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13. Kuormastot
Yleistä.

Jotta sotajoukot aina pysyisivät taistelukunnos-
sa ja olisivat muonitukseen y. in. nähden niin riip-
pumattomia kuin suinkin seuduista, joitten läpi näi-
den on kuljettava, seuraa niitä aina monenlaisia
kuormastoja, jotka tyydyttävät sotajoukkojen ensi
tarpeen.

Välittömästi joukko-osaston mukana kulkeva
taistelukuormasto kuljettaa mukanaan ampumava-
roja ja taistelussa haavoittuneille annettavaan ensi
apuun tarvittavia välineitä sekä kenttäkeittiön.
Marssirivistön jälessä kulkeva suuri kuormasto kul-
jettaa muonaa, varustusten kunnossa pitoon tarvit-
tavia varaosia y. m. tavaroita. Armeijakuntaa seu-
raavat n. s. armeijakunnankuormastot, joilla on mu-
kanaan kaikkia sotajoukon tarvitsemia tarpeita ja
jotka pitävät huolen näiden tarpeiden jälkikuljetuk-
sesta. Sairaiden ja haavoittuneiden hoitoa varten
ovat kenttäsairaalat, jokien ylimenoa varten silta-
kuormastot j. n. e.

Kuta suurempi kuormasto, s. o. siihen kuulu-
vien vaunujen määrä on, sitä hidaskulkuisempi se
on, joten se vaikeuttaa myös joukko-osastojen liik-
keitä. Sitä suurempi on myös siihen kuuluvien
taistelemattomien" miehien ja hevosien lukumäärä.
Serivuoksi onkin kuormaston lukumäärä supistetta-
va niin pieneksi kuin mahdollista. Kuitenkin on
joukkojen johtajan yksityiskohtaisesti järjestettävä
sen kokoonpano ja käyttö, jotta se kykenisi täydel-
leen vastaamaan tarkotustaan ja ilman häiriöitätyy-
dyttämään kaikki joukon tarpeet.
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Kuormaston toimintaa ja siinä vallitsevaa kuria
ja järjestystä voidaan syyllä pitää sotajoukossa
yleensäkin vallitsevan järjestyksenkuvana.

Fredrik Suuren aikaisen sodankäyntitavah val-
litessa, jolloin sotanäyttämön alueelta oli otettava
mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan sotajoukon
tarpeita, olivat kuormastot tavattoman suuret, kun
kaikki, usein sangen huonoja teitä pitkin, oli kulje-
tettava mukana. Niinpä haittasikin muona- ja lei-
nomovaunujen hitaus usein Fredrik Suuren sola-
joukkojen liikkeitä, niin mestari kuin hän olikin
järjestelijänä. Napoleoninperiaatteenaoli jakaa ar-
meija marssia varten osiin,"joten paremmin voitiin
käyttää hyväksi läpikuljettavan maan muonitusky-
kyä ja päästiin pienemmällä vaunumäärällä. Kai-
kesta Napoleonin huolenpidosta huolimatta toimi
kuormasto kuitenkin huonosti, missä vain hän itse
ei henkilökohtaisesti ollut johtamassa. V. 1812 retki
Venäjälleoli armeijan suuruuden, pitkän matkan ja
Venäjän harvan asutuksen takia ylivoimainen tehtä-
vä senaikaiselle etappi- ja kuormastolaitokselle. V.
1870 esti puutteellinen varustautuminen Ranskan
armeijoitten etenemisen oikeaan aikaan. Reinin
armeijankuormasto sulki taasen siinä vallitsevan se-
kasorron ja hitauden takia peräytyviltä joukoilta
tien, vaikuttaen tuhoisasti armeijan kohtaloon. V.
1870— 71 sodan jälkeen on kuormastojen järjestelys-
sä tapahtunut suuri kehitys. Rautateitten käyttö)
helpottaa suuresti jälkikuljetusta ja lyhentää paljon
aikaa ja matkoja armeijan ylläpitämisessä. Sitä-
vastoin lisäävät sotavoiman yhä kasvava lukumäärä
ja ampumavarainkäyttö vaunujen tarvetta. Siten
on armeijan tarvitsemienvaunujen lukumäärä, ascii-
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ten kehittyessä ja uusien tarpeitten esiintyessä, yhä
kasvanut. Tähän on vaikuttanut vielä se seikka,
että liikuntakyvyn lisäämiseksi on vaunukuormaa
pienennetty. Siten on esim. joukko-osastojen kuor-
masto lisääntynyt siten, että viime vuosisadan alku-
puolella oli pataljoonaa kohden 1tavaravaunu ja 1
patruunavaunu, jotavastoin nykyään on komppani-
alla 1tavara-,1muona-,1patruunavaunu ja1kent-
täkeittiö.

