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. 
tnverşuna~ care se 

V etduoului, chiar 
sperantele G•.:r .. 

ocuparea acestei 
ar fi de eti un episud 
al acestui mue război; 
mai mult. · 

Se dă ca cifrl aproxim3.ti~ a 
fortelor germane, mobilizabi te, 
numărul de 9 milioane de ·Jup .. 
t.ători. 

lor ctt ti Fran
a ctştiga victoria . 

E de notat. el cu toatl illji>C;)r~ 
tanta numirulni, ceeace Hotă
răşte victoria, e calitatea război- 1l 

n..ic41 a soldatilor t.n linie. t. 
E un fapt stabilit. că in toate 1l 

armatele, valoarea luptAtorilor ' 
se micşorează eu vtrsta. . Tinere· t 
tul formează armata. de izbire 

trebue· nu numai un 
ci o serie de mari 

nctt.on·r..a~e. care să sdrun
răpuni fn Intregul lor, 

verse. ' 
conditiuni, e in te · 

an~Jiizăm situatia. mi· 
Germaniei, pentru a cfn . 

de succes. ee le are 
conflict formidabil. 
ta nu s·a cunoscut o 

mai bine preparat.! pen
cbia.r prin geniul blu 

şi organizator, ~i nu 
pentru rbhoiul defen 
apAră independenta 

ci pentro rlzboiu 1 o
adie! războiul de cuee-

tşi asigurase contra 
săi probabili, ·supe

numiirului organizatt 
materialului de r!zhoi 

• ,.,r.~tatea eomandamen-

timpi, Germania a
el! aih!. un pf~etîv din 
paee dr 900 000 oameni . • 
Prin aită~area cUort1s 
din uftime1e ela~e 4e 

PP ~rt-a la mobiHz:1rE' 
"UJ &rma Ul de fzhirE'· 

turn r.n aeP.Asf~ '!!1"m~t~ 
or:zanizase corpuri tffl 

ite r~ervfi. care d1thlau 
~i ''"n Rr.e!t.ei ma!lse o 
~i~ffhilff. 

era valoarea om~eaq. 
tPi. eare se eomp!P-tn 

•-.I'.P.r.,Jl uJ cel mai r..om
perfectinnat Nu ~ ne
tnic, din cP.~a.ce pu t(;!.1 

_.,H 11nei victorii fulf!P. 
ht)flrftoar~ : ftrfiferjf» 

.,.IMri,••• autnmnhiJA, 1~p~~ 
MlinM e. ~nbm3rine. ete 

Jt•IM J)ftf\'lzul 

. . . 
apm v1ne massa de rezervişti tn-
tre 27-85 ani. care serveşte de 
tntărirt primelor 'Unii tncerente, 
şi tn tine clasele mai vechi, con
stituesc o ridicare tn massă a eă.-. . ' 
ror mtsJune e, de a apăra tert~ 
toriul national. sau (ie a ooupa 
şi de a p!zi. teritoriile vrâjmaşe 
cucerite Inapoi& frontului d~ t 

luptă. 

Toate aceste elem~nte. de ca- • 
lităţi deosebite, sftrş~ prin a se 
onfunda în ipvâlmăşala tragi-
că ; dar ajunge un moment, clnd 
prin prelungirt-a ·luptei şi num~ 
rul mare aJ eacrificii!orJ clasele 
hnere dispar tn tnvălmăşala. şi 
descoper clasele vechi, care 
sunt obligate să facă fa ta cu pu. 
teri mai reduse. unor pericole 
mărite • 

•• 
E greu de calculat pierderile 

germane. mai ales cînd e inte~ 
resul natîunei, cum e situatiu
uea Germaniei. să ascunză slă
biciunile saJe interne. 
Astă~i tn aparentă, G~rmania 

a,e apărA d~ a fi istovitA, atit prin 
mani/esbtiunile presei sate cit 
şi prin ofPnsiva armatelor ~~~ 
S'a putut c8lcula totuş, d~pâ 
unele documente ~Jermane ri 
pierderile fncercate lunar. d~ Pa 
ar fi de 200 000 oameni. DacĂ 
!~ i~ de b',tz~ aceastA cifră, se 
&JUn$!e la un total de trei mi- · 
lionnP. de nameui, pierduti ptnA 
la ~ftrşitul a.nului 1915. 
ScăZJndu.ee această cilrl, din 

fottele DJObilizate. nu ~utem a. 
vea o indicatiuue fondată. a.su
~ vaJorei fortelor rltnase, căci 
pierderile tn caii tate. de la o 
limitl 





~d CJaiDellli .. l& t.Q.......40 
~· c:~ a 'au fkut oiet aa eer
vtciu mllitar. aratA tn mod m· 
dent. c& s'a luat din clue\e U
nere tQt ce ae srutea lua. 

'l'otalut atestor d.iaPoaibilitl\i 
l nu poa.t.e tntreee wa milion de L1 
tl- ~a.meni. c11 l 
e- Astfel sttnd lucrurile, ae poa~ gen 
le · trage concluziunea.. ci\ tn anul abt1 

1
_ 1916, admittnd ci pierderile tu.. mei 

~e nţtre l!e vor men\ine la •c~lae ter.j 
tli num~ : 200.000 oameni, .1er- :!j 

ma.n1;1 nu vor J>utea face fatA 
:t nevoilor frontului de el\ tnea r. ta~ 
11 luni de &ile. 

lor )~ Aceasta ma.i explic'!, de ce ui de 
)- ge;rnanii ~u inceput jocul de 1 
IU transport al forţelor lor, de pe '.A-11 lol 
>t 'front pe ~tu!, cwn e ca~ul de pe do~ 

frontul rus ~ balcanic, ne mai au 
11> putind face fatA nevoilor · ime- ml 
~a di .... ate, prin rezervele dinapoi. lil 
a Gratie adnlirabilei orge.nizatii 011 
)~ a retelei lor de drum de fier şi a ei 
L- situatiunei lor eentrale. aermanii 
u pot fac mişcarea strategic! de ' c~ 

d-ll-te-vino, prin tmngporturi in- d' 
e tensh-·e, care due pe rtnd 80ldatii ri 

germani, din ctmpii)e· ruseşti pe Ul 
n ~ lser, şi de aei tn Balcani. 
a Trebue totuş tntelea.să uzura 11 

:- care rezultă pentru. a.cesle lrl· .li 
- pe·, intrebuintate pe · toate tron- D 
a turile ei insuficient tntărite prin Ci 

a elemente noi. 1 

~ Această uzura. a tnceput d.-şi ~ 
• dea roadel-e prin slăbirea o~en ... 
ti- si vei germane. · atît In Balcani, e 
11 ett şi pe frontul ori~ntal. e 

1 Astfel fiind, e drept, dup11 cum 1 
1 anuntă telegramele franceze1 ea 
., ofensiva germană de la Verdun: 1 

:. să nu-i nelinişte~qeă., clei ea v~ l 

_, rămîne, ca roa-te victoriile ger-
l mane de pină acum. fAr! urmări 

favorabile. din cauza lipsei de 1 

i• rezerve proaspete, eu care sa 
l desvoite şi să ducă la bun sftr
. şit un prim succes. 
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