una din puteri: nu va. puteă . pune condi. 

țiuni de pace separat fără : acordul prealabil cu fiecare din 
celelalte aliate”. ... . o a 

e 

43
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_: Japonia a aderat, la acest acord, la 19 Octomvrie 
1916, iar Iialia la 30 Noemvrie 1915. Acest acord are ma- 
rele avantaj că- înlătură orice echivoc şi lae din rădăcină 
speranţa Germaniei în reuşita intrigilor pentru a-i rupe 
pe aliaţi. a Pa 
_- Operațiunile militare sufereau, însă, de parlea marei 
alianţe, [lin lipsa unei conduceri unice, din ]ipsa de coordo- 
narea inişcărilor şi utilizarea forțelor cât mai judicios 
posibil, 

. S'a ialcăluit, penlru a se remediă şi acest mare incon- 
venient, un consiliu de răsboiu suprem -la care iau parte 
reprezeninaţi ai tuluror armalelor âliate: Franţa, Anglia, 
Rusia, Italia, Japoriia, Belgia, Serbia, Muntenegru şi 
Poriugalia. Holăririle aceslui consiliu sunt execulorii pen- 
tru toale armalele. Acesta este frontul unic proclamat de 
generalul Joftre, prezidenlul consiliului de răsboiu. Acesta 
este al patrulea sucees ul multiplei înţelegeri. | 

“Planul de operaţiune al acestei mari alianle, pare a 
fi: imobilizarea și uzarea adversarului până la completa 
pregălire a luluror forțelor; apoi ofensiva generală simul- 
lană, pe loaic fronturile locmai pentru ua împiedică pe 
Germani să-şi mai lransporle trupe ide pe un tront pe al- 
tul, utilizând numeroaseie şi binele pregătite căi ferate 
stralegice, construite numai în acest scop. Prin urmare 
nici o acţiune ofensivă, în stil mare, pe nici un front, până: 
când nu vor li toate forţele engleze şi ruse mobilizate, in- 
slruite și pregălile şi până când muniţiunile şi materialul 
nu vor ii complei superioare acelora ale Germanilor. | 

„In peninsula balcanică, marea alianţă a hotorit păs- 
trarea unui punct pulernic organizat care să ameninle în 
lot momentul liniile de comunicaţie sermano-luree, ce due 
prin Bulgaria și Serbia: precum și pentru a menține spi- 
rilul prietenesc al României și ceeace a mai rămas din a- 
cela al Greciei: „Si les alis avaient icomimisl'aberrationide 
ne pas comprendhej ă la onzieme heure Pimporlance lda 
Salonique, la Grece et la Roumanie qui -complent. des 6l6- 
ments germanophiles, peu nombreux „mais lort influenis, 
suivraient elles-mâmes d6jă intâgralement les volontes de 
Berlin”. a 

_Sa vorbit de o expediție germană în Asia Mică, către 
Bagdad-India:; sa semnalat formarea unci armate de expe- 
«ilie în contra Egiptului, armală strânsă spre Damasc. 
Ei bine, câmpul întărit dela Salonic şi cu forțele mari de 
ari dispune, este întocmai ca un tun încărcat Şi așezat 
pe „marea linie Y ien a-Bagdad-Sotia-Constanlinopole. EI 
erai ȘI mai mult, este o amenințare continuă contra 

operaliunilor inimice în Orient. 

  

1 Le plan pangermaniste dâmasque. A. Cheradame pas. 105.
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a Aşă: (dela Salonic la Dedeagaci nu sunt decât vre-o 
250 iklm., adică un drum de 5—6.ore pentru o llotă care 
ar pulcă transportă deodată peste ;100.000 de oameni. 
Până la Smirna Sar. întrebuință cel mult o zi; iar până 
la Suez, Klacă ar fi absolută nevoe urgentă, sar intre 
ubinţă cel mult trei zile în cari ar iniră şi operaţiunile de 
«debarcare. ! , e 

„Prezenţa aliaţilor Ja Salonic și în peninsula Calci- 
dică imobilizează în Macedonia grecească mari forțe ini- 
mice; toată armala bulgară este anihilată şi atunci când! 
se va luă olensivu aliaţilor pe toate fronlurile, când se vor. 
produce atacuri în Albania, în Grecia, în, Nomânia, în 
Galiţia, situaţia armatei bulgare aşezată la centrul acestor: - 
mari alacuri, va îi cu totul delicată”. -, 

Apariţiunea a 120—140.000 de Sârbi în peninsula 
balcanică, apariţiunea, a câtevă zeci de mii de Sârbi în Ru- 
sia :şi apariţia: a aproape 100.000 Ruşi în Sudul Basara- 
bici şi regiunci Odesa, în alară; de armatele anglo-iran- 
ceze din acest imens câmp întărit al Salonicului, sunt no- 
roi negri curi se adună încet-încet, deasupra “Bulgariei şi 
“Turciei de Europa.  - a : 

Insuşi Criticul mililar german, cel mai citil şi auto- 

vizat, maiorul Mohrat zice în această privinţă: „Prezenţa; 

-armalelor aliate la Salonic este un pericol permanent pen-. 

tru armalele noastre şi noi nu va trebui să tolerăm prea 

mult aceste torţe acolo”. , 

Forţa uceslui câmp retranşat constă în aceia că este 
„vast şi că-are forma mai mult a unui front întărit, decât 
-al unei cetăți; ar fi liniile “Torres-Vedras, iar. nu Metzul. 

Planut general de operaţiune prevede, însă, în schimb 

în Asia mică, în Armenia, ca Ruşii să înceapă imediat 

o ofensivă puternică care să torțeze pe Turci a distrage: 

forțe cât mai multe, din acelea ce au în Europa. 

_ Efectul sa'produs mult mai puternic: chiar decât se 

-credeă. Ruşii au reușit să ocupe întreaga Armenie; iar Tur- 

cii, pentru a se opune înaintării victorioase a Ruşilor, au 

transportat - acolb majoritatea forlelor lor din Europa. 

Chiar :cu ucele forțe şi încă mau putut, până acum, să pro- 

ducă vreun efect asupra imasselor ruseşti;: în schimb în 

Europa, forțele turcești rămase, abiă sunt suficiente să 

facă fală unui alac asupra Constantinopolului, sau asupra 

Smirnei. EI 

In Europa, Ruşii au început o: puternică ofensivă ia, 

d Tunice 1916 cu grupul armatelor dela Suit de Pripel, de sub 

comanda lui Brussilof. Aceastăofensivă nu. slim dacă face 

parte din ansamblul. marei iofensive proiectale, ştim, însă. si- 

sur, că ea a avulun rezultat fulgerător imedial asupra ar 

matelor austro-ungare, decimându-le și luându-le prizonieri
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cu sulele de mii; şi un alt rezultat mai îndepărtat ca spu= 
iu, descongeslionarea- îrontului ilalian: Se şlic, în adevăr, 
:ă Auslro-Ungarii au luat o puternică ofensivă în coulră 
Italienilor: — wezi operaţiile ilaliene — şi. că puţin a lipsit 
ca. această ofensivă să nu fie încoronată de sucecs. 