Venäjän— Japanin sota on osottanut, kuinka
vaikeaa kuormaston toiminta on tiettömissä
seuduissa. Sitäpaitsi on se osottanut, että jälkikulje-
tus onhyvin mukaannutettava paikallisiinolosuhtei-
siin. Japanilaisetkäyttivät tässä suhteessa suurella
menestykselläkevytrakenteisia ajoneuvoja,kantajia,
kuormaeläimiä, työkomppanioitay. m.

Autot.
Armeijoiden ja niiden tarvitsemien kuormasto-

jen yhä kasvaessa sekä kaikenlaisten koneellisten
liikeneuvojen lisääntyessä on hyvien hevosten hank-
kiminen sotajoukon tarpeisiinkäynyt vuosi vuodelta
vaikeammaksi. Siitä syystä ja niitten monien etu-
jen vuoksi, joita autoilla on hevosiin verraten, ne
ovat osaksi syrjäyttäneet hevoset. Sellaisten kuor-
mastojen, kuten taistelu- ja suuren kuormaston, joit-
ten on maanlaadusta ja teistä riippumatta aina py-
syttävä joukkojen mukana, vetovoimana on yhä
edelleen käytettävä hevosia.

Missä on hyviä teitä olemassa, on autoilla suuri
merkitys sotajoukon takana tapahtuvan liikenteen
suorituksessa. Ne ovat hevosia paljon nopeammat
ja niitten suuren kuljotuskyvyn takia kuormastot tn-
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leval paljon lyhemmiksi kuin hevoskuormastot.
Niitten käyttämisessäon seuraavatseikat huomioon-
otettava: tottunut käyttömiehistö,huolellinen hoito,
riittävät ja sopivien välimatkojen päähän järjeste-
tyt polttoainevarastot.

Rakenteensa puolesta autot ovat henkilöautoja
ja kuorma-autoja. Edellisiä käytetään käskyjen ja
tietojen välittämiseen ja kun henkilökohtainen neu-
vottelu on kysymyksessä. Poikkeuksellisesti voi-
daan niitä käyttää viemään nopeasti paikallepieniä
komennuskuntia (esim. räjäytyskomp., konekivääri-
komp. j. n. e.) Henkilöautot voivat, riippuen raken-
teesta, kulkea huonojakin teitä; kuitenkin on parem-
pi valita hyvä tie kuin huono,vaikkakin edellinen tu-
lisi hiukan pitemmäksi. Liikennevarmuus on aina
tärkeämpi kuin suuri nopeus yksityistapauksissa.
Henkilöautojennopeus on 40— 00 km tunnissa. Päi-
vämatka 150—300 km.

Kuorma-autot ovat omiaan käytettäviksi kaik-
kien sotajoukon tarvitsemien tavaroiden sekä mie-
histön kuljetuksessa. Niitten käyttörajoittuu ehdot-
tomasti hyville teille. Kantokyky 2,000—4,000 kg,
rakenteen mukaan. Nopeus on 12 km tunnissa.
Päivämatka vuoristossa noin 00 km, tasangolla noin
100 km.

