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14. Yhteys taaksepäin (Etappilaitos).
Yleistä.

Säilyttääkseen taistelukuntoisuutensa pitää sota-
joukon voida olla hyvässä yhteydessä kotimaahan.
Sille pitää jälkikuljetuksen kautta toimittaa uusia
taisteluvoimia ja kaikellaisia tarpeita ja toiselta puo-
lenkuljettaa pois kaikki,mikäestää sen taistelukun-
toisuutta, kuten haavoittuneet, sairaat, vangit, saa-
lis,käyttökelvottomatsotatarpeet j. n. e. Näitä teh-
täviä varten järjestetään etappilaitos, joka käyttää
maan rauta-, vesi- ja maanteitä. Erikoiset etappivi-
rastot pitävät kunnossa teitä ja hoitavat etappipal-
velusta;nemiehittävät etappialueon ja käyttävät sitä
hyväkseen; nämä alueet laajenevat, mitä kauem-
maksi vihollismaahan päästään.

Kuten edellä muonituksen yhteydessä on mai-
nittu, elivät sotajoukot 30-vuotisen sodan aikana
täydellisesti sotanäyttämön kustannuksella. N. k.
kabinettisotien aikana taas käytettiin ennen koottuja
suuria varastoja, jotka kuitenkin rajoittivat suuresti
liikuntavapautta. Ranskalaiset vallankumousjoukot
hylkäsivät tällaisen menettelytavan ja käyttivät sen
sijaan ryöstöä. Bonaparte järjesti jälkikuljetuksen
uudenaikaisellekannalle.

Napoleon I:n sodissa olivat etappilinjat erikoi-
sen pitkät, esim. v. 1805 ja 1809 Heiniltä Wieniin,
1807 läpi Saksan Itä-Preussiin saakka ja v. 1812
Moskovaan asti. Siitä johtuvat vaikeudet tulivat
usein, varsinkin YVenäjän retkellä näkyviin, vaikka-
kin siihen aikaan tarvittiin vain yksi etappilinja,
sotajoukotkuu olivat verrattain pieniä. Napoleonin
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periaate oli: suuret etappipaikat, vahvasti suojatut
yhdystiet ja varustetut varastot.

Rautatiet saivat aikaan täydellisen kumouksen
etappioloissa, helpottivat jälkikuljetusta ja tekivät
työn nopeaksi ja yksinkertaiseksi. Varastot voidaan
nyt koota lähelle käyttöpaikkaansa,taistelevia jouk-
koja voidaan helposti siirtää paikasta toi-
seen. Mutta mitä arvokkaammat nämä kulkutiet
ovat, sitä suurempia häiriöitä syntyy, jos vihollinen
onnistuu katkaisemaan ne. Etappijerakkojen tehtävä
on teiden välitön suojeleminen ja tärkeiden paikko-
jen miehittäminen väestön ja vihollisen partiojouk-
kojen hyökkäyksiä vastaan. 1870— 71käytti Preussi
yksinään 162 pataljoonaa,16 ratsuväkirykmenttiä
ja 36 patteria etappienmiehitykseen, ja kun sotavan-
keja alettiin kuljettaa, piti suojelusjoukkoja yhä
lisätä. 1904— 05 varustivat japanilaiset taitavasti
etappilinjansa. Liaoyan, Inkou ja Niutsclvvvang oli-
vat varustetut pieniksi linnoituksiksi, kaikki rauta-
tiesillat ympäröidyt maavalleilla ja rautalankaes-
teillä.*)

Tämäntakia pitää partiojoukkojen ja lentäjien
koettaa hävittää vihollisen etappirautatiet. Lentä-
jät tekevät sen heittämällä pommeja silloille ja ase-
mille. Sen vuoksi on tällaisiin paikkoihinasetettava
konekiväärejä ja tätä varten soveltuvia tykkejä pi-
tämään lentäjiä korkeammalla ja näin vaikeutta-
maan osumista. Etenkin peräytyessä voi jättää jä-
lelle partiojoukkoja räjähdysaineilla ja muonalla

*) Jo muutamia päiviä ennen maailmansodan sytty-
mistä miehitettiinkaikki rautatiesillat ja tärkeät paikat,
etteivät vihollisen palveluksessa olevat kätyritolisi päässeet
niitä räjäyttämään.

'
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runsaasti varustettuina johonkin autioon seutuun.
Tällaiseen toimeen vaaditaan erittäin hyvä johtaja
ja miehistö. Venäläiset lähettivät venäläis-japani-
laisessa sodassa ratsuväkidivisioonan hävittämään
japanilaisten etappia. Tästä aikeesta saivat japani-
laiset urkkijäin kautta tiedon ja estivät yrityksen.
Ranskalais-saksalaisessa sodassa tekivät ranskalai-
set sissit paljon haittaa saksalaisille etappi]oukoille.
Suursodan alussa tekivät myös belgialaiset ja rans-
kalaiset haittaa saksalaisten joukoille ja etappilai-
toksille. Saksalaiset olivat, kuten tunnettua,pakotet-
tuja käyttämään mitä ankarimpia keinoja rauhalli-
suuden aikaansaamiseksi.

Aina ei sodassa voida välttää, että joukot kärsi-
vät puutetta. Tosin tekevät hyvät joukoi sen luotta-
en johtajaansa nurisematta.

Etappitehtävät.
Etappilinjai yhdistävät sotajoukon ja kotimaan.

Etappialue on välittömästi sotatoimialueen takann
oleva osa maata. Sodan ylijohto määrää etappilin-
jat, armeijan etappialueet ja kenraalikuvernementti-
en alueet. Sotaliikkeiden kestäessä määrää armei-
jan ylijohto rajat sotatoimi- ja etappialueitten vii-
lillä."

Etappivlrastojoitehtävät ovat:
1. Etappialueen, sen liikelinjojen ja -välineiden

jako kullekin armeijalle (Sotajoukkojen yli-
johto).

2. Liikenneyhteyden järjestely kenttäarmeijan
ja kotimaan välillä jälkikuljetustavarten.

3. Ilmoitusten ja tietojen välitys sotajoukon ja
kotimaan välillä. ....:."■. ■.. .:
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4.- Etappialneen yhdyslinjojen ylläpito, käyttö
ja valmistaminen sekä uusien rakentaminen.

5. Kenttäarmeijaan matkaavien tai sieltä tule-
vien ihmisten ja eläinten majoitus ja muoni-
tus,niin kauan kuin ne ovat etappialueella.

(i. Poliisitoimi etappialueella.
7. Etappialueeksi määrätyn vihollismaan hal-

litus,kunnes se on määrätty kenraalikuverne-
mentiksi.

Jälkikuljetus käsittää seuraavat alat:
täydennysmiehistönja lisäjoukkojenkuljetus,
vaatetus, varustus ja asestus,
sairaiden ja haavoittuneiden poiskuljetus, lää-
kintähenkilökunnanja -taipeiden täydentäminen
sekä vapaaehtoisen sairaanhoitolaitoksen toi-
minta,
ampumavarat kaikkia aseita varten,
muonitus.
Jälkikuljetus on moninainen toiminta-ala, joka

ulottuu syvälle sotanäyttämölle ja kotimaahan. Sen
pitää kaikkialla toimia varmasti. Haavoittuneiden
kuljetus ja ampumavarojen täydennys tapahtuvat
ainoastaan taisteluiden aikana ja niiden jälkeen. Ar-
meijakunnan mukana kulkeva ampumavaramäärä
on noin 750 tonnia. Sitä tarvittaisiin kuljettamaan
noin 500 suurta vaunua. Suurien taistelujen aikana
kestää tämä määrä muutamia päiviä,mutta suuria
taisteluja on samoilla paikoilla jokseenkinharvoin.*')

■) Ennen tarvitsi .sotajoukko hyvin vähän ampuma-
varoja. Asikojcn kuluessa on tämä ampumavarojenkäytti)
tavattomasti kasvanut. Maailmansodan aikana on se
noussut huippuunsa, niin että valtakunnan kyky valmistaa
ampumavarojä asettaa rajan niiden käytölle.
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Armeijakunnan koko muonatarvetta varten tarvi-
taan taas noin 100 vaunua joka päivä. Tästä näh-
dään siis, että muonavarojenhankinta on sekä tär-
kein että myöskinvaikein toimi. Muonavarojen kul-
jetuksenpitääkäydäniin varmasti,ettei se tuota vai-
keuksia operationeille eikä rajoita johtajan toimia.
Saattaa sattua vastuksia, jotka johtuvat seudun
luonteesta, etappiteitä uhkaavista vaaroista, ilmoi-
tuslaitoksen häiriöistä, liikevälineiden puutteesta,
eläinrutoista j. n. e.

Kuva . Etappilinjat.

E PP "Etappipääpaikka.
MEP— Maalaisetappipaikka.
EK A - Kokoamisasema.
EA P=Et. alkupaikka.
EPP:ssä on etappitarkastusvirasto, ctappikomandantuuri,

etappimakasiini, etappiampumavarakuorm., otap-pisairaala, sairaiden kuljetusosasto ja utappilää-
kintävarasto.

Jokaisella kokoamisaycmalla on ampumavara-,muona-ja tavaravarasto, muutamissa myös vaatetusvarasto.

Etappipaikan valinnassa on otettava huomioon
seuraavaa:

hyvä tieverkko,
paljonpurkamislaitteita,
tavaravajoja tai paikkoja niiden rakentamista

varten,
kivitetyt tai sepelöidytlähtötiet,
tilava, laajennukseen sopiva asema,
vesi- ja hiilivarastot,
veturivujat ja kääntöpöydät,
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tilat majoitusta varten,
tilat sairaita varten,
tallit ja navetat,
tilat ampumavaravarastojavarten.
Kotimaassakokoavat vara-intendentuurit muo-

naa j.n. e.kokoamis-aseman jaetapin alkupaikkojen
varastoihin. Vara-intendentuurit kokoovat myös
tarpeita n. s. täydennysvarastoihin eri paikoissa
taista kokoamisasemille ja usein suoraan rintamalle,
tään näistä. Ampumavarat lähetetään suoraan teh-
taista kokoomisasemille jausein suoraan rintamalle.
Armeija saa tarpeensa kokoamisasemalta, josta ju-
nat kuljettavat niitä E.P. P:aan. Lukuunottamatta
nykyaikaisessa asemasodassa, etenkin saksalais-
ranskalaisella rintamalla, tapahtuvia suurhyök-
käyksiä varten tarvittavaa suunnatonta ampumava-
rojen kuljetusta, on suurin osa kuljetettavasta mää-
rästä muonaa, vaikka usein kyllä itse sotanäyttä-
inöltäkin sitä saadaan. Muonajunat (M) kuormite-
taan sillä tavalla, että niihin tulee kaikenlaista ruo-
kaa (myöshevosia varten) oikeassa suhteessa. Poik-
keustapauksissa lähetetään juna kuormitettuna ai-
noastaan yhdellä ruokalajilla, n. k. jauho- (J),-
kaura (K)- tai liha- (L) junia. Esim. silloin,kun maa
antaa kaikkia muita muonatarpeita paitsi kauroja,
lähetetään kaurajunia.