Ulensiva rusă s'a continuat victorios şi se continuă şi; 
azi, cu toate storțările supraomeneşti făcute de Auslro-Un-- 
gari şi cu lot ajutorul — destul de slab de astă dată —- 
din :partea Germanilor. AC: | 
=: Pe când Germanii şi Austro-Ungarii erau ocupati: 
cu spargerea vezislenţei pe îrontul rusesc, deodală sc pri-- 
mește şlirea unei mari ofensive franco-engleze pe ambele- 
maluri ale râului Somme. Rezultatele obţinute de Franco- 
Englezi sunt destul de frumoase în prizonieri valizi, în 
material de lot felul şi în cucerire de poziţiuni inimice. 

Nici această. parle a ofensivei nu stim. dacă Tace- 
parte din marea oiensivă. proiectată. Aceasta se va fede 
mai târziu, loluş rămâne:bine stabilit că: a) inițiativa miş- 
cărilor a trecut. de partea multiplei înţelegeri şi că b) blo- 
cusul contra. puterilor centrale “devine “din ce în cc mat 
elicace.. a : e 

Ofensiva din Armenia și Asia, ofensiva 'de pe fron-- 
tul rus, olensiva de pe Somme, ofensiva italiană, rezer- 
vele oarecum pulernice ale aliaţilor dela Salonic, atilu- 
dinea oarecum lrasală a unora dintre ncutri!. Sosirea a. 
aproape 100.000: Ruşi în Franţa, constituirea rezerie- 
lor despre care se vorbeşte din : Franţa şi din Pu- 
sia, a unor mari rezerve engleze ce se constiluese acum 
prin serviciul militar obligatoriu, toate'acestea sunt probe: 
suficiente ca să înțeleagă cel din urmă "Fonia 'Necredin- 
ciosul Că iniţiativa mişcărilor a trecut, de partea aliaților: 
şi că victoria finală a lor se apropie. a 

"Din ultimele şliri sosite se anunlă că în această Pri= 
vinţă, generalul Joltre a bimis soldaţilor luptălori o tele-. 
gramă imişcătoare, prin care declară scurt, cum -a sdecla-- 
rat el totdeauna: că victoria feste! sigură Şi că a sosili liru- 
pul când puterea militară a Germaniei se va prăbuși sub. 
presiunea. generală. - i : a 

„1. sm asistat imp [le 'doi anii, la manifestaliuni'e brusce- 
ale forței germane pe toate fronturile şi în acelaş timp la 
manifestaţiunea: latentă a forţei aliaţilor. "Al treilea an de. „răsboiu inaugurează grandoarea” acestei forțe care începe. 
sit se manifeste din ce: înce mai 'pulernie Și mai hotărit. 

"In timp ce forțele Germaniei se uzează în mod ire- mediabil, lorțele aliate sporese şi se unitică: înt”o acţiune. comună. Rolurile “sunt acum <u lotul: schimbate. 
- Tot ceeace Germania a distrus, se reface. Belgia lo- 

vită mortal, apare în ochii parlidelor „politice: germana! 
me . e ca a ÎN ai 

pe i. a
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“lrepl o victimă nevinovată şi pestabilirea ci,,allă dată inad- 
-misibilă în Germania, este agitată azi chiar. de ele... 

Puterea engleză creşte odată, cu „disprețul desăvârşit 
“ce-l arată Germaniei, Rusia,. îngenunchiată- unul trecut. a 
devenit acum iun coşmar deribil pentru arnrata.. germună, 
“Serbia chiar, pierdută acum, zece luni, reapare acum. în 
valea Vardarului, dacă. nu mai imare, dar mai. puternică, . 
mai glorioasă și mai hotărilă în noua ci : organizație, Şi 
in fața acestei luminoase perspective: Bulgaria se. întreabă 
“dacă insuşi existența ei nu este compromisăi; iar.,drumul 
“spre Orient, visul de aur al Puleriloi: Centrale, se înlunecă, 

„Caracterislic este şi faptul că Germania în loc Bă 
nai lrimeată trupe pe lronturile sinăine, chiamă la ca pe: 
acele ale aliaţilor Săi. 

i. 
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e: NE Po Pâtrograd | LA FORTERESSE! ALLEMANDE. 
3> ep” AU DEBUT-DE tes... 

. jâe Es firqa CE TUR umite' dea forterzsce Ailemande 
m Ea Poe „os actueila it ep 
“la Ă i „Pio Sources de Ravitaillerment, 
iz e de FAlemagne, | -- 
Ztondrea. == 55 

  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

: : : pi . e A ar 

“Prestigiul “său în țările; neutre: dispare. «In: Ameri ca 

Peninsula Scandinavică,--Spania şi! chiar Iomânia, căreia, 

acum presa igermană! îi adresează amenințări: leri ile „con 

siderațiunea Germaniici- este foarle: imult Comp omis ari 

zizontul se luminează :şi:apare justiția popoare or e: i au 

“suferit de pe'urmă 'âcestui :răsboiu, dar.cart au Sta Să se. 
. “nai i “ ne. ae -apere contra agresiunci germa a 

D 'Foate acestea justifică caracterul de calmi incrodere 

“şi 'salisfacţiune ce se: degajează din: aniversai ca:răsboi 

-şi pe care am vrut să le rezumă . 
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In ceeace priveşte elicacilalea blocusului contra 
Germaniei, este destul să privim schița de aci pentru a 
vedeă că au început să 'se bareze unul câte unul din dru- 
murile prin care se (mai puleă alimentă cetatea închisă 
încă dela 1915 a puterilor. centrale. | a 

Acele drumuri de alimeniare sunt mai reduse acum. 
„decât altă dată prin aceea că pe deoparte măsurile (de. 

„blocadă sunt îmai riguroase ide câtvă limp, iar pe de ultă 
partie prin aceia că însăşi ţările ce puleau face .aczai Si 
alimentare nu mai dispun de rezerve. multe pentru export, 
pentru contrabandă sau pentru schimb. In schiță se arată. 
și ţările din care se alimentă această mare etate usie- 
diată. | d 

De alitel, atară de miile de telegrame şi de scrisori 
«tin Germania, prin care se conlirmă. că au început să se 
simtă lipsurile de tot felul și că s'a redus chiar raia de 
pâine a trupelor, s'a niai săsit în ultimul limp şi un osdliu 
de zi, din care reese că se iau ultimele măsuri pentru a se: 
“Tace Iaţă lipsurilor de tot felul. Giăsim acest ordin de zi 
în ziare: : Sa 

„Ordinul dela 7 Iunie, al regimentului 119, divizia 26, 
al [3-lea corp de armală. ;Trebue să luaţi lot ce se poate. . 
găsi pe câmpul de luptă: încălțăminte de tot felul, arme. 
ori bucăţi de arme, unelte 'din twanşee, căsci le oţel, curele, - 
carluşe, baionete, cuțite, săbii, cingătoare, corturi, echipu- : 
„mente «le tot felui, “saci, tunici, pantaloni, etic. | 

„Cadavrele inimicilor să fie desbrăcate de îlanele,. - 
descălțate, lăsate în pielea goală. 