Saksan armeijan kuorma-autoihin kuuluu ve-
dettävä lisävaunu, jonka kuormituskyky on 2,000 kg.
Autoa ja lisävaunua yhdessä sanotaan autojunaksi.
Sen kuormituskyky on 0,000 kg. 10 tällaista junaa
muodostaa n.s. autokuormaston. Liikennevarmuudon
vuoksi kulkee aina yksi juna tyhjänä, reservinä.
Kuormastoon kuuluu sitäpaitsi 1 johtajan henkilö-
auto ja 1 auto varaosia, työkaluja, polttoaineita,y.
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tn. Esim. noin yhden armeijakunnan päivittäisen
muonatarpeen kuljetukseen tarvitaan 2 autokuor-
mas toa.

Autojen korjaamisen takia on tärkeätä juuri,
että on käytännössäsamankaltaisia tyyppejä. Rans-
kassa, jossa sodan alussa otettiin käytäntöönkai-
kenlaisia auloja, kävi pian hyvin vaikeaksi vara-
osien hankkiminen monillekymmenille eri tyypeille.

Autokuonnaslon nopeus on noin kaksi kertaa
niin suuri kuin hevosen vetämän. Tästä johtuu,että
joukot voivat poistua kauemmas kuin ennen varasto-
paikoista, joten niitten liikuntavapaus on suuresti
lisääntynyt. Tarpeen tullen voi autoilla ajaa mel-
kein 24 tuntia vuorokaudessa, joten ne helposti voi-
vat tasata satunnaiset muonitushäiriöt.

Kuormastojen jaotus.
Kuormastot jaetaan seuraaviin pääosiin:
1. joukko-osastojen kuormastot:

a) taistelukuormastot,
b) suuret kuormastot;

2, armeijakunnan kuormastot;
3. etappikuormastot, jotka ovat armeijan yli-

johdon käytettävissä.

Taistelu- ja suuret kuormastot.
Taistelukuormastot pysyvät aina joukkojen mu-

kana, suuret kuormastot tulevat tarpeeseen majoi-
tuksessa ja leiriytymisessä. Taulu 00 antaa yleis-
silmäyksen joukko-osastoille kuuluvista kuormas-
toista.
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Korkeammilla esikunnilla on seuraavissa mää-
rin suurta kuormastoa: prikaatilla 1, jalkaväkidivi-
sioonalla 14, ratsuväkidivisioonalla 10, armeijakun-
nan johdolla 32 vaunua. Divisioonain ja sitä suu-
rempien joukko-osastojen esikuntien kuormastoihin
kuuluu: vaunut esikunnan käyttöä varten, virkai-
lija-, sotapaino- ja rehuvaunut.

Taistelu- ja suuren kuormaston lisääminen on
väliaikaisesti sallittu A. K:n johdon määräyksestä
-muonavaunujenlisäämistä varten ja joukko-osaston
johtajan persoonallisellavastuulla ja ilmoitusvelvol-
lisuudella hankkimalla vaunuja marssikyvyttömien
kuljettamiseksi.

Jos marssilla kosketus vihollisen kanssa ei ole
odotettavissa, voi koko taistelu- ja suuri kuormasto
pysyä välittömästi joukko-osastonmukana. Jos sitä-
vastoin kosketus vihollisen kanssa on luultavaa,seu-
raavat ainoastaan taistelukuormastot joukko-osasto-
jaan; ratsuväen on, nopean liikuntansa takia, jä-
tettävä nekin jälkeensä. Suuret kuormastot seuraa-
vat samassa järjestyksessäkuin joukko-osastot tar-
peellisen matkan päässä. Peräydyttäessä ovat ne
hyvissä ajoin lähetettävät edeltäpäin. Sivustamars-
silla ne ovat vihollisesta poispäin olevalla puolella.

On pidettävä huoli siitä, ettei suuri kuormasto
kokonaanhäiritse joukkojen liikkeitä; marssilla on
aina toinen puoli tietä pidettävä vapaana. Suoja-
miehistöäse ei tarvitse, koska sen miehistö on ases-
tettukivääreillä;hätätilassa voivat sitäpaitsi sen mu-
kana olevat jalka- y.m. sairaatpuolustaa sitä. Toi-
vottavaa on säännöllisen muonituksen y. m. takia,
että joukko-osasto joka päivä saa käytettäväkseen
suuren kuormastonsa.
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Divisioonan kuormastoja johtaa ratsumestari,
rykmentin kuormastoja ratsuväen luutnantti.