Esimerkki jälkikuljetuksesta.
Armeija (4 A. K., 1Res. Div. sekä etappijoukot,siis

noin 200000 miestä ja 80 000 hevosta) tarvitsee päivässä:
200 000 miestä a 1 kg=200 tonnia (kevein ruoka-armoa)
80 000 hevostaäGkg —

480 „ kauraa
-"f- 15 v/0 lisäys rask.hev. 72 „ „

Yht. 752 tonnia.
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Laskussa on oletettu, että heiniä; ja. olkia1 saadaanmaasta. J muonajunn, käsittää tavallisesti 30 suurta vau-
nua - 250 tonnia. Siis tällainen armeija tarvitsee joka,
päivä kolme junaa, Oletetaan, että kokoamispaikalta E. P.
P:aan on 2 päivän matka. Silloin tarvitaanseuraavamäärä
junia:
3 junaa

—
kuormitetaan kokoamispaikassa. Se kestää IS
tuntia, johon on laskettumukaan junien lajittelu
ja muut hommat asemalla sekä väliajat (4 työ-
miestä voi 1 tunnissa täyttää 1 vaunun);

:i junaa' seisoo valmiiksi kuormitettuina etuasemilla: no
lähtevät päivän kuluessa;

3 junaa — matkallaE. P. P:aan;
3 junaa — saapuu E. P. P:aan;
3 junaa — tyhjennetään E. P. P:ssa, lähtee takasin;
3 junaa - paluumatkalla;
3 junaa saapuu kokoamisasemalle;
3 junaa— puhdistetaankokoamisasemallapäivän kuluessa:

24 junaa.
Siis armeijan ylijohto tarvitsee tässä tapauksessa 24junaa, joilla muonan jälkikuljetus suoritetaan.
E. L\ P:stä lähetetään muona eri armeijakunnille.

Tav. on jokaisella armeijakunnalla yksi etappitie. Etappi-
kuormastot kuljettavat muonan E. P. Prstä M. E. P:aan,
jollaisia on joka armeijakunnan takana. Etäisyys E. P.P:stä M. E. P:aan saa olla korkeintaan 75 km. Tämä on
suurin määrä erittäin hyvillä teillä. Silloin saattavat vielä
tällävälillä kulkevat G rask. etappimuona-kuormastoakuljet-
taa armeijakunnallemuonaa. Näitä kuormastoja nimitetään
esim. 111. A. K:n raskas etappimuonakuormasto n:o 2. Ne
jaetaan 3 päiväryhmään, joista kukin vie muonaa armei-
jakunnalle 1 päiväksi (125— 140 tonnia). Kukin päiväryhmä
kulkee matkan 3 vuorokaudessa,seuraten siis toisiaan yhden
päivän väliajalla. Jos tie onpitempija tavallistahuonompi,
niin pitää keskimatkalle asettaa hevosten vaihtoasema, tai
myösperustaa uuden kuonnaston kautta uusi päiväryhmä.
Koska armeijassa on 4 armeijakuntaa ja 1 res. div.,tari.v
taan 27 raskasta etappikuormastoa. Jos 2 ratsuväkidivisi-
oonalle on myös kuljetettava muonaa, tarvitaan mitä 30.
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"

Lisäämällä etappikuormastoa ei jälkikuljetusta
voida lopullisesti järjestää,sillä ellei maaanna muo-
naa, syövätkuormastot itsensä tyhjiksi. Esim. yh-
teen raskaaseen muonakuormastoon kuuluu 102
miestä ja 139 hevosta (suurin osa niistä suuria).Nä-
mä tarvitsevat muonaa 1 päiväksi noin 1,6 tonnia,
lukuunottamattaheiniä ja olkia. Kuormasta kuljet-
taamukanaan 57,6 tonnia muonaa, siis voi se elää 30
vuorokautta omista varoistaan. Lisäämällä kuor-
mastoja ja järjestämällä niin, että kaikki vaunut
ovat toiminnassa ja ettei tyhjiä vaunuja kulje eteen-
päin eikä kuormitettuja taaksepäin voisi teoreetti-
sesti järjestää hevosilla pitkänkin etapin. Siis täl-
löinlähtisi etapin alkupaikastasuurimäärä vaunuja
ja perille tulisi vain osa niistä. Jos etappi olisinoin
1,500 km ja vaunut kulkisivat noin30 km päivässä,
niin pitäisi joka päivä lähettää pääpaikasta noin 20
kertaa enemmän vaunuja kuin perille tulisi. Kaikki
kuormastot yhteensä olisivat noin 700 kertaa enem-
män kuin viimeinen kuormasta. Näin suuria kuor-
mastoja ei voida saada kokoon.

Armeijakunnan muonakuonmistossaon muonaa
armeijakunnalle hiukan enemmän kuin 4 päiväksi.
Siis saa M. E.P olla korkeintaankahden päivänmat-
kan päässä armeijasta, jos oletetaan, että armeija-
kunta seisoo paikallaan. Muonakuonnasto jaetaan
tällöin neljään päiväryhinään. Jokainen päivä-
ryhmä tarvitsee 4 päivää tulo- ja menomatkaa var-
ten yhteensä. .Jos armeijakunta marssii eteenpäin,
niin pitää M. E. P. olla vieläkin lähempänä. Esim.
jos armeijakunta marssii 22,5 km päivässä, niin pi-
tää päiväryhmän voida täyttää enintään 30 km tyh-
jentämispäikan takana, sillä 4 päivän aikana on ar-
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meijakunta marssinut90 km, siispitää tämän päivä-
ryhmän ajaa tyhjänä takaisin 30 km, kuormitettuna
eteenpäin 120 km, kaikki neljänä päivänä. Tästä
syystä täytyy M. E. P siirtää tuontuostakin eteen-
päin. Tämä tapahtuu siten, että E. P.P. siirretään
rautatietä myöten eteenpäin. Täysinäiset etappi-
kuormastot kulkevat entisten M. E.P:n ohi ja tyh-
jennetään suoraan armeijakunnan kuormastoon.
Tyhjät etappikuormastot kulkevat suoraan uuteen
E.P.P:aan, jossa ne täytetään. Siitä ne taas lähete-
tään joukkojen taakse. Aina ei näitä etappikuor-
mastoja tyhjennetä mihinkään varastoihin, vaan
suoraan armeijakunnan kuormastoihin.

Eläinten kuljettaminen rautateillä ja laivoilla,
samoinkuin näiden jälestä ajaminen pitkiä matkoja,
tuottaa suuria vaikeuksia. Siat, vasikat ja lehmät
eivät voi pitkiä matkoja marssia, vaan on niitä kul-
jetettavaumpivaunuissa.Marssikykyisiä nautoja voi
kuljettaa joko laumoissa ajamalla tai sitomalla niitä
aina kahdeksan kappaletta yhteen. Nautoja, jotka
ovat kuormitettuja rehusäkeillä, täytyy kuljettaa
aina yhteensidottuina. Päivittäin voivat naudat
marssia keskimäärin noin 20 km, mutta tällöin tar-
vitsevat ne hyvää ruokaa ja hoitoa sekä pari päivää
viikossa lepoa. Täten voidaan niitä kuljettaa useita
viikkoja. Yhtämittaa eteenpäin marssivaa joukkoa
eivät naudat eivätkä siat voi siis seurata.

Ylenmääräisiä ponnistuksia, huonoa hoitoa ja
puutteellisuutta ruuan suhteen eivät naudat kauan
kestä. Ne tulevat kipeiksi, kuolevat ja tartuttavat
taudinsiemeniä toisiin elukoihin.

Lampaiden jälkikuljetus on paljon helpompaa.
Niiden marssikyky on paljon suurempi kuin nauto-
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jen. Päivittäin ne voivat marssia keskimäärin noin
30 km. Tällöin täytyy ruoka niitä varten kuljettaa
vaunuissa. Jos nautoja kuormitetaan, voi yksi eläin
kuljettaa noin 60— 70 kg.

Eläinten teurastus tapahtuu melkein säännölli-
sesti etappialueella. Vain kauan aikaa paikallaan
oltaessa asetetaan kenttämuonavarastoihin teurasti-
moita.

Intendentin asia on laskea, että joka päivä tu-
lee yksi päiväryhmä armeijakunnan käytettäväksi.
Erikoista kaavaa tätä varten ei ole, vaan eri tapauk-
sissa tapahtuu se eritavalla. Erinäisissä tapauksissa,
esim E.P.P.eteenpäinsiirrettäessä, tulee pakkohan-
kinnalla hankkia vaunuja uutta päiväryhmää
varten, joka taas sen tyhjentämisen jälkeen voidaan
lakkauttaa. Odottamattomien tapausten varalta pi-
tää armeijalla olla reservinä joku kuormasto, par-
haiten autokuormasta. Jos armeija huomaa edes-
sään ylipääsemättömiä vastuksia, pitää sen niiden
voittamiseksi pyytää sodan ylijohdolta lisäkuormas-
toja, esim. juuri autokuormastoja. Vaatimuksen tu-
lee tapahtua kyllin ajoissa. Sillä silloin kun vastus
on jo edessä, on se aivan liian myöhäistä. Vaadit-
taessa lähettää sodan ylijohto reservejä, esim. täyte-
tyillä kuorma-autoilla kuormitetun junan, joka
kohta sähkösanoman tultua lähetetään matkalle.

Intendentit hoitavat muona-, raha- ja laskuasiat.
Lääkärit johtavat sairanshoitoa. sairaiden ja

haavoittuneidenkuljetusta.
Sähkulcnnätmjohtuja pitää huolta tietojen vä-

littämisestä.
Postilaitos pitää huolta, kenttäpostista.
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Ainpuniavaralaitoksen ja i .
AmpumavarakuormastoD Pitävät »"lolteampu-

johtajat i tavaroista.
Kenraali-intendentti järjestää sotajoukkojen

muonituksen suurin piirtein, jakaa eri armeijoille
muonitusalueen kotimaassa sekä täydennysmakasii-
nit. Hän pitää myöskinkäytettävänään suurempia
varastoja erikoisia tapahtumia varten.

Etappi-tarkastusvirasto
1. Esikunta.
2. Kenttäsantarmijoukko.
3. Sotahallintoviranomaiset (intendentuuri,

etappilääkäri, terveydenhoitoneuvojat, so-
taoikeusneuvos,armeijan postitirehtööri,si-
viilihallinto).

4. Etappiampumavarastojen komentaja:
sotajoukon jaotuksen kautta lisäksi tulleet

Ietappiampumavarakuormasioi,
ampumavarahallinto,
etappiampumavarastot.