„„Loate lucrurile găsile la morţi sunt de o mare im-- 
porlanţă pentru Succesul final al cauzei noaslre”. | 
Deşi aceaslă blocadă îşi produce eteclele din ce în. 

ce nai mult, toluş, nu trebue să se creadă că ea singură va 
puleă aduce victoria. Nu se impune voinţa unui adversar- 
și nu Se poate obţine vieloria decisivă asupra lui decât mu= 
mai prin înfrângerea armalei sale. Ne pare bine că această 
lege din ştiinţa miliară, vine azi să o consfințească nu. 
numai evenimentele însă-şi, dar şi vocea aulorizată a celui. 
chemat si conducă blocada. 

„Lordul Robert Cecil, ministrul britanic al blocadei, 
vorbind la Mansin House, în ziua de 20 Iulie 1916, sa re-. 
ferit la măsurile ce s'au luat pentru a slrânge "şi mai mult. 
blocada. care trebue să limiteze resursele și să vateme mo- 
ralul inimicului. Fără să micşoreze înlru câtvă importanţa, 
blocadei, lordul Mobert Cecil a fost de părere că întrân= 
gerea inimicului ar puleă fi săvârşită numai prin 'sforţă-. 

| zile iiajale Şi militare, ale Marei Britanii şi ale admirabililor- 

“B. Puterile Centrale. Dacă planul general al Marei:
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Alianțe se bazează pe lemporizart, pentru a aveă limpul 

necesar unei complele pregăliri, apoi din contră Puterile 

Centrale, şi în special Germaniu, aveă şi are tot interesul 

ca acest mare conitict să se termine cât imai repedeprinlr”o 

lovitură. de trăznel ce ar da-o asupra unuia din duşmanii 

A întră în Franţa pe drumul cel mai scurt şi cel mai les- 

nicios, pentru a câştigă un avans asupra Ope -ațiunilor şi 

a da G lovitură decisivă, puternică în tinipul cel mai scurit . 

posibil, a tost planul Germaniei: „Aceasta este pentru noi. 

chestiune «de viaţă sau de moarle”. „Să lucrăni cu cei mal 

mare iuţeală, ială chestiunea şi punctul dominant al: Ger- 

“aniej; acela al Rusiei şi al Angliei este. cu lotul opus 'pen- 

tru a se pulcă pregăti enormele resurse de cari dispun”. 

__ Contorm aceslui plan, aşă au procedat: Mai înțâiu 

lovitura de trăznet: asupra Franici; după distrugere şi 

îngenunchiare, a se întoarce în contra Rusiei şi așă mai 

deparle. 
Ea a putul în câteva zile. să prăbuşească regatul Bel- 

giei, Să invadeze Franţa in beţia iriumlului uşor, să: se a- 

propie chiar de inima Franţei. 
Ea a mai uvut încă fii câteva succese diplomatice. Lur- 

cia s'a alial cu dânsa, şi sa.:creuzi la un moment dat că în- 

treaga lume musulmană se wa ridică ca să deă lovitura 

definitivă Puterilor Aliate în. -astele lor colonii, mahome- 

dane. Orizontul eră adese-ori întunecal. | 

Se ştie urmarea. Marna i-au înxpiedicat ide a merge 

mai departe pe calea victoriilor tor, Pe Aisne sau oprit 

definitiv. Frontul sta întins până la mare şi până, la tron- 

liera elveţiană. Sa. încercat o a doua lovilură pe Yser, 

însă şi aceasta a fost siărâmală. . 

Nu se poate prevedea dacă vre-oidată se va puleă ex- 

plică complet cum puterea “germană, uimiloare prin or- 

ganizarea! şi mărimea SA, a.pulut fi anihilată de armalu. 

franceză Poate este şi aci un cuz analog ca cel al Jeanei 

d'Arque. Se explică însă. înfrângerea din perioada a doui 

când răsboiul imultiplei a adoptat formula uzurei până 

va aveă superioritatea: de -pregălire asupra adversarului. 

Germanii, văzând că nu pot să conlinue revărsălura 

pe frontul de. Apus, sau niipustit înspre Răsărit, în contra 

rușilor. (A:se ceti în vol. II, pas. 382—388), A surprins 

pe ruşi cu lotul .nepregăliţi penlru o Stensivă alâL de pu- 

ternică şi cu alâtea mijloace de acţiune. Sau retras ruşii, 

dar nu au fost distruși. aa 

“Operațiunile germane, -în special acelea îndreptate 

spre Nord de Pripet, dela Pinsk până la higa, au o joarle 

- mare asemănare, în general, cu acelea ale lui :Napoleon în 

1812. a e Ic EA N 

| „Desigur nu trebue să abuzăim cu amintirea anului 

1812. 'Timgurile de atunci, idiferă,ide cele ve azi.Şi in speeial 
i
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în ceeace priveşte perfecționarea mijloacelor de -trans- 
port: „La Grande Armâe”, în marșul ci înainte, la 
suferit din pricina relelor comunicaţii. Această greu- 
tate Sa simțit chiar dela iuceput, pe timpul când ma- 

„gaziile, mai întâiu formate la Danizig şi apoi transpor- tale Ja Nonigsberg, sc [dirijau spre Kowno. Lipsa de ali- 
mente a slăbit atunci armâta, câre a avul un mare număr 
de rămaşi în urmă şi de-bolnavi. Este 'sigur că acuma, 

- drumurile de fier germano-austroi-ungaire ca şi acelea: câteile- au Tăsal Ruşii în urma” retragerii lor, idau un mare avantaj Germanilor. Dar nu trebue să se creadă că toate 
progresele din ziua de azi sunt în Javantajul armatetor 
moderne. - Mai mult încă, acei cari. vorebse cu :alâla a- prindere ide înlesnirile moderne, vor află fără îndoială; cu anirare, că pe drumuri artileria lui Napoleon eră mult mai imobilă; iar. mişcările strategice în 1812, au fost exe- culate cu o iuțeală mult superioară celci pe care o vedem! astăzi. Di ' i SE 