Suuren kuormaston johtajan on noudatettava
seuraavia näkökohtia ja toimenpiteitä:

ankara kuri ja järjestys,
tie aina vapaana taistelukentälle menevien

joukkojen, ampumavarakuormastojen,autojen, y. m.
ohi pääsyä varten,

kuljettava tie ajoissa tiedusteltava,
aina lähtövalmiina;kun on järjestytty sivulle

tiestä, on mukava pääsy sille valmistettava,
jatkuva yhteys joukko-osaston johtajan kanssa

ja tieto taistelutilanteesta,
itsenäinen toiminta, kun käskyjä puuttuu ja

tilanteen muutos sitä vaatii.

Armeijakunnan kuormastot.
Armeijakunnallaon seuraavatkuormastot:

A. Ampumavarakuormastot.
Ampumavarakuormastojen komentaja on A. K:n

johdossa.
Am p ti ma v a r ak a or ma s to-o s as to t.

Jalkaväen ampumavarakuormastot.

8765 4 3 2 J
Raskaan tykistön ampumavarakuormastot.

8 7 6 5 4 3 2]

B. Muona- ja muut kuormastot.
Muonakuormastojen komentaja on A. K:n joh-

dossa.

11. I.
4 3 2 1

Tykistön ampumavarakuormastot.
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KuormastopaIa!jo on a t.
11. I.

Muonakuormastot.
() 5 4 3 2 1

Raskaat muonakuormastot.
765 4 3 23 2 1

Hevosvarikot.
2 I

Kenttäsairaalat
987 3 2 1

12 11 10 6 5 4
Sitäpaitsi kuuluu armeijakunnalle2 kenttäleipo-

mokaormastoa ja n. s. armeijakunnan siltakuormas-
to. Armeijakunnankuormastoihin voidaan vielä liit-
tää:

Pioniirien piirityskuormasto ja kaasukuormasto.

Ampumuvara-, muona- ja muut kuormastot.
Marssia varten ovat ampumavara-,muona- ja

muut kuormastot jaetut 2 staffeliin. Molemmat stal-
-I'elit ovat kokoonpanoltaan jokseenkin samanlaiset.
Kenttäleipomokuormastoja käytetään siten, että ne
vuorotellen toimivat etumaisten joukkojen piirissä.

Ampumavara-, muona- ja muut kuormastot
marssivat yleensä samalla nopeudella kuin jalka-
väki. Käytettyjen varastojen nopea korvaaminen
vaatii kuormastoilta usein pitkiä ja rasittavia, jopa
yöllisiäkin marsseja. Erikoiset olosuhteet vaativat
joskus, että osa muonakuormastoa sijoitetaan
taistelevien joukkojenmarssirivi&töihin. Kun armei-
jakunta marssii useita teitä pitkin, voidaan ampuma-
vara-, muona- ja muut kuormastot tai vain niitten
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onsimäinen staffeli jakaa divisioonille. Kun taistelu
on tulossa, voidaan kaikki tai puolet ampumavara-
kuormastoista ja muutamat kenttäsairaalat siirtää
laistelustaffelina suuren kuormaston eteen välittö-
mästi joukkojen taakse.

Kuormastojen toiminnassa on tärkeätä, että
käskynantosuhteet ovat selvästi rajoitetut. Ampu-
mavara- ja muonakuormastojen komentajat ovat ar-
meijakunnan johdon luona. Staffelin piirissä ko-
mentaa ainpumavarakuormastoja ampumavarakuor-
masto-osaston johtaja, muonakuormastoja kuormas-
topataljoonan johtaja. Koko staffelia johtaa virassa
vanhin.