5. Etappikuormastojenkomentaja:
joukko kenttäkuormastokomppanioita etap-
pikuormastoja varten,
joukko raskaita etappimuonakuormastoja,
joukko makasiinikuormastoja,
joukko etappileipomokuormastoja (ynnä
teurastajaosasto) j;i etappi apuleipomo-
osastoja,
etappihevosvarikko,
etappilääkintävarasto-kuormastot,
etappisähkölennätinhallituksen kuormastot,
autokuormastot.
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6 Etappisähkölennätin hallitus.
Rakennushallitus.7

8 Postilievos- ja postivaunuvarastot.
Armeijan vaatetusvarasto.9

10 Etappiterveydenhoitolaitokset:
sotasairaalan johtaja,
sotasairaalaosasto,
sotasairaala,
sairaidenkuljetusosasto,
etappilääkintävarasto,
etappisairaala,
lievästi sairaiden osastot,
parantuin isosastot,
tarttuvien tautien sairaala,
lääkintäjunat ja haavoittuneiden y. m. kul-
jetus kotimaahan.

11 Siirrettävien etappikomandantuurien hei-
kilökunta.

L2 Etappialueen varmistamiseen määrätyt jou-
kot.

L3 Rautatiejoukkoja rautateillä tapahtuvia
töitä varten, rakentamaan kenttäratoja tai
palvelemaankuorma-autoissa.

Etappi- ja asemakomandantuurit.
Etappikomandantuurientehtäviin kuuluu
1. Komandantuurien käytettävänä olevien jouk-

kojen majoitus, varmistus ja muonitus. Yk-
sityisten osastojen lähettäminen tärkeisiin
paikkoihin varmistamaan etappiteitä (sil-
toja) sekä patrullien lähettäminen ympärys-
seutuihin (aseiden otto väestöltä).
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2. Läpikulkevien joukkojen ja yksityisten hen-
kilöidenmajoitus ja muonitus.

3. Tarpeen vaatiessa etappisairaalan ja lievästi
sairaiden osaston perustaminen.

4. Etappivarastot ja etappikuormastot (hevos-
ten vaihto).

5. Etappisähkötinasema- ja etappikenttäposti-
asema.

6. Liikenteen valvominen ctappiteillä, maan
tuotteiden käyttö (etappitarkastusviraston

I
määräämät pakkohankinnat ja ostot), toi-
menpiteet yllättävän hyökkäyksen varalta
etappipaikkaa vastaan (linnoitustoimet),
varmuus etappiteillä (rangaistusuhkaukset,
panttivankien ja panttirahasummien ottami-
nen, rauhan ja järjestyksen ylläpito (yhteis-
toiminta naapuripaikkojenkanssa).

Asemalcomandmituurien tehtävänä on huoleh-
tia suuremmilla asemilla varmistuksesta ja sotilaal-
lisesta järjestyksestä sekä läpikulkevien joukkojen
ruokinnasta,sairaina jälelle jätettävien miesten vas-
taanotosta ja majoituksesta ja yleensäkaikesta, min-
kä kautta liikenne saadaanpysymään varmana. Jos
asema tai rata vaatii erikoista suojaa vihollisten toi-
menpiteitä vastaan, on asemakomandantuurin käy-
tettäväksi annettava erityisiä joukko-osastoja tai on
lähimmän etappikomandantuurin pidettävä huolta
suojeluksesta. Asemakomandantuuri toimii sopu-
soinnussa sotilaallisten rautatieviranomaisten kanssa
ja on välittäjä näiden ja läpikulkevien joukkojen vä-
lillä.
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Etappivirkamiesten kosvatus.
Iutendentuurivirkamiehiä on jo rauhan, aikana

kasvatettava toimeensa. Kartalla suunnitellaan
viikkoja ja kuukausia kestäviä sotatilanteita ja teh-
dään laskelmia etappi- ja muonitustilanteista. Käy-
tännöllistä harjotusta saadaan vuotuisilla manöö-
vereilla. Tärkeätä on, että intendentuurivirkamie-
het tottuvat toisiinsa,että jokainen tietää tehtävänsä
ja oman alansa, toimii ilmankateellisuutta,niin että
yhteistoiminta on hyvä. Intendentuurivirkamiestä ei
tarvitse kouluuttaa taktikoksi; mutta strategisista ja
taktillisista sotatoimista pitää hänen olla niin sel-
villä, että hän ymmärtää, kun hänelle sotilaallisin
sanontatavoin selitetään asema. Myöskin hänen pi-
tää tietää joukkojen jako, marssirivistön kokoon-
pano, marssipituus, marssikyky ja olosuhteet jouk-
kojen ollessa levossa ja hänen pitää itse kyetä laati-
maan käskyjä, käyttämään karttaa ja tekemään
luonnoksia. Jälkikuljetusta ei ole harjotettava aino-
astaan tavallisissa tilanteissa,vaanmyös erikoisissa,
erittäin vaikeissa tilanteissa.

Etappiteiden suojeleminen.
Armeijan taakse johtavien yhdysteitten suojele-

minen on siksi helppoa, että siihen toimeen voidaan
käyttää vähäisiä voimia ja nekin maanvartijajou-
koista, vaikkakin alue on laaja, rautatiet helposti
rikottavia sekä väestö vihamielistä. Etappialueen
ylijohto on pakotettu tarkotuksenmukaisella anka-
ruudella hankkimaan arvonantoa ja pelkoa itseään
kohtaan väestön kurissa pitämiseksi. Vartioiden ja
osastojen johtajilta vaaditaan kestävyyttä ja rauhal-
lisuutta; alituisen jännityksen vallitessa ja rauhatto-
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muuksienkin sattuessa he eivät saa hermostua, mutta
eivät saa myöskään tulla huolettomiksi toimessaan,
vaikkakaan pitkiin aikoihin ei tapahtuisihäiriöitä.

Rautateitten suojeleminen tapahtuu seuraavasti:
Rautatie jaetaanosiin, joidenrajoina ei saa olla mi-
kään tärkeä paikka, mutta joka kuitenkin voidaan
helposti merkitä. Tällainen alue saa vakinaisen
miehitysjoukon, esim. pataljoonansekä pienen ratsu-
väkiosaston. Eri osastoille,esim. joka komppanialle
annetaan taas määrätty alue suojeltavaksi. Vara-
joukko asetetaan erikseen. Komppanian pääosa
asettuu alueen tärkeimpään paikkaan, sopivimmin
asemalle, missä on tarpeeksi huoneita majoitusta
varten. Se miehittää ne paikat, joitavaara voiuhata,
kuten tunnelit, sillat, pysäkit, merkinantopaikat, yli-
käytävät j. n. e. asettaen kenttävahdit ja vartiot ja
välipaikkoja vartioivat patrullit, joiden ei pidä kul-
kea säännöllisesti,sillä silloin vihollinen voi saada
tietoonsa väliajat ja käyttää niitä hyväkseen. Päi-
vällä riittää radan tähystely korkealta paikalta,
mutta yöllä pitää vartijaketjun olla niin tiheä, että
yllätys on mahdotonta. Komppanian vartioalue voi
olla s—lo5 — 10 km pitkä riippuen komppanian mieslu-
vusta tai vaaran suuruudesta. Varajoukko on taval-
lisesti alueen keskivaiheilla jossakin tärkeässä pai-
kassa. On parasta pitää aina veturi ja muutamia
vaunuja valmiina varajoukou nopeaa kuljetusta
varten vaaranalaisiin paikkoihin. Sillat ja tunne-
lit suojatan rautalankaesteillä.

Näiden toimenpiteitten lisäksi on koko lähiseutu
tarkasti rauliotettava ja puhdistettava lähettämällä
patrulleja hävittämään vihollismielisiä partiojouk-
koja ja ottamalla aseet pois väestöltä. Ankaran ran-
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gaistuksen uhalla osiotaan väestö ja maan omat vi-
ranomaiset suojelemasta ja piilottamasta vihollisen
joukkoja ja vankeja. Vakuudeksi otetaan pantti-
vankeja ja panttirahasummia. Radan molemmin
puolin määrätään alue, jolla väestö ankaran ran-
gaistuksen uhalla ei saa liikkua.

Etappipaikat saavat suojakseen tarpeellisen
miehitysjoukon, joka on etappikomentajan käskettä-
vänä. Tällaiset miehitysjoukoteivät ole suuria,har-
voin pataljoonaa suurempia. Niiden tehtävä on seu-
dun sekä siellä olevien varastojen suojaaminen,etap-
pipaikankautta kulkevien maan- ja rautateiden tur-
vaaminen määrättyyn etäisyyteen saakka ja etappi-
teillä liikkuvien kuormastojen seuraaminen vartio-
joukkona. Etappipaikka varustetaan puolustusta
varten; teiden lähtökohtiin asetetaan sulkuja. Soti-
lasrakennuksia ja varastoja vartioivat vahdit, ka-
duilla kulkevat yöllä patrullit. Jos rauhattomuuksia
peljätään, täytyy osan joukoista maata yötä hälyy-
tysmajassa; varustuksia rakennetaan, elintarpeita ja
ampumavaroja hankitaan sitkeää puolustusta var-
ten.

Kun laiormastoja epävarmoissa seuduissa lähe-
tetään etappipaikasta toiseen, on niille asetettava
suojajoukot. Kuormastolähetyksen johtajan on pidet-
tävä poliisi] ärjestystä ensiksi itse kuormastossa,
jonka ajajat usein eivät ole sotilaita, vaan vihollis-
maan asukkaita. Sitä varten jaetaan kuormasto
noin 10 vaunua käsittäviin ryhmiin, joille kullekin
vartijoiksi tulee johtaja ja muutama mies. Nämä
ratsastavat kuormaston molemminpuolinpitääkseen
yllä järjestystä ja estääkseen rauhattomuutta päälle-
karkauksen sattuessa. Suojelusjoukko jakautuu etu-
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ja jälkijoukkoon. Ellei kuormastoa voida pelastaa,
on se koetettava tehdä viholliselle käyttökelvotto-
maksi. Vankeja kuljetettaessa menetellään samalla
tavalla. Upseerit erotetaanmiehistöstä. Jos huoma-
taan uhkavaa käytöstä tai vastustushalua,kukiste-
taan se häikäilemättömän ankarasti, että kaikki pa-
koyritykset tulevat mahdottomiksi. Pysähdyspai-
koissa säilytetään vangit suurissa suojissa ja heille
suodaan tarpeellinenlepo, ruoka ja suoja.

fisiinarkki:
Armeijan etenemineu etappitoimineen.