Asemănarea înlre aceste -două campanii, esle. câte 
odată atâl de mare, în cât armatele din 1915 pur a merge 
pe urma pașilor armatelor "din '1812 şi că “acelaș spirit 
parc! că însuflețește 'ipe generalii germani. 
-“ Poziţiunile iniţiale ale armatei ruse de acum: 107 ani 

erau aproape pozițiile actuale ale armatelor Marelui Duce. 
Dreapta, mai puţin! întinsă, eră ca şi: astăzi, călare pe 
Niemen şi își „aveă exlremilalea la -est: de Duviu, în re- giunea. Rossieny. Siâuga “eră: formată 'din două armate: una:a Jui Bagration, la iwre-o 100 de km. esti de “Bieloţăa lol, la: Wolkowysk, — se știe că'o armată: rusă s'a re- iras acuma în această direcție; — cealaltă, a lui 'Tormas: sol, “forma extremitatea: aripei spre sud, eră ca şi astăzi înapoia - Bugului, la 70 kin. aproximativ. la est de Vladi- mir-Volynski, : spre "Luzk: Germanii, după pătru luni de. luple: crâncene. și zilnice, nu au ajuns încă să cucerească poziţiile iniţiale ale „Marei Armate”, : e : Impăratul' Napoleon, atacând pe loală linia, îndreptă! sforţarea decisivă asupra cetății Kowno.: aie Eu holăriiu de a lrece Niemenul la: punelul' eşind spre Rowno, extren de favorabil proectului meu, 'de a slrăpunge centrul lor şi de a-i bale apoi succesiv”, -i:.- i “i” “Jală proeelul de: mars prin Kowno: la Vila şi dela: Vilna la Minsk, care face: şi azi subiectul disculiunilor tu: luror criticilor militari. | ăi Pie s Impăralul Napoleon "treci la Rowno la':214 Iunie si imediat;-—până, într'atât istoria militară “este “supusă le- gilor'invariabile,-—duse trupele în. aceleași. două direcțiuni;, în cari Sau dirijat germaţii ci înşişi după luarea orastlui! Trimise: pe: Oudinot. la “ 

4 

N-E. spre Tanoy, în timp te ei 4
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insuș, cu corpul lui Davoust, cavaleria lui "Mur at şi Garda, 
inaintă la Est, spre Vilna. 

Se glie Că germanii nu au făcu în 7 zile” nici a treia 
parte din drumul spre Vilna,. “Napoleon ajunse în acest oras 
în palru zile, la 28 Iunie; aşă că Impăratul operă. cevă 
mai bine. De aci trimise imedi; al la Minsk pe Davoust cu 
două divizii şi cavaleria. 

lată “deci realizată aceastiă : Siripungere a “centrului rus 
Dreapta armulei ruse este la Nord, strânsă pe dru- 

mul dela Petrograd; ca este 'slaiblită pe Da la vreo 
100 kim. la Est de Dunaburg, în tabăra: Drissa. Ea atin- 
sese această poziţiune, - retrăgându-se dela Nicmen, spre 
Est prin - Swenzjany., "Armată rusă din Lituania şi din 
Curlanda se bate astăzi pe :poziţiuni cu mult unai înain- 
tale. Dacă ea se retrage mişcându-se în jurul dreptei, sale, 
imebile la Riga și cu aripa saslângă, reluzind lupta și 
descriind un are de cere spre. Est, ca Sar, găsi ' înupoia 
Dinei, între Riga şi Drissa, exact în. “poziţiunile. lui Bar- 
clay de Tolla. : 

Cât priveşte slânga rusă, în 1812 esle de asemenea 
după cum an văzul. puţin înapoia „poziţiuinlor” actuale, 
ia est de Bielostok şi pe Bug, dar în condițiuni foarit: . 
comparâbile. Intre acesle două masse, Dăvoustt străpunge 
70 direcția Minsk, după icum lde. altfel, nu este imposibil 
a să facă la Tel de armata generalului. 'Eichhorn. Este 
deci de un viu interes de a “şti ce sa petrecut. atunci: 

„Când am văzul că la apropiere a noasiră, armatele 
ruse se râlrăgeau d6 peste lot, am.avul oarecare teaniă in. 
„ce, priveşte posibilitale ea. de a le forță să lupte; dar îmi 
rămase sper anţa de a învălui pe Bagration (armata dintre 
Niemen și Bug) şi.de a puleă în fine să, sdroliese pe Ba: 
clar (armata de Ia Dvin: ID), dacă ar îndrăzni să-mi lie piept 
un singur moment micar”. .. 

Asttel vorbeşte “Napoleon: ul: lui Jomini. Iste exact 
procetul care se atribue Slat-majorului german, când -se, 
exprimi temeri pentru” aimata'rusă întinsă: între Ossovi iec 

“Brest-Lilovsky. Dacă . intmicii. noștri aplică. până la 
capăt ideia napoleoniană, Gi vor megiijă în mod provizoriu 
operațiunile în Curlanda. In acest caz, expedițiunea. nat, 
vală în golful Riga, jlebarcarea senzaţională a unui baţalion 
în Estonia, ar aveă € araclerul unei oper ațiuni demonstra- 
live; cu “'sgomoloasă punere în scenă, elecluală la un ca-, 
păt "al leairului de operațiuni, pentru. a. alrage aci. pată 
atenţia şi a! o. delurnă dela punctul. esențial. Acţiunea 

. principali Xa fi, de dala ace asta, ca în 1812, îndrepiată, 

asupra slângei. ruse, “pe care. vor: călă să o. învăluiască. 
Tată ideci pe Dâvoustt sosit la Minsk la S Iulie, făcând 

dela Niemen 300 km. în.15 zile; el esle' reprezentat. astă azi 

prin armata generalului Eichhorn; el trebuiă să op! cască
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pe Bagration, loviudu-l în piept. La dreapta sa, Regele 
Jerome a trecut la Grodno; este reprezinta acuma priu 
armala generalului Gallvitz. In fine la dreapla mărşăiu- 
eşte Schwartzenberg, alunci aliat a lui Napoleon şi re- 
prezentat astăzi prin armatele Principelui de Bavaria şi 
a Mareșalului Mackensen. EL înaintează la N.-E. de Brosl- 
Litowsk, în direcţia Slonim. - 

Bagration scăpă, Il vedem, mai înlâiu, ținând piept 
în direcția nord-est la Novogrodek, apoi în direcţiunea est 
spre Minsk. “Toate drumurile îi sunt barate. Găseşte. în 
fine scăparea spre S-E. 'şi ajunge la Neswije. la 8 lulie, 
în aceiaş zi în care Davoust i-l domină! dela N.-E. ei. 
poale încă să-i lac retragerea. imhbii rămân neniișcaţi până 
în ziua de II. E ie “ | 

“ma 11 Iulie Bagralion îşi reiă marşul şi partida da 
barare reîncepe. "Unul va bară drumul celuilalt acela care 
care va ajunge întâiu la Mobilev, adică la tăelura Niprului 
la 200 kIm, Ist de Minsk. Napoleon calculează că Davoust 
poate ajunge la Minsk în pl marșuri, în timp ce ruşilor 
-& va trebui 10 sau 12. In acelaş limp :Sehwarzenberg, 
care eră, după cum am văzut, la N.-E. de Brest, va incercă 

„de a învălui de asemenea pe Bagralion, pe la flancul sud, 
înainte de Pinsk. o 

„Dar,—spune Jomini,—într”un imperiu. alâl de vast, 
„manevrele strategice au mai puţini sorţi de isbândă, de- 