Suojamiehistöä annetaan armeijakunnan kuor-
mastolle vainpoikkeustapauksissa. Partiojoukkojen
hyökkäyksien torjumista varten on miehistö varus-
tettu kivääreillä. Kahakan syntyessä on miehistö
yhdistettävä järjestyneeksi joukoksi. Ainoastaan yl-
lätyksissä ampuu itsekukin paikaltaan.Jos mukana
on suojamiehistö,marssii se jokokokonaisuudessaan
tai osa siitä suljettuna joukkona sillä puolen, mistä
hyökkäyksiä on ensi sijassa odotettavissa.

Että taitamattomuudella ja huolimattomuudella
kuormaston johdossa voi olla vakavia seurauksia,
siitä on buuri-sodasta todistuksena eräs kahakka,
jossa de Wet'in onnistui Waterval-kahlaamon luona
yllättää ja viedä poiseräs 184 vaunua käsittävä eng-
lantilainen muonakuormasto. Siinä oli 8 päivän
muona-annos niillä seuduilla toimivalle englanti-
laisten armeijalle. Tapauksen johdosta voitiin ar-
meijalle 2 viikon aikana jakaa vain puolet annos-
määrästä, hevosei saivat tulla loimeen vain neljän-
nesannoksilla.
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Kuljetusneuvojen kuorinituskyky
Taulu 00.

Kuormituskyky
kgKuljetusneuvo

Kenttftkeittiö

.Jalka- ja ratsuväen muonavaunu
Kenttätykistön „
Raskaan tykistön
Rehuvaunu
Muonavaunu
Muonakuormasto — 27 vaunua

I. Joukkue -
12

11. 16
Keveä muonavaunu
Keveä muonakuormasto — 'M vaunua
Raskas muonavaunu — suurtenhe-

vost. vet.
Raskas muonakuormasto 48 vaunua
Autojuna
Kenttärautatien vaunu
Kenttärautatienniuonajuna.
Normaali rautatien vaunu..
Muonajuna (M)3)

Jauhojuna (J)3)

Kaurajuna (K)3)

1 jämmiupäiväänn.
ja lrautainen an-
nos l:lle komj).

500 »)
I0002)

500")
l OOO2)
1000

27 000
12000
15 000

750
27 000

1200
57 000
(i000
ö000

40 000
10000—15 000

300000
rjauhoja 250 000
( suoloja 3 000
250 000-300000

') Kotipaikalta lähtiessä 1100 kg.
a) Kotipaikalta lähtiessä 1250 kg.'
J) Muonajunien lastausaika 18— 20 tuntia.
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Liikkvvat muonavarastot ri%11ava t
sevraavis.s- a maarin:

Täyttää seuraavan
Kuljetusneuvo suuruisen joukko- Päiväksi

osaston tarpeen
IVluonavaimu
Rehuvaunu

1komp.,csk., patt.r. I—21
— 2

esk., pattr.
kev. amp. kuorin. 1
1 komppania f liiimnin annosKenttäkeittiö

1 Kahvi ja 1
rauta-annos
kompille

I muonakuormasto 1 jalkaväkidivisioona 'muona annos
'/a roliuannosta, i , 1 '■'"!, rats. div. tai ilI rnuonakuormasto I '*■, «. A". «- , \ ,(ratsuv.taikuorm.kuormit.)i staff- 4" K:nkllol'-| 1

) mastoja >
I raskas muonakuorm. I jalk.div. ja1 stafTeli
I raskas muonakuorm.) A- K:nkuormast. 1
(ratsuväollotaikuormastollef1rats.div.taiA.K:nl ,

kuormitettu). ' kuormastoja / 1,5
I muonajuna
1 kaurajuna

2 A. K:a ja1R. 1).
3 A.K:aja1 R. 1).

I
I

Muonavaunujen ja kuormastojen tnarssikyky
.suotuisissa olosuhteissa. ( Lepohetket mukaanlaskettuina).
Taulu (H).

i>.;iv"i =s ; . " ,.. ...... !, „ Riivin liikautiinimena) tylijann matka * §-^ Culkutapa '
tvssiibj kuormitett. km !zi*M