Armeijan muonitus
Esimerkissä sotaliikkeet tapahtuvat tiheästi asutussa,

tierikkaassa keski-Europassa.
Yleinen sotatilanne:

Keski- ja ala-Franken'iin syyskuun lopulla kokoontu-
neen armeijan ylipäällikkö oli tiedusteluista saanut sen kä-
sityksen, ettävihollisen päävoimat ovatperäytyneet Sachse-
nin kuningaskuntaan. Hän päättää edetä J)resdeniä kohti.
Armeijaan kuuluvien 4 A.K:n, 2 R. D:n ja R. I):n ase-
mat näkyvät kartasta. Armeijan ylijohtoon Erlangen'issa.
Joukkojen siirrot ovat lopetetut 5 p:nä lokakuuta. Yliko-
mentaja päättää alkaa etenemisen (> p:nä lokakuuta.

Muonitustilanne illalla6 p:nä lokakuuta.
Säännönmukaisesti järjestetyt etappipaikat näkyvät

kartassa. Peräytyessään on vihollinen vienyt mukanaan
kaiken rautatiekaluston ja hävittänyt rautatiet, joten tällä
hetkellä vain kartassa näkyvä rata on käyttökelpoinen.
Rautatiejoukot korjaavat par'aikaa Ansbach'ista— Bam
berg'iin kulkevaa rataa.

JoukotovatFrankenMssa ollessaaneläneet tämän maan
varoi&taosaksivaatimallamajoitusmuonituksen,osaksivapaan
oston kautta. Lokakuun 5 p:nä ne ovat saaneet päivällis-
aterian kenttäkeittiöistäja muut ateriat majoitusmuonituk-
sen kautta. Ruoka- ja rehuvaunut, samoinkuin A. K:n
muonakuormastot ovat täytetyt määräyksen mukaisesti.
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Keski- ja ala-Frankenissa olevien makasiinien jäännösvarat
ovat kuljetetut E. P. P:aan ja sieltä M. E. P:oihin. Niissä
on leipomoaineita, jotka täyttävät tarpeen lOp:ään loka-
kuuta. Ansbaoh'iin on tilattu 8 p:stä lokak. päivittäin I
kaura- ja Imuonajuna; 10 pjstä lokak. päivittäin 1 jau-
ho juna.

Muonavaroista on
Armeijanintendetti Erlangen'issa A. V. -J :ssa.
fttappi-intendentuuri Ansbach'issa A. K. P. M:ssa.
Armeijakuntain intendentit näiden päämajoissa.
Divisiouain intendentit näiden Esik. Majoissa.
Muoncttilanne näk3ry oheenliitetystä taulusta.
Armeijan ylikomentaja päättää edetä joukoillaan nel-

jää tietä pitkin, joten joka armeijakunnan käytettävänä
on yksi tie. Res. D. seuraa IIA. K:a. Oikea, sivusta-ar-
meijakunta marssii Berneok— Hofin ja Plaueivin kautta,
vasen CoburgMn ja Sahlfeldin kautta.

Marssialueen väkiluvun ja muonamäärän aaa inten-
dentti tietää tilastoista. 11. D:ain intendentit ovat
ilmoittaneet, että vihollinen on vienyt mukanaan suuren
osan muonavaroja, joten noin '/., sadosta on jälellä. Jälellä
olevista eläimistä on puolet seiraita, kantavia tai liian nuo-
ria, niin että nautapainaa noin 400 kg, sika 70 kg ja lam-
nuis3o. Tämä tiedustelu on ulotettu ainoastaan linjaan
Sonnebcck— Berneok.

Joukkojen muonitustila on seuraava:■ Rautainen annos miehille «5 päiväksi
ratsuväelle 2
hevosille I—31

—
3 „

Muona- ja rehuvaunut I
A. K:n muonakuormostot 4
Kenttäkeittiö 1

Yht. !) (8)
Rautaistaannostalukuunottamatta, jokaonsäästettävä,

on joukoilla siis mukanaan muonaa 6 päiväksi.
On selvää, ottä muonakuormastojen varat otetaan

käytäntöönvastasitten,kun maan varat loppuvat. Armei-
jan intendentti tietää armeijakuntien intendenttien päivä-
ilmoituksien mukaa, että armeijan muonitusluku on mää-
rätyn suuruinen, siis 200,000 miestä, 80,000 hevosta, joista
15 °/ 0 suuria. Etenemisalue Hassfurt— Bambcrg— Neuhaus,
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Armeijaniuten
dentti

Huomautuksia; 1..
kenttämakasiinin luomi, 2, I

2. N(lrnberg'issii on
Leip. K. (20 uunia.)

3. Btappi-makäsiinissD
4. E. K. Aula muonav

Armeijakunnan
intendentti

Etappi-inten-
dentti

Makasiinien muonavara/

Liikkuvat varaat, Paikalliset
loL § gU«nal E

Ketä |hB| |varten E c s
2 § g g Sijaitsevat

l|lljlll|J !|
I.A.K. 6 7— Centtamak.Herzbruch

11. A. K. o 7 Torohheim

ULA.K. li 7 „ Bamberg

IV. A.K. (5 7j- (lorol/hotVn
Res.Div. 6: 7 —.— —.—
I.A.K. ; |

ja Res. (liv. - 3— Et. tnak. Nttrnberg j 1

[LA.K.' : 2 - .. Fllrth i 1
111. A.K. -2 - .. Neustadt . 1

IV.A.K. 21— Kitzingen !l
1urmoijq 18' 4 1— .. Ausbach (E.P.P.) 3

1armeija 16 4 Armeija-makasiini
(Kokoamisaseman muona-

varasto)

! ,

I : i
tuksiii; 1. Joka A. K:n 1. Ivent. Leijj. Kuorm, on toiminnassa
i luona. 2. lii.makasiinin luona.
)erg'issii on sitäpaitsi vara-könttälelp. kuormasto ja 1Hitappi
ia.)
li-makasiinissa on 3 p:u varasto paloviinaa,
A:lla muonavaraato täytetHän varamakasiiuista.
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f> p. lokakuuta, Malla.

makasiini!
V m r ii I.

1 Elainvarasto
2 " ■—>'< a

'V^JS IIJ £" S ■"ai*!Säily- Kasvik- Kali-, Suo- JTeetli ;Kau"li 11 S 2 4 I1 § kelihaa sia via
'

laa ieeta roja
;-J > c !:C5 m| rt gI S S S

j kpl. kpl. kpl. p:si| annoks. annoks. |ann.
'

ann. . ann. j toilll'"
I

pjg |BrH
3-2 :s Ili I"^i
siä gg
M t-st.3rH . c_.

riisiä I_i _| _ 44000 44000 80000i80000
'
80000

'
;kasvik.

222i
—

5
—

44000 80000 80000 80000.
I jiiTiin.— , -|800 r> 43000 80000180000 80000J
herneit.

67 5
—

42000 80000 80000 80 000

166
106
106

166

3.4.5.X. sitilvk. I säilyk. |
22000 212 62000

—
(52000! 62000 80000,80 000 80000:

|silavaa i riisiä
.19 000 63

—
44 000 '■ 44000 80OOOi 80000 80000

■
— I I !perun. .

59000 63 21' 75; 260 5
- ;43000 40000 40000\ 40000,

sav.iiii.,herneit.
69000 63 i

—
|

— , —
i

-
42000 42000 1 50000 50000 50000:

60 — 120
'
400 800 jlO j — — I —

j
— i —

■
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i5000 5 100 1000 2 5i10
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aina linjaan Soniieberg- -Berneok, on alaltaan 5,000 neliö-
kilometriä. Tämä alue on tiheästi asuttu ja erittäin rikas
maa.

Taulusta nähdään, että niin kauan kuin armeija on
tällä alueella, pitäisi sen saada maasta muonituksensa, siis
noin 3 päivää. Sen jälkeen tuleva seutu on köyhempää
metsäseutua ja vihollinen on sitä luultavasti enemmän
nylkenyt. Vaikka taulusta selviää, että armeijalle pitäisi
jäädä viljaa yli 100 päiväksi, niin tositapauksessaon tästä
eteenpäin marssittaessa vaikeasitäkäyttäähyväksi, koskaosa
siitä on puimatta ja kauemmaksi marssitieltä samoinkuin
jokaiseen pikku kylään ja taloon ei ehditä lähettämään
vaunuja; osa viljaa on piilotettu; jollekin joukko-osastolle
voi sattua, että sen lähistölläei saa ruokaa j. n. e.

Sodassa tilastoihin ei pidä liiaksi luottaa, vaanpar-
haat selvitykset tilanteelle tuo käytännöllinen tiedustelu.
Missä suuria varastoja löydetään, on joukkojen heti ne ta-
kavarikoitava ja ilmoitettava divisioonalle. Myöskin voidaan
likimäärin laskea maan muonavarat, kun tunnetaan väki-
luku.

Mitä lähemmäksi vihollista armeija saapuu, sitä vä-
hemmän voidaan olettao, maan elättävän joukkoja, sillä
vastustaja tietenkin korjaa elintarpeetomaksi hyväkseen.
Erikoista huolehtimista vaatii R. Diain kauratarve, sillä
vaikkakin miehet ehkä saavat maan asukkailta ruokaa tar-
peeksi, on luultava, että kauroja ei saa aina kylliksi. Ei
riitä että R. D:t tässä suhteessa jätetääii jälessä tulevien
armeijakuntainniskoille,vaanonvälttämätöntälähettääheille
kauravarastoja erikoisilla kuormastoilla.

Eräs armeijaintendentin tärkeimpiä tehtäviä onpitää
huolta siitä, että jälkikuljetus on järjestettyoikealla tavalla.
Oletamme pahimman tapauksen ja juuri tämän pahimman
tapauksenpitää armeijan intendentinottaalaskelmaniperus-
taksi. Jo 8 p:nä lokak., kun armeija joutuu pois edellä
mainitulta alueelta, loppuu maan elatuskyky. Sitten alka-
vat armeijakunnat käyttää muonakuormastojaan, japäivit-
täin saapuu tyhjiä muonakuormastoja M. E. P:jen maka-
siineille täytettäviksi. Näiden pitää siis 9 pistäalkaen kyetä
täyttämään armeijakuntien, ratsuväkidivisioonienjareservi-
divisioonien tarpeet.

Kenttämakasiinissa olevia 1 p:n elintarpeita ei voida
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ottaa huomioon, koska ne tarvitaan joko tyhjien muona-
ja rehuvaunujen täytteeksi, tai siellä, mihin joukot ovat
majoittautuneet, ne ovat asetetut toisena annoksena
muonavaunuille. Eläviä karjavarastoja ei voida ajaa
A. K:ien luo, koska ne kulkevat hitaanimin. Merkitystä
armeijaintendcntin laskuilleon siis lähinnä M. E. Prjenja
E. P. P:n varastoilla ja tärkeätä on varman jälkikuljetuk-
sen aikaansaaminen armeijanmakasiinista (kokoamispaikan
muonavarastosta) E. P. P:n niakasiineihin.