ât înt”'o ţară împrejmuită 'de tape şau de țări neutre: peste 
lot se găsesc, dacă nu drumuri bune, cel puţin drumuri 
practicabile şi toate speranțele mele vor fi iarăși zădăr- 
nicile”. | 

lată vorbe asupra cărora oricât an apăsă lot nu ar! 
Îi îndeajuns. Intrun imperiu atât de vast manevrele sira- 
tegice reușesc mai greu; peste lot 'giisim! drumuri prarc- 
ficabile. , | 

Bagration sosi la 15 Iulie la Glusk, merse drepl spre 
Nipru şi îl atinse la localitate: Novyi-Bichov, la GO km. 
sud de Mohilev. II trecă în ziua de 26 fără ca Davousit să 
riște a-l urmări pe malul stâng. Bagration continuă mumai 
decât marșul său spre Smolensk, unde ajunse la 9 August, 
după ce făcuse mai mult de. G00 kim. îîn retragere în mai 
puţin de şcase săptămâni. | 

Ş Exemplele din istorie au acest avanlai, că imagi- națiilor, temerilor şi speranţelor noastre, ete ne 'arală, faple concrete. Se vede îndeajuns prin exemplul sus descris că 
pe ÎNSuș terenul acela unde se găseşte armata 'principală 
rusit, o irelragere poale îi norocos condusă, în circumstanțe 
cu imult mai dificile decât acelea în care sunt puşi tastăzi aliaţii noştri. Se ştie din, operățiunile anterioare că ruşii au executat rel agerea in condițiuni bune şi a evitat de-a 

1 prinși în, cleştele. puterilor centrale”. ÎN >



683 
  

| lar „higasche Zeitung” din 21 August 1915, repro- 
duce din „Denj”, urnrătorul articol, relativ la situaţia mi- 
titară de pe teatrul «le răsboiu oriental: a 

„„sŢinta actualei ofensive germane este forțarea lre-.. 
cerei Dvinei, pentru a puleă să-şi îndrepte apoi opera- 

țiunile lor atât contra Rigei, precum şi contra Dwinsk-ului 
(Dunâburg), care încege a fi ameninţat din alte părţi. 

Pentru a puleă recunoaște adevărata țintă a duşma- 

nului, trebue să aşteptăm mai întâiu eventuala forțare 

a Dvinei şi după aceia 'să vedenr noua lui grupare idea- 

iunsul acestei linii. Ei Da e 

“Nuniai alunci puteni cu siguranță spune pentruce iduş- 

manul ține cu orice preț să ocupe liga şi Dunaburg şi a- 

tunci vom puleă şti pe care dintre cele trei varianlie po- 

sibile, o va urmă în noua lui otensivă strategică. 
TEste posibil că germanii, să încerce ca printi”o lo- 

vilură napolconiuuiă, “să despărțească nordul Rusiei de: 

sud şi bazându-se pe noua situaţie strategică, şi mai cu 

seamă în cazul actual pe aceia politică, să îşi indrepte 

acţiunea asupra uneia sau alleit dintre cele două jumătăţi. 

“Prebuc să ne aducem aminte, că la ambele flancuri de pe 

teatrul de operaţiuni din Rusia se află câte un stat neutru 

care au îin Husia oarecari interese polilice şi că Germania 

trage. nădejdea de a-şi câştigă aceste State de partea lor. 

Este lucru câri că austro-germanii nu sunt în slare 

singuri a înaintă prea adânc în lusia. Asta sar putea elec- 

tuă numâi alunci, dacă germanii îşi pot asigură bazele 

de operaţiuni, fără a-si slăbi forţele de ;aețiune. în Nori 

acest pivot ar puleă îi Suedia, iar în Sud România, -Pen- 

tru cca. dinlâiu Germania are (ca obiect de acliune Finlandu,. 

pentru cea de-a doua "Basarabia. 

- Momeritan încă: mu se poale ști, dacă aceste două. 

puteri, putea-vor să fie atrase de parlea Germaniei sau nu. 

Teste foarle posibil, că succesele politice ale diploma- 

_ţiei germane nu vor puleă asigură planul strategic pentru 

prima variantă. NE RR 
"A începe operaţiuni mari către interiotul Rusiei, îng- 

inte de a-şi asigură flancurile, ar fi sprea wiscat. Rusia. 

dispunând de o mare rezervă) ide soldaţi, pentru puteă 

să 'se opuic cu 'sucees unei asitel de înaintări. a 

Varianta primă, deci, sar puleă îndeplini numai înt 

cazul 'când neulrii se vor alătură de germani. Şi după 

cât se observă aclualele operațiuni: germane pe ambele 

flancuri, au ca ţintă ca prin eventualele succese, ce le-ar 

obţine în Băltica de o parle, şi călre Kievw de altă panta! 

să atragă ţările neutre de partea lor." -:.: în 

“AYqoua variantă a planului de înaintare al germa- 

nilor ar puleă aveă ica țintă. Petrogradul. şi „aceasta, mai 

mult klin punct de vedere politic decât stralegic.
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„A treia:varianlă a planului german, ar puteă fi o 0pe- rațiune sccundariă spre Petrograd, combinală cu o opera- țiune principală ispre Moscova, adică a.sc mărgini cu ope- rațiunile militare. numai pe. jumătalea. teatrului de răs- boiu şi aiceasla încă: la începutul campaniei, Pa 
Tealrul ide răsboiu sudic din Rusia. nu poale servi scopului uimărit «le germani, căci chiar presupunând că ei vor ocupă, centrele acestei părți «lin Rusia aceasla tot nu ar puleă aveă nici o înrâurire asupra operațiilor ru- seşti, ca în cazul când ci ar ocupă Petrogradul şi Moscova. " “Care dintre acestea 3 varianle se va îndeplini nu se poate încă ști: se poale presupune, numai, că după însem- nătalea ce o are ambele [lancuri ale liniei de luptă “ger, mane, măi cu scamă [lancul dela marea Baltică, acolo este. de presupus că se-vor da Inpte crâncene în zilele urmă- -loare. A a a , i ;.Esle. foarte. posibil că situația politică şi Strategică. a germanilor să depindă de rezuliatul aceslor oneraţiuni”. 2... În adevăr, siluațiunea. critică de azi a pulerilor cen- trale este şi o consecință a rezultatului negaliv al puterilor centrale în ofensiva din Rusia. a aaa i „După ce Ruşii au . ajuns pe. frontul Rigu-Dwinsk- Pinsk-Cernăuţi, Germano-Austro-Ungarii epuizați nu au mai putul să-și continue ofensiva; iar Ruşii primind muni- țiuni, au pulut rezistă atacurilor cu mai multă. inlesnire, ba, pe alocurea, au luat Şi ofensive cu full succes, „Pe acest'fronl, Germanii Sau: înlăril în faţa Ruşilor. și prin scurlimea frontului şi prin lucrările. de întărire. au, economisil o parle. din_forţe spre ale întrebuinlă în altă, parie. Ia a ae * Planul operațiunilor. viiloare,. pentru iarna 1915-16 şi anul 1916, pare a Îi fost urmălorul:. .. î-.. N a IHĂ nu lăsă pe aliaţi săjise pregătească; ci a-i lovi îna- inte. ca ci să fie prezătiţi, şi “a-i forţă la luptă, adică ale luă inițiativa mișcărilor din mână. E „29 0 ofensivă: în contra Serbiei, cu ajutorul Bul- garici, pentru -a deschide: . calea: aprovizionărilor -.cu . “Tureia: pentru a, scăpă lde un duşman fie cl chiar" cât de; mic — Serbia şi Muntenegru — şi -a-și alătură. un pricțen. . — Bulgaria=; pentru a. influență și târi cu Ci, cu: Yoe sau .. fără voe, cele. două țări. neutre. din. peninsula balcanică, Grecia şi mai -ales România... ME (N RI aa 23) O mare ofensivă în contra Franţei, şi anume în. <onira eşindului dela Verdun. EI 1) O amare olensivă în contra. Ialici.. prin 'Trentin.. - „2: 5) O amare ofensivă “aeriană în conta a Angliei, unită cu aățarea la: revoltii a Irlandezilor.. -.. Do 