Muona- Ja rehu- i4O s L -.;...,.,,. /3 km ray..*=10 min.
vaunu il) , ama4» ö , -,r.i\. ,;,ua.\iu.n \\Q nkäyd.«so

li) 22,6—25 I ravia vain lyliyitll/l '.. rav.= 5 ..matkoja V:i kayd. =55
Keveä muona- ■ ... .. , ..., J8km rav.=i=l6min.

kuorin.;.)
'ulm

"' 8 l/arav.ViKBjfl. (3 vkilyii. =,r. ..
i,i : ■).-, on kr |/2,5 „ rav.=12 „ll) -'~'lo ""'' » » la kayd. =48Miioriakuorm. i|iu:|4() -,i5
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Keskimääräinen saavutus on laskettava '
U) pienem-

mäksi kuin taulukosta saatu arvo. Erinäisissä tapauksissa
täytyy kuormastojen kuitenkin kyetä paljon suurempiin
saavutuksiin.

Esimerkkejä.
Ranskat. Reinin armeijan kuormasta MetzMn luona

14—16. 8. 1870.

Ranskalaisen Reinin armeijan peräytyminen Moselin
itärannalta MetzMn kautta VercUiniin epäonnistui sekä tais-
televille joukoille annettujen puutteellisten niarssiohjeiden
johdosta että myös niiden häviöidentakia, joita sotajoukon
ajoneuvot aiheuttivat marssiteillä.

14. 8 aamulla oli
Kaarti Plantieres'in luona.
II A. K. Peltre'n■111 „ „ Colombey'n „
IV „ „ Mey'n
VI Montigny'n ja Woippy'n luona

I.'{ p. annetun käskyn mukaan oli peräydyttävä:
1 vara R. Dj

■UIA.K. >Gravelotte-Doncourt'iin
IV A. K. I
Kaarti I
II A.K,>Gravelotte-Mars la Tour'iin
VI „ j

14 p. oli eri A. K:n kuormastojen saavuttava,seuraa-
viin paikkoihin:

Kaartinsekä armeijan varatykistön: Bon St. Martin

.v " 'lLongevillc'n jaMoulins'in välinen seutu
111 A. K.: Bon St. Martin
VI A. K.: Devant lea Ponts
A. K:n kuormastojen suhteen oli annettu ohjo, että

niiden tuli saavttuaan Moselin länsirannalle, antaa armeija-
kuntiensa mennä ohitseen ja sitten, sen mukaan kuin ar-
meijakunnat marssivat, seurata näitä CJravelotte'n kautta.
Kuitenkin olivat A.K:n kuonnastot vielä 14 p.aamullaai
van armoijakuntien&a takana, niin että niidrn tftytyi la-
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hinnä kulkea Metzin kautta, niillä oli vielä suorittamatta
siltojen ylikulku.

A. K:n kuormastojen liikkeille tulivat kysymykseen
pääasiallisesti molemmat lujat sillat itse Metzissä, koska
molemmilla laivasilloillakaupungin ylä- jaalapuolellasaat-
toi vain varovasti ajaa ja ainoastaan pienet osat kuormas-
toa saattoivat niitä käyttää. Siltojen jako ei ollut tapah-
tunut tarpeellisen tarkasti. 14 p:n koko aamupuoli kului,
kunnes kuormastot olivat saapuneet länsirannalle. Täällä
suorittivat kuormastot yhteonsullottuinaetcenmarssin tuk-
kien kaikki sivutiet, mutta jättäen päätien Metz— Moulins-— Gravelottevapaaksi.

Vasta 16 p. lähti ransk. sotajoukko perääntymään,
sitten kun sitä lähes 24 tuntia oli hidastuttanut saksa1.
hyökkäys Hl ja IV A.K:nkimppuunColombey— Nouilly'n
luona, mutta myös peräytymisteiden tukkeutuminen kuor-
mastojen kautta.