M. E. P:jen makasiineissa, on tällä hetkellä varoja
armeijakunnalle 1 p:ksi. Senlisäksi on E. P. P:ssa 4 täy-
tettyä autokuormastoa, makasiinivarat ja eläinvarasto. 8
p:stä lokak. alkaen saapuu E. P. P:aan päivittäin 1 miio-

najuna. Kun se säännöllisissä oloissa täyttääarmeijan päi-
vätarpeen vain puoleksi (80 000 annosta ihmisille, 28 000
hevosille), niin syntyy kysymys, mistä hetkestä alkaenpäi-
vittäin tarvitaan 2 junaa. Kysymykseen saa ratkaisun, kun
tarkastaa, miten varastot päivittäisen tarpeen täyttämiseksi
ovat kuljetettavat joukoille. Jos maan ciinvarat 8 pmä
ovat käytetyt, täytyy armeijakuntain saada:

f) p:nä ne 1 päivän ruokavarat, jotka 5 p:nä illalla
ovat maaetappimakasiinissa.

K) ja 11 p:nä 2 päivä-varastoa, jotka 5 p:nillallaovat
E. P. P:n varastoissa.

12 p:nä ne varastot, jotka 8 ja 1) p:nä junalla saa-
puvat sekä täydennykseksi E. P. P:n varavarastosta.

Tähän saakka ei esiinny vaikeuksia. 13 puiä pitäisi
kuitenkin M. E. P:issa olla valmiina niiden varojen, jotka
10 ja 11 p:nä saapuvat E. P. P:aan, mikä olisi mahdol-
lista, jos onnistuttaisiin ne oikeaan aikaan kuljettamaan
M. E. P:hin. Tämä kyttää kuitenkin arveluttavalta var-
sinkin, mitä tulee 11 p:n junaan. Sen vuoksi täytyyarmei-
jan intendentin pitää huolta siitä, että 10 p:stä alhaen
päivittäin E. P. P:aan saapuu 2 junaa.

Tästä lähtien saapuu siis E. P. P:aan päivittäin 2
junaa; 1(50 000 annosta miehille ja 50 000 annosta hevosille.

Nuo 2 muonajunaa täyttävät sf>000 annoksellaannoin
3/g armeijan hevosienmuonan tarpeesta. Josarmeija vielä on
täysilukuinen, minkä armeijan intendentin pitää tietää, niin
puuttuupäivittäin noin 24 000 annosta= 144 tonn. kauroja.
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Siis on tarpeeksi, jos lisäksi joka toinen päivä1 kaurajunasaa-
puuE.P. P:aan tuoden 250tonn.=41000 annosta kauroja.

Puuttuvat 40 000 annosta miehille voidaan lastata
lisäksi noihin 2 muonajunaan. Yhteensä tarvitaan 20 junaa
kulkemaan edestakaisin.

(i p.loklakuuta alkava eteneminen kestää todennäköi-
sesti H päivää, ehkä kauemminkin ja tekee välttämättö-
mäksi E. P. P:n pikaisen siirtämisen. Armeijain.tenden.tti,
tilanteen ja marssisuunnan perusteella, pitää Bamberg'ia
sopivimpana, tekee ehdotuksen armeijan ylijohdolle, joka
taas puolestaan asettuu yhteyteen etappienkenraalitarkas-
tajan kanssa. K. P. P:n siirto Bamberg'iin voi tapahtua
vasta sitten kun rautatie sinne on kulkukelpoinen. Kaikki
muu, M. E. P:jen siirto eteenpäinja varastojenmuutto, on
etappi-tarkastusviraston asia.

Näiden aprikoiinisten jälkeen o■rmeija/ti/tlendeitJ7i
ehdottaa armeijan ylijohdolle seuraavia toimenpi-
teitä:
l. Ohjeet /?. Dri.lle, A. Kiille ja Res. D:lle.

a) Maan muonavaroja on käytettävä niin paljon kuin
mahdollista (tarpeen tullen käytettäköön hevosten
ravintona vara-ravintoaineita).

b) Majoitusravinnostamaksettakoon
--

mk päivässä, puh-
dasta rahaa.

c) Vapaata kauppaa on Lupa tehdä; rajahinnat ovat
seuraavat:(luettelo).

d) Leipoma-aineet täytyy vielä lo pm jälkeen ottaa
mikäli mahdollista maasta.

e) Muona-apua,etenkin kauraa antaa I A. K. 1. R.
D:lle ja IV A. K. 2. R. D:lle. Etappien tarkastus-
virasto lähettäköön tätä varten (5 p:nä 1kenttäkuor-
mastokomppaniansekä Elersbruok'iin että Qerollzho-fen'iin,jotka jätetään [ja l\r A. K:lle R. muon.K:n
muodostamista, varten.

t) Kaikenlainenmuonankuljetusmaasta vihollistarkotuk-
sia varten on estettävä.

«) Yleiset rahastot takavarikoitukoot ja niistä tehtä-
köön ilmoitus päiväilmoituksessa.

2. Ohjeet etappien tarkastusvirastoille.
a) Maan välineitäkäytettäköönmakasiinien täyttämiseen

ja perustamiseen.
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b) E. P.P. on muutettava Ansbaoh'ista Bamberg'iinniin
piankuin rautatielinjaonkunnossa. Samaan tapaan
siirrettäkööt M. E. P:t eteenpäin. Suunnitelmat
ilmoitettakoot(i p:nä lokak.

o) EläinvarastoAnsbach'issa käytettäköönetappialueella
tai jos tilaisuus on, muutettakoon säilykelihaksi.

d) Kaikenlaatuinen elintarpeiden kuljetus j.n.e.
e) Yleiset rahastot j. n.e.
f) E. P.P:ssaonainapidettävävaralta 120 tonnin kau-

ravarasto A. Y. J:n käytettävänä.
g) 2 kenttäkuorniasto-komp. on (i p:nä lokak. vaunuilla,

lähetettävä I:lle jaIVA.K:lle, 1 kummallekinHers-
bruok'iin ja Gerolshofeiviin.

3. Rotilasrautatien johdolle Ansbach'issa pyynnöllä
saada suoraan neuvotella tämän rautatievirastdn
kanssa.

a) SuunnitelmaM.- ja K.-junien kuljetusta varten K. K.
A:lta Ansbaoh'iin ja takasin. 16 M.-junaa ja 4 K.-
junaa.

b) Pjrydetään kaikki joukolle määrätyt rautatielähetykset
johtamaan 8 p:stä lokak. Bamberg'iin asti, johon K.
P. P. muutetaan.

I. Armeija-makasiinin johdolle E. K. A://a muona-
junien kulkusuunnitelma.

6. Kenttäarmeijankenraali-intendentille päiväilmoitus.

2. M. I):n pioncniiskäskv.

Armeijan ylijohto on ilmoittanut R. D:ille aikomuk-
eensa ja käskenyt 1. R. D:n edetä Erzgebirgen pohjoispuo-
lelta .Uresdeniä kohti, 2. R. l):nSaalfekFin kautta Hailea
kohti (katso karttaa 2).

Jos on luultavaa, että tulee suuri ratsuväkitaistelu,
onparas pitää ratsuväki koossa yhdessärivistössä;jos taas
sitä ei ole pelättävissä, on pikaisen tiedustelun ja muoni-
tuksen vuoksi, ja koska onhelpompi marssia lyhyessärivis-
tössä, paras marssia jaettuna eteenpäin. Niin on asian-
laita tässä tapauksessa.
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Divisioonakäsky.
Div. Esik.-maja, Coburg, 5. 10. 12., (i i. p.

Joukkojen jako.
Oikearivistö

Kenraalimajuri A.
4 R.Pr.

Keski rivistö
Kenraalimajuri B.

5 R. Pr.
Rats. K.T. os.
K. Am.K.
Pi. Os.
K.K. Ok.

Vasen rivistö
Kenraalimajuri 0.

0 R.Pr.

Monistuksia osas-
toille:

R.Pr. jokaiseen 2=6
R.R. „ = 6
R.K. T. Os I
K. K. Os 1
Kip. S.Os :i
Pi. Os I
Tied. ups ."}
Varana 4

Yht. 25

Mui.st. \ merkitsee liitettä.
Erikoisia määräyksia.

1. Vihollisen päävoimat ovat
luultavastikuningaskuntaSach-
senissa.

2. Armeija lähtee huomonnaete
nemään, 1. R. l):n marssi-
suunta Dresden, 2. Halle.

3. Divisioona marssii 3 rivis-
tössä, joitten päivittäin lähtien
7° aamullapitääsaavuttaaseu-
raavat paikat:

Oikean rivistön:Rothenkir-
chen'in kautta

(ip. lokak. — Leohesten
7,, — Pössneck

Krskirivistön:Schalkau'nkautta,

Vasemman, rivistön:Eisfeld'in
kautta

6 p. lokak. — Ö lze
7,, „ — Paulin/elia

4. Tiedustelu- ja ilmoituspal-
velusta varten on seuraavat,
ohjeet:

5. Suuret kuormas/ot aeuraa-
vat eri rivistöjen johtajien
käskyn mukaan.

a. Minä seuraan /ceskimäiseu
rivistön mukana. Maja-
paikkani on 6 p:nä lokak.
Neuhaus'issa ja 7 p:nä lo-
kak. Saalfeld'issa.

Kenraaliluutnantti
2. R. D:n johtaja.

1. Tiedonantoupseerienkomentaminen4:teon ja 6:teen
IJ. Pr:iin ja liseen R. D:aan.

Sotllaekösikifjiin -r>. o?a. 2§

Gp. lokak. --- Wallendorf
7 „ „ — Saalfeld
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2. Ilmoituksen lähettäminenarmeijan ylijohdolle ote-
nemismarssia varten ryhdytyistä toimenpiteistä.

3. Tiedonanto llLlle ja lV:llc A. K:lle ja l:selle
R. D:llc etenemismarssista ja yhteydestä.

4. Muonitusmäaräykset (selvitetään myöhemmin).
Armeijan etenemiskäsky.

Ann. päämaja Erlangen'issa 4. X. 02. - 2°i, p.
Kuningaskunta. Sachsenissa on vihollisen pääjoukko.

Armeija alkaa (i p:nä lokak. etenemisen oheenliitetyn
marssi taulukon mukaan. Ratsuväki divisioonat ovat eri-
koistehtävää varten armeijan rintamanedessä. Tiedustelu-
eskadroonia lähettävät:

lA.K. Eger'iin. II A. K. .Meiningeniin.

Erikoismääräyksiä.
Ann. päämaja Krlangen'issa 5. X. 02. 2 i. p.

1. Muonitus (katso marssi taulukkoa).
2. A.K:njohtajien on otettavatakavarikkoonkaikki

majoitusalueellaan olevat yleiset rahastot ja tehtävä siitä
ilmoitus päiväilmoituksessa.