din 4 Acesta Cre anarele procet. «le orerațiuni, cu. începere. oanma anului 1915 şi până în primăvara anului 1916. 

,
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Otensiva în Peninsula Balcanică a reuşit pe jumătule, 

adică a reuşit:a atrage pe ielonii Bulgari spre ci; a cu- 

prinde Serbia şi Muntenegru ŞI. a goni vesluriie armate- 

lor lor, atară din ţară; n face legălura cu “Turcia pentru 

ă le teumite munijiuni și materiale. Nu a reuşit, însă, să 

obțină pacea nici măcar cu Muntenegrul; iar Grecia lor- 

țată de marea alianță a demobilizat şi a schimbat minis- 

terul Sculuudis, filo-german, şi face alegeri noui în: Oelom- 

vrie, cari vor hotări despre soarla Greciei. Si 

România merge pe drumul ce şi-a croit, urmărindu-și 

cu ochii țintă înfăptuirea idealului naţional şi nu sa in- 

fluențat nici de ameninţări nici ide "promisiuni. Drumul 

înfăptuirii acestui ideal, atâta-de mult dorit şi de atâta iimp 

aşteptat, duce, în mod fatal, alături de: drumurile “niarei 

alianţe şi oricâte ameninţări din parlea puterilor centrale 

şi îmjurii din partea Bulgarilor nu vor-aveă alt rezultal 

decât îndârjirea şi mai mult a noastră spre realizarea a-: 

ceslui sfânt ideal şi legitime dorințe. a 

Ofensiva în contra Franţei, asupra Verdunului. în- 

cepută în Fevruarie 1916, continuă şi azi, după cinci luni, 

de lugte înverşunate, cum.nu Sau mai pomenit şi nici în- 

chipuit în istoria lumii. Nu au. obținut! alt succes decăL 

cucerirea, la inceput, a unei porțiuni dceren şi a unui Nu- - 

măr de prizonieri — 20 mii; iar apoi cuceriri şi recu- 

ceriri locale cu alternalive de succes mai mult germane 

dar cu pierderi mult prea mari pentru nişte succese aşă 

de mici și atâta de etemere. E adevărat că aci sau uzat 

toarte multe forţe franceze: dar este mai mult decât sigur 

că Germanii au pierdut aci cele mai bune din lrupele ce 

atâau. Se socotesc pierderile cu sutele'de mii. Credem că 

pierderile Germanilor sunt cu miult mai mari decât ale 

Francezilor, fiindcă: Germanii au fost mereu în ofensivă. 

“De ce-au a'es Germanii toemai acest punct, de atac? 

De ce tocmai Verdunul? a i 

_Dăm.aci, după Hanolauy, părerea lui în. această 

cestiune pe care o împărtăşi 
„Prin ofensiva “asupra XVerdunului, Germanii reincod 

campania din Franţa tocmai «dle acolo de unde o lisaseră 

după: bătălia “dela Marna. „Goana spre. mare ȘI bătălia 

diu Flandra; fusese o puternică diversiune, dictată de îm- 

prejurări şi eoncepulă, întru câtvă. pe teren, de către slat- 

majoriuil francez. Însă adevărata piedică. ;și 'aceta Care ar 

“fi avut cele mai frumoase si mal decisive rezultite, din 

punctul «de vedere germin, fusese, in primi fază a cam- 
Danii, 'Verdunul;. aceasta “este cauza pentru care coman- 

damenlul :urmatei  însărcinată:.cu această operaţiune, si 

încredințat principelui de co rană german; culegerea celor 

mai: frumoşi lauri, îi fusese rezeivalii lui. IRI 

Verdun e vârtul dintelui pe care-l Tormează poziţiile 
-. | pd e IE - - pa
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întările Yranceze dela Est, dinte, care înlzucâtvă intră dure- 
ros în miezul oiensivei germane dată prin Begia. Atât 
timp cât acest vârt nu va fi slărâmat, orice nlac spre in- 
teriorul. l'ranței € expus unei strângeri a exiremilăţilor 
cleştelui dela Est al aliaţilor. Mai aies o tentativă germană 
asupra Parisului, va [i luată pe la spate ide către armalele 
aliate jntacte din cadrilaterul poziţiilor întările.. Acesta « 
adâncul înţeles al bătăliei date pe Marna. Marea manevră 
prin Belgia n'ar fi pulut'obţine succese, idecâl dacă ca ar fi 
fost înlovărășilă de un succes la Verdun. 

Consiliul dela Potsdam, — la care, pe lângă Impărat 
-au luat parle toți marii şeli de armate, — a decis că, vie- 
toria trebue câștigată: dar. unde? Frontul rus e. întărit, 
consolidat; pretutindeni armatele ruse sau retăcul; ba, 
în diferite rânduri, ele iau întreprins o ofensivă wiclorioasă ; 
chiar mai multe luni de zile nu ar ajunge Spre a se puleă 
-aveă cevă “lecisiv în Rusia, şi clipele trec repede; nimic de 
tăcut pe Irontul oriental. In Balcani — teatru de alifel 
secundar — ar [i să se lucreze pentru Bulgari; aceşlia, 
ei îînşişi, nu pot fi în stare să facă ;o nouă slorțare; Salo-: 
nicul c de neluat, Grecia evoluiază: România, nesigură; 
nimic ide făcut în' Balcani. Spre Egipl şi Asia, parlida 
este. pierdută prin luarea Erzerumului;, Tureia, pe grcu- 
lalea căreia nu se poate pune nici un. temei, — ce va de- 
veni ca ca mâine? | a 

| Din această examinare reiese, că un singur front mai 
„le poate îi încă norocos — frontul occidental. 