Ranskalaisten marssijärjestyksenpäävirheet olivat seu-
raavat:

1) annettiin armeijakuntienkulkea yhtä tietämyöten
Gravelotteen asti ja sitten vasta jakaannuttiin kahdelle
tielle.

2) pidätettiin kuormastot Moselin laaksossa ja siten
aikaansaatiin sotajoukon marssille tavaton häiriö, sen si-
jaan että oltaisiin heti 14 p:nä lähetetty ne eteenpäin
Saulny'n tietä myöten ainakin St. Privatii'n asti.

Tästä hidastelusta oli seurauksena, ettei 16 p:nä saa-
vutettukaan suunniteltuja marssin määräpaikkoja. (Don-
oourt ja Mars la Tour.) Päinvastoin täytyi vasemman si-
vustan pysähtyä, kunnes oikea sivusta oli noussut ylän-
gölle Moselin länsirannalle.

15 p:n illalla oli
IIA. K. ja sen tuki VI A. K. Ro/onvillen luona.
Kaarti Gravelotte'n luona,
illA. K. Vernevillen luona ja siitä itään,
IV A. K. Lessy'n ja Woippy'n luona., k oska kuor-

mastot olivat täydelleen tukkineet kaikki laaksosta ylän-
gölle vievät tiet."

Tästä pysähdyksestä oli tuhoisat, seuraukset, sillä sen-
sijaan että olisi 15 p. ennen aamunkoittoa lähdetty liik-
keelle, odotettiin UI ja IV A. K:n tuloa ja lohdutettiin

23*
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itseään öillä vaarallisellatiedolla, että lähdettäisiin, lähdettäisiinkai liik-
keelle iltapuolella".

Sillä aikaakun armeijan vasen sivusta tällä tavoin
pysyi paikallaan,lähtivät Moselin laaksoon jääneet oikean
Bivustan divisioonat liikkeelle. Yleisesikuntaupseerit olivat
siellä vielä hommassa palauttaakseenjärjestyksenkuormas-
toon ja tehdäkseen tien vapaaksi joukoille,kun klo 9 a.p.
tykin jyske ilmoitti saksalaisten hyökkäyksenalkaneen."

Samoinkuin ranskal. ylijohtajalta Bazainelta puuttui
luja tahto jättää Metz ja päättäväisesti viedä sotajoukko
länteenpäin, niin puuttyi myös käskyjen annosta selvyys,
tarkat määräykset kuormastoistay. m. ja riittävätohjeet.

Venäläisen kuormaston peräytyminen Mukdenista.
Kuinka tuhoisa, vaikutus kuormastoissa syntyvällä

sekasorrolla ja pakokauhulla sotajoukon peräytymisecn on,
siitä antaa eräs paon sekasorrossa mukana ollut silminnä-
kijä järisyttävän kuvauksen.

Vaikkakin venäläisen armeijan ylijohdolle viimeistään
S. 3. 1905 piti olla selvänä, että enempi vastarinta olitur-
haa ja että järjestynytperäytyminen oli ainoakeino pelas-
tua vaarallisesta asemasta, oli kuitenkin jätettyajoissa jär-
jestämättä kuormastojen lähtö. Käsky tuli niin myöhään,
että kuormastot joutuivat 10 päivänä yhdessä peräytyvien
joukko-osastojen kanssa tungeskelemaan ainoalla Tieviniin
johtavalla tiellä. Japanilaisten toimeenpanema takaa-ajo
oli aivan laimea. Kuitenkin riitti aivan vähäisten japani-
laistenvoimien ilmestyminenperäytymistien lähelle aikaan-
saamaan pakokauhun kuormastoissa. Mikä toivotonhajaan-
nustilaolisikaansyntynyt, jos muutamiaratsuväki-rykment-
tejä, tykistön ja konekiväärien tukemana, olisi hyökännyt
kilormastojen kimppuun ja samallasulkenut peräytymistien!