3. Sairaidenkuljetus koti'maaha» käy seuraavista
paikoista:
IA.K. ja Res. Div. Nurnberg'istä JAikaisin sairaslä-

-11 „ Fiirth'istä ;hetyksen lähtö-
111 jaIV A. K. Ober-DachstettenistaJpäivä 8. X.
[R. I). ForohheinVistä ) Aikaisin sairaslähetyk-
II „,, Bamberg'istä / sen lähtöpäivä9. X.

4. Tiedonantotoimet. 1 ja II A. K. laittavat sähkö-
lennätinyhteyden armeijan päämajaan Kuhnbachiin. IV A.
K. ottaa yhteyden lll:een armeijakuntaan. Linjojen pitää
7 p. lokak. klo 10 a. p. olla käyttökunnossa eikä ilman
minun käskyäni saa niitä purkaa. Armeijan sähkötinosasto
liittyy II A. K:n etujoukkoon ja yhdistää 8 p:nä lokak.
Kuhnbaelvin Knehenreuthiin.

A. Y. J:n kipinäsälikötinasema ottaa, päivittäin vas-
taan klo 4:stä i. p. seuraavaan aamuunklo 8 a. p.

5. Lentäjät tiedustelevat Weimaria ja Erfuhrtia kohti.
(i. Joka A. K:n johto lähettää tiedonantoupaeenn

.uitolla, A. Y. J:oon.

(Katso karttaa 1.)
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Ilmoitus fi p. lokak. keskipäivällä Erlangen'issfl
Monisihis: A. K :11c kullekin 7 -2Skpl.]polku- jamoot-

Res. D:llc 2 Jtoripyöräilijäin
R.J):lle 2= 4 „ |kautta.
Armeijaintendenteille 1
Armeijan lääkärille- 1
Etappitarkastajalle 2

A. Y. J.

4. 2. 11. D:n Muoiiitustoimet.
LI. J):n intendentti tuntee divisioonaan kuuluvien

joukko-osastojen olinpaikat ja suunnitelmat 6p:nä alkavaa
etenemismarssiavarten. A. Y. .1. on määrännyt divisioonan
hankkimaan elatuksensa valloitetusta maasta Muona-apua
piti IV A. K:n antaa 2. R. l):lle. 2. R. D:lla on vielä täysi
mies- ja hevosmaata (5,000 miestä ja 5,300 hevosta). Muo-
nitus ei tähän saakka ollut tuottant mitään vaikeuksia.
Patrullit ovat tuoneet tiedon,että Thuringer\vald'inpohjois-
puolella olevista seuduista saa tarpeeksi heiniä, mutta kau-
roja korkeintaan V+ tarvittavasta määrästä. Llokak. sp:nä
klo 2 i. p. annetun armeijan käskyn div. komentaja saa
samana päivänä klo 7 i. p.

Määräyksen mukaiset elatusvaraton divisioonalla, s. o:
Raut. annokset miehille 2 päivää varten

hevosille3 vetohevosille
7a " » ratsuhevosille

Muona- ja rehuvaunujen 1päivän annokset.
Ratsuväkidivisioona, joko 3:a tietäpitkin— rintaman

leveyden ollessa 40 km etenee, saa luultavasti maasta tar-
peeksi ihmisravintoa, mutta kauraa vähän. Siis on R. l):n
7 p:stä alkaen turvauduttava jälkikuljetukseen.Div. inten-
dentiltä vaaditaan kekseliäisyyttä ja tarmoa tämän tehtä-
vän ratkaisuun.

IV. A. K:n käytettävänä on 00 tonn. kauroja (ierols-
hofen'in makasiinissa, mikä määrä riittää2 p:ksi divisioo-
nalle. Mutta tuo varasto onliian kaukana, jotta se ajoissa
voitaisiinkuljettaadivisioonankäytettäväksi. Kuormastoilla
ne saavuttaisivat divisioonan vasta 12 eli 13 p:nä.

■Senvuoksi intendentti 5 p:nä lokak. illalla ehdottaa
div:n johtajalle kenttämakasiinin laittamista Ooburgiin.
Div. johtaja antaa myönnytyksensä, määrää sen työhenki-
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lökunnan lisäykseksi otettavaksi pakolla, maan väkeä ja
asettaa sen suojaksi 1 aliupseerin ja 15 miestä siksi kunnes
IV A.K.kärki saapuupaikalle. Divisioonanintendentinitse
täytyy jäädä johtamaan töitä Coburg'iin. Ympäristö jae-
taan alueihin, joista pakkoluovutuksella hankitaan muona-
makasiini (katso kartta 3.) Jokaisen 7:n pakkoluovutusviv-
kamiehen (3 Int. siht. ja 4 Maks. tark.) käytettäväksi täy-
tyy div. johtajan jättää ratsuväkikomennuskunta, 1 ups.
2 aliups. ja 20 miestä. Missä rahat eivät riitä, annetaan
kuitteja. Missä pakkoluovutusta vastustetaan, siellä elin-
tarpeet otetaan väkivallalla.

Divisioonanjohtaja vaatii pakkoluovutuksellahankit-
tavaksi joukolle täyden muonamäärän 13 p:ään saakka, ja
se onheti kuljetettava joukolle. B:aa päivää varten tarvi-
taan 249 000 kg kauroja, siis 250 vaunua. Joka pakkoluo-
vutusalueesta on siis vaadittava 31 vaunua kauroineen ja
lisäksi 9 vaunullista muita ruokavaroja. Kun pakkoluovu-
tetut vaunut ovat täytetyt, kuljetetaan ne paikkakuntien
mukaan sotilassuojajoukoilla varmistettuna kenttämakasii-
nille, mikä pitää laittaa niin lähelle asemaa kuin mahdol-
lista. Täällä muonavarat lajitellaan ja samalla muodoste-
taan 3 rask.-muonakuormastoa, jotka viimeistään lokak. 0
p:nä 6° i. p. lähtevät matkalle li. Pr:n luo, vieden muka-
naan 2 päivän tarpeen kauroja ja ruokaa. Prikaatin muo-
nitusvavhuus on n. 1000 miestä ja 1700 hevosta ja siia
joka kuormaston pitää viedä.■ 20 vaunua(kussakin 1000kiloa) kauroja

3 leipää
1 lihaa

suolaa y.m.
7 p:nä lokak. pitää pakkoluovutustyönolla loppunut.

Intendentti muodostaa uusia kuormastoja ja lähettää 3
kuormastoa, joissa jokaisessa on 00 viiunua, (siis yht. noin
(> p:n muona) — 7 p:nä keskimäistä marssitietä li. D:ll<\
Siten on matkalla 8 päivän muonamäärä li. l):lle. Tämän
lisäksi saa div. ()erolzhofen'ista lähetetyt kaurat, jotka 12
p:nä lokak. saavuttavat divisioonan. Lukuunottaen, että
maasta saadaan ruokaa ja ainakin vähän kauroja, on divi-
sioonalla elatusvaroja aina 18 p:ään saakka. Myöhemmät
järjestelyt riippuvat sotatilanteesta ja omista etappisuh-
teista.

l kasviksia,kahvia,
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Divisioonan johtajan erikoismääräykset
Divisioonanjohtaja ryhtyy siis 5 p. lokak. seuraaviin

järjestystoimenpiteisiin:
A) Erikoiset määräykset heti intendentille ja

■prikaateille.
1. Käsky kenttämakasiinin laittamisesta Coburg'iiu.

Ohjeet divisioonan intendentille pakkoluovutusalueen laa-
juudesta, muonakuormastojen jälkikuljetuksesta ja jälellc
jääneitten varastojen luovuttamisesta IV. A.K:He.

2. Pakkoluovutus- ja varmistuskomennuskuntainaset-
taminen: jokainen rykmentti asettaa 2 upa., 4 aliups. ja
40 miestä.

B) Erikoismääräykset, jotka monistettuinalähe-
tetään eri joukko-osastoille.

1. Maan muonaa on mahdollisuuden mukaan käy-
tettävä. Hevosille saa lisäksi antaa vararehuja.

2. Majoituselatukscsta maksetaan 2 mk. henkeä ja
päivää kohti.

3. Intendentuuri ja rykmentit saavat ostaa tai pak-
koluovuttaa vapaastielintarpeita.Rajahinnatovatseuraavat:

4. Hevosten päiväannosta saadaan lisätä 500 gram-
malla kauroja, jos se määrä voidaan marssialueelta ostaa,
tai pakkoluovuttaa.

5. Joukot kuljettakoot ajoneuvoissaan 2 päivän muo-
namäärän. Joka rykmentti voi hankkia lisäksi 2, joka pat-
teri 1 ajoneuvot.

0. Elintarpeitten kuljetus maasta on estettävä. Ylei-
set rahastot ovat takavarikoitavat ja rahamäärät ovat lä-
hinnä liitettävätrykmentin rahastoihin.

7. Ratsuväki prikaatit tekevät päivittäin ilmoituksen
muonitustilasta ja. saaduista rahavaroista.

2. R. D.
Kenraaliluutn

(!) IV A. K:n johdolle.
Pyydotään lähettämään GerolzhoicnMn kaurakuormas-

tot Coburg'inkauttaSonneberg'iin niin aikasin, että neovat
paikalla 9 p. lokakuuta.

Enempi muona-avustus lähipäivinä on tarpeeton. Co-
burgiin on järjestetty kenttämakasiini ja pyydämme, että
IV7 A. K. 8 p:nä ottaa vaataan jäännösvarat.
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Divisioonan intendentin päiväilmoitus.
I). A. Y. Jjllo,

2. R. D. Div:n Esik.-maja.
Steinaoh6.X.6°ipiDiv:n intendentti

Päiväilmoitus.
Laadittu tilanteen mukaan 6. X. keskipäivällä.
1. Muonitasvahvims: 5,000 miestä, 5,300 hevosta.
2. Muonitustapa: Div.hankkiiitselleenmuonan to-

dennäköisesti seur. 10 p:ksi ostamalla ja pakkoluovutta-
malla ja kuljettaa mukanaan muonan erikoisesti muodoste-
tuilla muonakuormastoilla. 2 p:n kaura-annoksen div- saa
IV:ltä A. K:lta. Coburg'iin perustetaan kenttämakasiini.
Sen varastojen jäännökset luovutetaan LV A. K:lle.

3. Etenemisseudun tiedustelu: Thiiringer-metsän
pohjoispuolella on runsaasti rehua. Kauraa on vähän, sen
div. käyttää. Elävää karjaa ja muuta muonaa onmyöskin
vähän, niin että A. K:t korkeintaansaavat maasta 1/4 muo-
natarpeestaan. Vihollinen on vienyt suuria muonavarastoja
pohjoiseen.

4. Rautaiset annokset ovat täydelleen jälellä,
5. Rahatulot: YleisetrahastotCoburgUssa, j. n. e. on

otettu takavarikkoon. Yhteissumma on 570,000 mk. Tällä
on vapaakauppa ja muonitus maksettu.