E drept, armala franceză este puternică, valoroasă, 
decisă să moară pe poziţii. Arlileria ci, muniţiile, pregăti- 
xea, sunt de o 'suță de ori mai superioare decâi cun au 
lost în vremea când ca a respins furioasele asalturi date 
de către cele mai bune trupe germane pe Yser. Ea îşi cu- 
noaște adversarul, a învăţat lrucurile lui. şi stie ce nu- 
treşte el; ca e prevestită| ce şi gala... Toale aceste conside= 
raţiuni ar vorbi contra unui asemenea alac nejudecat. Dar 
ce e kle făcut? Allă cale nu mai e, iar clipele-s numărate. 
"Treube sfârşit, înainte de sosirea verei, înainte ca nouile 
armate rusă şi engleză să fie intrate în linie, înainte ca 
pulerea imperiilor: centrale să fi suferit pretulindeni în- 
genunchierea, pe care şefii chiar o şi simt; înainte ca-ali- 
menlele să nu fie de tot sfârşite; înainte ca banii să fi 
dispărut; înainte ca popoarele să-şi fi pierdut orice icuraj 
şi forice spirit de rezistenţă; înainle ca: procesul început 
contra nilitarismului prusian să-și fi deschis prima sa 
audiență în aclamările unui întreg popor înşelat şi lde- 
ziluzionat... 

„Şi, Impăratul a decis ofensiva pe frontul francez. A: venit în persoanti. alături de fiul său; a chemat pe bătrânii generali, bătrânele corpuri prusiene, tot ceeace i-a rămas
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credincios, sigur, solid, nezdruncinat, Ialanga de fier, —— 

şi reincepe (întocmai ca o lovitură disperată); ofensiva 

asupra Verdunului. a Aa 
Wilhelm II, regele Prusiei, şi-a condus supușii la 

tăcere; el conduce formidabilele măceluri; spre a se salvă 

pe cl, cl ordonă n masacru general. Verdunul nu aduce 

însă noroc idinaslicilor prusieni; aci e locul spuselor ui 

Deimling: „Aceasta va îi ultima ofensivă germană”. Aces- 

tor cuvinte le pun în faţă pe acelea lcari mi-au fost spuse 

de curând de către unul dintre marii şefi francezi: „LE mai 

Dine ca ci să alace; vină! noi suntem gala!” 

Şi în adevăr lFivancezii au fost gala nu numii să re- 

ziste dar pe deopatle să 'producă pierderi simţitoare ad- 

- versarului şi să-l distragă dela atenţia necesară de pe cele- 

lalte Bronulri, iar pe ile alta Francezii să nu-și deplaseze 

celetalte rezerve de pe front sau din rezerva generală ce 

pare că se mărește zilnic. | 

„Se ştie că la începulul luptelor dela Verdun, lEngle- 

zii se oleriscră să alace pe Germani penru a ugură Îron- 

tul francez atacat. Generalul Joiire retuză: atunci olerla 

şi nu se lăsă să fie mişcat «din loc de asalturile lot mai 

îndârjile dela Verdun, pentru a nu face jocul Germanilor. 

Unii erilici militari pun în lumină înlănţuirea lapte- 

lor, ceeace dovedeşte prevederea înaltului comandament 

francez. Când Germanii au început atacul la Veriun, ton-. 

cenlrase să o iarmată puternică împotriva sectoarelor bri- 

ianice sperând că Englezii au să comilă, dintro pornire 

generoasii, greșala de a ajulă pe Francezi cu 0 otensivă 

prematură, pe la sfârşitul lunci Aprilic..- 

„Mai tărziu, Germanii constatară că Francezii se pre- 
găleau mereu pe Sonme; atunci înmulţiră loviturile lor la: 

Verdun, pentru a constrânge pe Francezi, să renunţe la. pre- 

gălirile lor sawsă încerce,la rândul lor o strămutare de lrupe 

în alt punct al.trontului. “Tactica asta eră, căedrepl, toarle 

dibace, dar Jottre, surd ja criticile care i se aduceau, nu 

sc lurbură şi îşi păstră aceiaş linie de conduită penlrucăi 

Germanii angajaţi şi imobilizaţi aci, să aibă de suportat 

tot aci cele mai mari pierderi posibile, şi asttel aşteaptă 

liniştit ca silmaţia pe celelalte fronturi să-i aducă 'momen- 

tul prielnice pentru începerea ofensivei. ARE 

i Germanii au fost asifel prinși în capcanit, Ii erau 

de sigur cu lotul convinşi că alrăseseră la Verdun loale 

forțele franceze disponibile, toate rezervele, încât nu mut 

credeau posibil un alt atac pe întreg frontul de Vest. 

“Poate că astăzi au. începul a-şi da scama de con- 

trariul, dar esle greu să revie mai ales că sa tăcut şi 

greşeala că prin discursul cancelarului din Marlie a. € 

şi prin acelea ale conducătorilor politici din Auslro-UCngu- 

ria, din Bulgaria şi din 'Pureia se afirmă în mod public
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rezultate:e strălucite ce se aşteptau dela ofensiva. contra 
Verdun-ului. a 

Lupta, la începul, a fost duieroasă pentru Francezi. 
Olensiva germană se pronunțase cu atâta pulere, cu a- 
tâta aglomerare de forțe, în oameni şi materiale, incât se 
părea că nimica nu-i va puteă rezistă. In adevăr situaţia 
eră foarte gravă; însuşi Francezii cei mai oplimişti o con- 
siderau ca alare. | a 

In acest atac, pregătit în lot cursul iernei:1915—1916, 
se cencentră înlreuga lorță germană, şi întreaga speranță 
a armatei ci. La începulul răsboiului, în limpul rulgeră-! 
toarei ofensive germane din 1914, Verdun-ul, în mare 
parte, i-au împiedicat de a-şi realiză planul. Rezistenţa iar- 
matelor lui Sarail împrejur de Verdun a forțat pe Ger- 
mani să-și schimbe planul de campanie. 

Azi, după 20 luni sau reintors, plini de victorii de 
pe teatrul din Est şi din Sud, si-și continue campanii: 
contra Franţei, începând de asiă dată cu Verdun-ul. 