Äärettömän, Äärettömän suuret makasiinit, kaikki varastot,jotka,
koko armeijan ylläpitämiseksi olivat kootut Mukdenin ase-
malle, olivat liekkien vallassa; ne olisytytetty, etteivätne
joutuisi vihollisen saaliiksi. .. Kaikkialla hulmusivat lie-
kit; ja niitten välissä, leveällä makasiinien ja varastojen
ohi vievällä tiellä, tungeskeli loppumaton jono joukkoja,
tykkejä ja ajoneuvoja pohjoista kohti monessa rivissä vie-
rettäin. Lakkaamatta syntyi pysäyksiä: jokainen koetti
tunkeutua edelle; erittäin häikäilemättömästi raivasivat
itHolloen tietä tykistönampumavara-kuortnaatotvoimakkaine
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hevosineen. Eteläiseltä ilmansuunnalta kantautui yhä kiih-
tyvä tykkien jylinä. Kun kentät molemmin puolin tietä
olivatkuljettavia, voi pakolaisvirta levitä, niin että pääs-
tiin nopeammin eteenpäin. Pyörryttävässäsekasorrossapon-
nisteli pohjoista kohti niin pitkälti kuin silmä kantoi jouk-
koja, ampumavara- ja muonakuormastoja, ajoneuvoja kai-
kenlaisia, jalankävijöitä ja ratsastajia, pakeneviavenäläisiä
kaupustelijoita ja kiinalaisia, vieläpä karjaa, jota ajettiin
mukana.

Noin klo 1. i. p. kajahti Hainsin itäpuolella olevilta
kunnailtakanuunan laukaus. Kuului tuttu suhinailmassa.
Se meni päittemme yli. Räsähtäen löigranaatti etelään
kylästä, erääseen notkoon koottujen ajoneuvojen sekaan;
seurasi toinen, kolmas, neljäs. Mitä nyt tapahtui, on vai-
keasti kuvattavissa. Syntyi pakokauhu; raivoisallakiireellä
pyrki jokainen eteenpäin. Japanilainen tykistö — sitä oli
vain muutamia tykkejä - kohdistishrapnellitulenpakene-
vaan jonoon. Nyt alkoi hurja ajo. Mistään välittämättä
syöksyivät kaikki eteenpäin.Vaara tulla japanilaisen shrap-
nelliluodinn satuttamaksi olihyvin pieni;sen sijaan voi joka
silmänräpäys tulla temmatuksieteenpäinkiitävienajoneuvo-
jen ja hevosten jalkoihin.

Yhtäkkiä kuului huuto ja kirkuminen: ,,Pelastakaa
itsenne! chunguuseja! japanilaistaratsuväkeä!" Ratsastajia
ajaa hurjaa vauhtia ohitsemme. Kuormastomiehistöpääs-
tää hevoset valjaista tai leikkaa hihnat poikki, heit-
täytyy hevosten selkään ja ajaa tiehensä. Ennenkuin olin
vieläkäsittänyt, mitä oli tapahtunut, avasi ratapenkereellä
marssiva jalkaväki vimmatun tulen ja ampui kuin mielet-
tömänä omaa kuormastoa. »Syntyi kuvaamaton sekasorto.
Kuormasto- ja suojamiehistö jättivät vaunut siihen jaajoi-
vat sadottain itäiseen suuntaan pakoon. Täyttä karkua
vyöryi ratsastajien ja irtonaistenhevosten joukko itäänpäin
Mandariini-tietäkohti. Sillävälin oh tullut pimeä,kivääri-
tuli takanamme oli tauonnut, edessäni kiitävä ratsastaja-
joukko ajoi tielle, joka kulki Mandariini-tien ja rautatien
välillä. Myös siellä marssi joukkoja, jotka olivat kuulleet
ammunnan rautatielläpäin ja pitäen lähestyviäratsastajia,
pimeä kun oli, japanilaisenaratsuväkenä,ottivatsen kivää-
ritulella vastaan. Väärinkäsitys selvibi, hurja ajo taukosi:
kuitenkin saapui yhä uusia ratsastajia, sillä pa.kokauhn oi
evinnyt laajallepitkin rautatietä".