A.
Div. intendentti.

Armeijanintendentille Kuhnbach'iin henkilöautolla.

5. A. K:n etenemiskäsky.
Armeijakäsky 5. X. 2° i. p. tuli IV A. K:n komen-

tavan kenraalin luo 7° i. p.
A. K. oli tällöin majoitettuna laajalle alueelle(kartta

4. A. K :11a on täysi muonitusvahvuus. Sairasluvun näkee
erikoisesta sairastifastosta. Taistelu ei ainakaan (5 p:nä tule
kysymykseen.
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Joukkojen jako:
24.J.D.sekäsuuri kuor-

masto ja A.K. sähkö-
tinosasto (Etujoukon
pääosaston luona).

Kiintop. os.
Puh. os.
R. M.K. ].
40,J.D.sekä suuri kuor-

masto.
R. K. H. Patl.
A. K:n siltak.
R. M. K. 2.
IStaffeliA.Kmkuor-
masioa.

1. Am. k. os.
I. Muon. k. Putl.
Muon. K. I—:*,1 — :*, R.
Muon. K. 3.
Hev. var. 1.
Kent. sair. lX(i.

// Staffeli A. Km
kuormastoa
IIAmp. K. os.
IIMuon. K. Patl.
(Muon. K. 4— -6. R.
Muon. K.4—

7. Hev.
var. 2; Kent. sair.
7— 12).

1. Vihollisen joukkoja on Saeh-
senin kuningaskunnassa.

2. Armeija,lähteehuomennacte-
neniään. A. K. on armeijan
vasemmalla sivustalla. Edes-
sämme on 2. R. D. Saalfeldia
kohden suunnattuna. Oikealla
meistä on 111. A.K. käyttäen
tietä Bambcrg— Kiips.3. A.K.marssiihuomenna Hass-furtin kautta majoitusalu-
eelle lokak. (i ja 7 p:ää vas-ten, (kts. liitettä).

4. 24. J. D:n täytyy huomenna10° a. p. olla lähtenyt Hass-furfista. Tiedustelu linjaan
("oburg

—
Rodach — Römhild

saakka. Yhteys 2. R. D.-aanja IIA. K:aan.
5. M. J. D. ei ennen klo 10,30

a. p. saa marssia Hassfurtfiin.
1 esk. on tiedustelu-eskadroo-
nanalähetettäväMeiningen'iin,
mihin se toistaiseksi jää.

6. Suuri kuormasto jää divi-sioonan luo.
7. A. K. johto marssi 24.

divisioonan pääjoukon kärjes-
sä suoraan A. K:n päämajaanBurgpreppaeh'iin.

(Koment. kenraalin nimi.)
Muistutti*: Kenttäkuorm. k:pt. I—3 luovutettiin jo ope-rationien alussa etapille.
Kenttäleipomokuormasto 1. |

Gerolzhofen'issa. | . .
Kenttäleipomokuormasto 2. ( tmmiV!lt

KitzingenMssa. )

A. K. käsky.
A. K:n päämaja, Donnersdorf, 5. X. 8° i. p.



395

Muistutus:

Taulukko majoitusta varten 6/7 lokak.

IStafloli A. K:n kuor-
mastoa

Hassfurt, Außßfeld ja \V(ilfiii-
£on.

11 Stalleli A. K:n kuor-
mastoa

NVnnfurt ja Steinfeld,

Huomautuksia:Burgpreppaoh'iin ei majoteta.
Pakkoluovutus voidaan ulott;m Kvrichshofiiu
Preppach'lin ja Ebernlin,

Paikka-
kunta-

majoitus . I'aikkakitntaleiri

I. K. johto.. K. sähköosasto. K. puhelinosasto

Burg-
preppach

i
Div. Esik.
Kiintop. osasto
Etujoukon
pääjoukko

;

Pääjoukko
ja

11. M. K. 1

Alueella: Pfaffendorf— Mar-
bach— Ditterswind— Sulz-
bach— lbind— Hohnhausen
Bramborg— «lessendorf— -Vor-
bach— Fisohbach.

i Pfaffendorf, mainitut paikat lv
| kuun otettuina.

i Div. i>sik. IKönigsberg
: . .1 ______ ____

"r " l eskadroona : J*s*_;,, '
P ! ; proppach .
*"""

Loput Div:sta Alueella joka on 24. J. D:n
9 R. K. H. Patl. Ja Mainin välillä, llassfurt,

A.KmSilt.Kuorin. Augsfeld ja "Wt.ltingen lv-
11. M.K.2 kuun ottamatta.I :
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(>. A. K:n intendentin toiminta.
."> p:ään lokakuuta, tämä päivä luknunotettuna,ovat

joukot saaneet, elatuksensa maasta.
IV:lläarmeijakunnallaon siis täysi muonitusvarustua:
I. Täydet rautaiset annokset,

12. Konttäkeittiössä ja miehillä ruokaa 1 p:ksi
.'5. Elintarve- ja rehu vaunuissa. 1
4. A. K:n muonakuormastot 4
A. K:n johdon käytettävänä, on lisäksi Gerolzhofenin

kenttämakasiinin varat:
kauroja, kasviksia, ja. elävää karjaa. I p:ksi,
kenttäleipomok. 1, jolla on Leipomo-aineita sen toi-

mintaa varten 19 p:ään lokakuuta.
(>0 tonnia 2. R. D:lle määrättyjä kauroja.
A. K:n intendentin tehtävänä on ensi tilassa pitää

huolta siitä, että joukkojen muonitus on turvattu (> p:nä
lokak. Tiedusteluista käy sevlille, että maa ei enää koko-
naan anna joukoille elatusta ja. että ainakin l/3 tarpeestaon
jälkikuljetuksen kautta tuotava. Kaikkien joukkojenasema,
ei tietenkään ole samanlainen. Toiset saavat majapaikois-
saan koko ravintomäärän, toiset eivät mitään. Mitä joukot
lisää tarvitsevat, sen ne ottavat elintarve- ja muonavau-
nuistaan ja nämä taas ovat täytettävät A. K:n muona-
kuormastoista. Koska ruoka- ja rehuvaunuihin ;"> päivänä
vielä kuormitetaan toinen annos, inistä myöhemmin tulee
puhe, ei niitä heti tarvitse täyträä.

Muut seikat, jotkaA. K:nintendentintäytyyselvittää,
koskevat:

a) 2. H. J). elatusta,
I») uusien kenttämakasiinien valmistamista,

Ie) Gerolzhofenin kenttämakasiinin hajotusta,
d) kenttäleipomoiden käyttöä,
e) toimenpiteitä yl. kassojen takavarikoimistavarten.
2. R. D:n toivomukset ovat saapuneet IV A. K:Ile.
Se pyytää Gerolzhofenissa olevia. (10 tonnia kauroja,

muuta ei mitään.
2. R. 1) on edelleen pyytänyt IV A. K:aa ottamaan

haltuunsa Coburgin makasiinien jäännösvarat ja siinä suh-
teessa se yhtyy IV A. K:n toivomuksiin, joka aikoo marssi-
alueelle järjestää uusia makasiineja.
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Gerolzhofenin kenttämakasiinissa on 5 p. lokak. IV
A. K:ii 1 päivän muonavarat. Näiden jakaminen joukoille
onnen marssin alkua näyttää tarpeenvaatimalta ja A. K:n
johto määrää, että joukot jo 5 p:nä saavut nämä muona-
varat haltuunsa.

G:ssä on 67 nautaa — a 500 kg (elävä paino), 250
kg teurastettuina, siis noin 44 000 liha-annosta. Koska niitä
ei voida kuljettaa mukana, ovat ne teurastettavat.

Kitzingenissä ja Gerolzhofenissa on 5 p. lokak. kum-
massakin LV A. K:n J. kenttäleipomokuormasto.Oletetaan,
että lokak. 5 päivän iltaan Gerolzhofenin leipomo on tuot-
tanut A. K:lle leipää 1 päiväksi ja Kitzingen 2 p:ksi. .Jou-
kon leivässäpito vaalii erikoista huolta, sillä maan asuk-
kaat leipovat vain omaksi tarpeekseen, joten heiltä ei voi
saada paljon. Josesim. 6p:na saadaan maasta elintarpeita
3/3 tarvittavasta, määrästä, ei voi toivoa, että leipää saa-
taisiin niin paljon, vaan ehkä vain ' ... Leipomokuormas-
tojen tehtävänä on liikennesodassa pitää liuolta, tarvitta-
van leipämäärän valmistamisesta.

IV A. K:n 1 kenttäleipomokuormasto voi vielä li
ja 7 p:nä jäädä toimimaan. A. K:n johto jättääsilleleipo-
mpaineita 2 p:ksi ja järjestää asiat siten, että3 seuraavan
päivän leipomotarpeet liitetään Kit/.ingenissä olevan 2
kenttäleipomon matkaan. Tämä on näet liian kaukana jou-
koista voidakseen hyödyttää joukkoa. Se saa senvuoksi A.
K:n johdolta käskyn marssia (> p:nä Hassfurtiin ja 7 p:nä
( 'oburgiin.

1 kenttäleipomokuormasto leipoo 3 päivänä noin 38
tonnia jauhoja., jonka määrän kuljettamiseentarvitaannoin 40
vaunua.

Kitzingenissä on, kuten mainittu, leivottu leipää 2
päivää varten. Kuten seura.ava.sta. liitteestä näkyy ei noita
välttämättä joukoille tarvita. A. K:n johto siksi luovuttaa
vanhemman leipämäärän Kitzingoninetappikomandantuurin
käytettäväksi ja käskee liittää tämän toisen, nuoremman
A.K:n päiväannoksenkenttäleipomo2 matkaan. Tähän tar-
vitaan 38 vaunua, jotka makasiinikuormasto antaa ja lait-
taa marssivalmiiksi (J p:ksi lokakuuta. Niiniä vaunut kul-
jetetaan 2:sen kenttäleipomon mukana (i p:nä Hassfurtiin
ja 7 p:nä R. M. K:n n:o 1 ja 2 majoitusalueelle.
Nämä lähettävät taas mukana, tn omansa vanhan leipämaa-
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rän 7 p:n jakamispaikkoihin. Täältä noutavat leivän kun-kin joukon muonavaunut, mitkä nyt juuri vaativat täyt-tämistä, koska niiden 5 p:nä ottamat 2 leipäannosta ovat
suu immaksi osaksi syödyt 0 ja 7 p:nä.

Suunnitelmassa ei ole otettu huomioonsiviilileipomoita
niinpienissäpaikoissakuin Gerolzhofen ja Kitzingen, mutta
Coburgissane voivat tuottaa puolet A. K:n tarpeista.