“Atenţia întregei Franţe şi lumei întregi eră concen- 
trală aci la colțul de Nord-Est al pădurei Argonne. Tran- 
cezii se luptau cu un croiznr supraomenest, dar duşma- 
nii erau prea mulţi, iar mijloacele lor de acțiune prea pPu- 
iernice. Mii de morţi, zeci de mii de-răniţi, mii şi sute du 
prizonieri se numărau printre: Francezi. Se păreă că 
nimica nu vu rezistă de astă dată, apăsării uriaşe germane 
şi sc pregăteau a părăsi cu loții malul “drept al Mcusei 
spre a se adiiposti înapoia râului. Deodată apare aci Cas- 
telnau, apărătorul Naney-ului, şi dă conranda armatei de 
apărare generalului Petain; iar Jotfre a dat următorul ior- 
din de zi, rămas tot aşă de. celebru ca şi facela dinainte de 
Marne: „Jai ordone, hier 24, de tenir sur la rive droite 
de lu Meuse, au; Nord de Verdun. Touti:chef qui donnera un orăre ile retraile sera traduit devant un conseil ide suerre”, 

Adi, prin urmare, trebuiau Francezii să învingă sau să moară până la ultimul, a | 
Și au învins, 

Au învins fiindcă. au rezistat şi nau mai dat voa. Germanilor să facă: un pas înainte; au învins fiindcă au uzal aci aproape totalitatea forțelor sermiane disponibile cari se. încăpățânau să rupă cercul francez; au învins fi: iN CĂ. ci au știut să-şi menajeze. forţele :și rezervele lov neangaiând aci: decât strictul necesar pentru a rezistă, „Bătălia cea mare, A FRONTULUI UNIC, contor planului. stabilit, nu permitea Francezilor să-şi uzeze a- cuma tlorțele; ei trebuiau să şi le păștreze :pentru Ziua cea mare a pornirei-olensive comune și simultane. Și au cuşiț. stă a e i 
In istoria” omenirei, „Verdun-ul va luă loc îndată 
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după bătălia dela Marne şi se poate spune că dăcă Marne 
a tormat începutul redeşteptărei pulerii franceze şi mai ales 
engleze, apoi Verlun-ul este începulul sfârşitului puterii 
germane, N Se | 

„Cu privire la ofensiva Austro-Ungatilor în 'Trenlin, 
şi la ofensiva aeriană a Germanilor în Anglia. combinată 
cu. revolta Irlandezilor, rezultalele, dacă nu au fost cu 
tolul negative, în Grice caz nu au contribuil cu nimic la 
îndreplarea siluațiunei puterilor centrale. | 
„Deşi, la 'fînceput, Austro-Ungarii au respins lrupete 

italicne ce pătrunsese în Tirol şi au pălruns câlevă zeci 
de. kilometri: pe teritoriul austriac între Adige şi Breanla, 
dar pe deoparie nu au dispus de rezerve suficiente penru 
a profită de -primele avantaje şi a zdrobi măcar o parle 
din trugele italiene, iar pe de altă parte din cauza ătlu- 
cerii de forţe aci, au subţiat frontul dinspre Rusia şi asl- 
Iel -au înlesnit otensiva rusă, poale cu o zi mai înainte 
“decât ar îi trebuit. să 'se producă. Astfel sa şnlâmplat 
că 'Austro-Ungarii umblând cu doi pepeni într'o mână, 
întrun moment idat i-a spart pe amândoi: au fosili 'res-, 
pinși din Italia şi.sunt icontinuu respinşi din Rusia. Pe 

“ici-colea ştirile din “Germania au lăsat a, înțelege că slatul 
major german nu a fost de părere a se începe ofensiva 
contra Italienilor ci că Austro-Germanii Wau voit să țină 
seama ide acest stat. Nu ştim. cât este de adevărat aceasta, 
dar “Germania pentru a scăpă «de alianţa austro-ungarii 
fără a trece în- istoria omenirei că și-a trădat aliata, ar 
îi putut foarte bine să nu întrebuințeze un asemenea Mu- 
chiavelism: să o sfătuiască a nu luă olensiva contra Ita- 
lici, iar printre culise să o împingăi a face această gre- 
șcală. UR ee 

„Cu privire la ofensiva germană aeriană, contra -An- 
gliei, combinată cu revolta Irlandezilor,: negreșil că. sar 
ii “putut speră o slăbire a Angliei, întârziindu-i pregăti-. 
rile, -dacă revolta irlandeză ar fi reuşit; însă,. cunyse știc, 
aceasta nu S'a întâmplat. Graţie măsurilor pe.cari Anglia 
le-a luat imediat în Irlanda, ofensiva aeriană singură. pe! 
coastele Angliei şi asupra Londrei a avut mai mult efectul 
de a îndârji poporul şi pe conducătorii englezi, decât 
de a-i iintimidă, de a-i abale din scopul ce urmăresc sau 
a le slăbi legăturile cu aliaţii. Operațiunile ofensive ac- 
rionc, negreşit că pot produce efecte mari, însă, pe deo- 
parte, armata acriană germană mu-i încă atât de nume- 
roasă ca să poată Kla tot efectul înta”o asemenea olen- 
sivă, jar pe de altă parle cdilalți cooperatori la asemenea 
lupte au lipsit, adică: flota, trupe de debarcare, revolte, 
greve, ste. ' a 

44   
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Ca încheiere şi fără să gândim: a face o glumă, ire- 

bue să constulăm: că astăzi avenr nîaintea ochilor schim- 

barea completă a siluaţiunilor și a părerilor. „Până în 

“ toamna anului. trecut se ijronizau, de gazelele germano- 

file, puterile marei alianţe că fac răsboiul cu fraze, cu dis- 

- cursuri oficiale şi cu manifeste; pe când puterile centrale 

lac si fac. Astăzi ironia a trecut de partea puterilor cen- 

Irale. In adevăr, pe când ordinele de zi ale armatelor mul- 

Liple precum și letegramele şi discursurile lor oficiale sunt 

scurle şi conţin. convingerea siguri a victorici:lor arătând 

în îmod clar și pozitiv câştigurile obţinute; cele ale puteri- 

lor centrale au umplut coloâne întregi de ziare, şi, prin 

fraze şi promisiuni caută a convinge poporul şi pe luptă- 
torii lor de conlrariu. “Prin citre asupra pierderilor, asu- 

pra prizonierilor, suprafețelor ocupale din teritoriul ini- 
mic, caută să ascundă: adevărul bsupra siluaţiunei critice 
în.<are se găsesc cu piivire la sleirea economigco-finana 
ciară, la reducerea rezervelor, la completa încercuire, la 
catastrofa austro-ungară, la greutatea de plumb legată de 
picioare ce o produce aciualmenle Bulgaria şi!'Purcia aces- 
lei alianţe, la dorinţa ultimă cevor îi având conducătorii ger- 
mani de a-şi salvă interesele şi propria lor ţară, chiar în 
desavanlajul celor trei aliați ai ci. Nu ştim însă dacă pute- 
rile multiplei înţelegeri se vor opri'la această: din urmă 
perspectivă a. Germaniei. 

Ra — BERI .. pn 
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Azi, ca şi anul trecut, puteny afirmă şi cu mai multă 
Lărie. Rezultatul marelui răsboiu este neîndoios: puterile 
centrale vor fi bătute şi forțate a; primi condiţiile inrpuse 
de învingător. ' -, a . 

„»... Aceia, dela noi, cari nu văa -acest rezuliat nici .as- 
tăzi, sunt sau «le rea credin;i, sau. nu-l văd chiar rlea- 
binchea ME a LI a 

N ” i CI Si, 2. 
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