Suunnitelmassa on edellytetty, että joukot eivät ma-
joitusalueelta saa leipää, vaikkakaan asian laitaei niin huo-nosti ole, mutta samalla on suunnitelmassa vaadittu kent-täleipomoilta korkeinta työmäärää, mitä ei helposti voidasaavuttaa, sillä saattaa tullakaiken.laatuisia esteitä. Nämä
edellytykset siis tasottavat toisensa,

A. K:n johdon toimenpiteet.
Ne toimenpiteet, joihin IV A. K:n johdon on ryhdyt-

tävä, ovat seuraavat:
A. Erikoiset määräykset:

1. Maan elintarpeitaon mikäli mahdollista käytettävä.
2. Majoituselatus voidaan vaatia; hinta, 2 mk. päivää

ja henkeä kohden.
3. Div:t voivat ostaa ja pakkoluovuttaa elintarpeita;

rajahinnat:
4. Jos marssin kestäessä tulee puute leivästä, alennet-

takoon leipäannos 500 grammaan ja liha-annos ylen-
nettäköön600 grammaan.

5. Sikäli kuin elintarpeitasaadaan maastavoidaan ruo-ka-annosta lisätä l/s osalla.
<i. Joukkojen komentajat voivat antaa teurastajille ja

leipojille ruokalisäyksen.
7. Elintarve- ja ruokavaunuinin kuormitettua, 2. an-

nosta ei täydennetä.
8. Yleiset rahastot takavarikoidaan, ilmoitus päiväil-

moituksessa.
i). Div:t ilmoittavatpäivittäin elintarvetilansa.

B. 1. Käsky kuormastokomppanialle Gerolzhofenissa muo-
dostamaan kaurakuormaston ia viemään sen 2 RD:lle.

2. Käsky Gerolzhofenin kenttämakasiinin johdolle ma-kasiinin purkamisesta!
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3. Käsky kenttäleipomokuonnastoille n:o 1 ja 2 seu-
raavanpäivän toiminnasta.

4. Ohjeet kcnttäintendenteille virkamiesten lähettämi-
sestä Coburgiin ottamaan haltuunsa siellä olevat
jäännösvarat ja enentämään sikäläisiä makasiini-
varastoja..

5. Tiedon lähettäminen Kitzingenin etappikomenta-
jalle käskyistä, jotka annetaan 2. kenttäleipo-
mokuormastolle.

6. Muonitusilmoitus A. Y. J:lle.

Divisioonain etenemiskäskyfc.
(Katso kartta 4).

24. ja 40. .1. D:n käskyt A. K- käskyn perusteella 5
]>. lokak. 8° i. p.

40. J. I):n on Hassfurtin luona mentävä Main joen
yli. Sen osat joutuvat siis kulkemaan yhtä päätietä Don-
nersdorf—Wonfurt — Hassfurt ja läktevät siten, että ilman
kiertoteitä ja ristiin käymistä saapuvat marssirivistöön.

24. J. I):n on asetettava etujoukko koko armeija-
kunnalle. T):n pääjoukko taas voi mennä suoraan ryhmissä,
niin että jokainen tulee lyhintä tietä seuraavaan majapaik-
kaan.

24. J. D
DivisioonakHsky.

Div. Esik maja Haasfurt 5. X. 10° i. p.
Vihollisen joukot ovat ku-
ningaskunta Saohsenissa.
Armeija lähtee huomennaete-
nemään. IV A. K. on vasem-
mallasiivellä. Sen edelläon 2.
R. I)., suuntana Saalfeld. 11!
A. K. käyttää tietä Bamborg

-Kiips.
Divisioona marssiihuomenna
majoitusalueellelokak. (> ja. 7

■loukkojen jako
Etujoukko:

Kenraalimajuri X. -"

24. K. T. Pr;n Esik.
47. .7. Pr.
Hus. R,
K. T. K. 77.
L. komp. I.
A. K:ii Sähk. os. :{.
Kiintopallo-osasto.
Puh. os. j»:ää vasten.
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Pääjoukko marssir. L
Kenraalimajuri Y.

J. R. 107.
L. komp. 2.
J). S. K.
R. Muon. K. 1.
marssiryhmä IT.

Eversti Z.
J. R, 100.
K. T. R. 78.

Monistus:
A. K. J. l kpl.
40 J. 1). l „
J. Pr. 2 „
K. T. Pr. 1 „
.7. R. 4 „
R. R. 1 ,
K. T. R. 2 „
Pi. K. I „
L. komp. 2
A.K.Sähk.os. 1 „
Kiintop. os. 1 „
Puh. os. 1
R. Muon. K. 1 „
Varana 4

Summa 24 kpl.

4. Etujoukko lähtee klo 8° a. p.
Etuos. KönigsbergistäBurg-
preppach'in kautta Pfamvei-
sach'iin ja asettuu lepäämään.

I Tiedusteltava linjan Coburg—
Rodach— Römhildsaakka.Yh-
teys 2:een R. D:aan ja III:
een A. K:aan on pidettävä.

5. MarssiryhmäImenee 8,30
aamulla ilman marssivarmis-
tusta yli Mainin Hassfurtin
luona ja marssii Hofstettenin
kautta majapaikkaansa.
MarssiryhmäIIkulkee 8°
aamulla varustettuna marssi-
varmistuksella Sailershause-
nista Holzhausen— Ostheimin
kaiitta majapaikkoihin.

6. Ploniirikoitvppania pitää
huolta siitä, että Main-joen
«ilta Hassfurtin luona ja ka-
dut ovat vapaat ja divisioo-
niin mentyä lähtee majapaik-
kaansa.

7. Suuri kuormcbsto pysyy
joukkojen mukana.

8. Minäm&Tß&m marssiryhmä l:n
mukana suoraan Div. Esik.-
majaan Lohr'iin.

24. J. 1).

Kenraaliluutnantti

Erikoismaara,yksia.
1. Erikoiset käskyt A. K:n Sähk. osille, kiintopallo-

osille, R. Muon. K:lle lokak. G p:n etenemistä varten.
2. 3 upseeripatrullin lähetys erikoistehtäviin. Ohjeet

niille 5 p:n illalla Div. Esik. M:ssa.
3. Ilmoitus A. K:n johdolle div. käskyn perustalla.

10° i. p. siitä, että etujoukon pääosaston majoituksensuh-
teen on välttämätöntä tehdä muutoksia A. K:n käskyyn.

Sotilaskäsikirja. 5. O*a. 2(1
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Liite
24 .1. J). o. X. 10 illalla annettuun div. käskyyn

Majoitusyleissuvnnitelma lokak. 6ja, 7 p:ää
vasten

A. K:n johto I Burg-
Kenttähallitusvir.1preppach

jaA.K:nSiihk.os.

1,Etujoukon komnn-
; taja jamarssiryh-

mien johtajat jär-
jestävät majoituk-. sen heille määril-:M:nneii J.D:nesik. ] tyilliialueilla.

2.Burgpreppachiin
,_J ei majoiteta.

S.RyhmätIjaIIJär-jestävät alueillaan
itseniiisesti var-

l\iintoi>.OS. ja Puh. , l^ohr
Osasto

U» J. T):n Bsik. |
lOtujoukon johtaja i Pfarr- |Pfarrweisaoh, Plsh- mistoksen.
Mtujoukoupiiäosust.i vveisncli ibach,Kreisdorf,.Tun-/].Etujoukkojen toi-

kersdorf jaPfaffen- meenpanomn pak-
dorff ! koluovutus voi-

km Egrichshofe-
niin ja Eberniin
jaIryhmänPrep-

a „ .. „ , , r paetuin.f! Isl 'in,Vorbach Weu- 5
_
Muonitus majoi-) ses, Albersdorf, tuspaikoissa sekii) Jesserndorf, Bram- muona. ja rehu.t berg jaBischwind| Vinim

,is ta Wo A
li. Komp. 2 /

I). B. K. " )
11. M. K.1 Bisoli-

witul i. p. ilmoittavat
i

Marssirylmiä TI
.1. R. 100
K. T. R. 78

I__^____^____ ! joukko-osast. buo-
i . , „ . raandiv:lle, mitenMajbaoh. Gemein- Sl,urissa määrin

n-kl liltt?vrsYind> vaunuja on tiiv-' J^i^ch, Oschers- dennettiivä.dorf,Siilzbach,Erles-
dorf, Ibind,Hohn- j

hauscn,Lenzondorf I
ja Lohr (tähän on
sijoitottava vain 2

komppaniaa)

Pi. K. Bram-
bor'r

PftiltTcfilt.loukko majoitus I'aikkakuntaleiri Huomautuksin

: '
—

! daanulottaa mviis-
MarssiryhmäI

18 .1. Pr:n Esik. Lohr
24 K. T.Pr:n. Esik. „
J. R.107 )
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40. J. D.
Divisoonakösky.

Div. Esik. maja, Falkensteiiiissa 5. X. 9° i. p.
Joukkojen jako:

(samalla marssi -
I. Vihollisjoukkoja onSaksin ku-

ningaskunnassa.
järjestys.)

Hus. R. Esiki ja2
") Armeija lähtee huomenna, etene-

mään. IV A. K. on vasemmalla,
sivustalla. Sen edellä Saalfeldia
kohti kulkee 2 R. D. Bambcrg— Kiips-tietä käyttää ITI A. K.

esk:aa Div:n
Esik.

88:n J. R:nEsik
40.K. T.Pr. Esik
J. R. 104. 3. Divisioona marssii huomenna.

Hassfurtin kautta lokak. (i ja 7
p:ää vasten määrättyihin maja-
paikkoihin. Kuljettuaan Main-
virran yli marssivat joukot lyhin-
tä tietä majoituspaikalle.

K. T. R. 32.
D. S. K.

katso liitettä.

24. J. 1). marssii div:n edellä ja,
sen etujoukko asettuu Pfarnvei-
sachiin.

R. H. Pat].
A. K. S. K.
R, Muon. K. 2.
f)/Hus. R. menee 4 Hus. E. lähtee 10° a, p. Won-

furtista marssille.
Muut joukot liittyvät marssi-
järjestyleseen ja seisova.t sitä var-
ten:

tiedustelu-eska
droonana Mci-
ningenun

aQ r 10° a.p. tiellä Hor-'oK-Epr Es.
h;"- ft- X

,i? 1(l4 Ja Dampfach- -.. r|l ,» ., Steinsield— Vvon-Vi rl
-

furt. Alku Won-
(lurtissa..

.1. R. LBl -10° a.p.tiellä Don-
tiersdorf— Steins-
ield. Alkupää siellil
missä kylä alkaa.

20*

J. R 181.
89 J. Pr. Esik.
K. T. R. 68.
L. Komp. 3.
J. R. 133.
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80 T Pr V* 112I 12'15 L P 1tiellä
t rf' i£i Westheim—Hass-
v T p ra ' furt- Alku Hass"

t 1?' o furfin— Main-Bil-L. Komp. 3. ct,e]äpuolella.
10,45 a.p. tiellä
Huudolshauscn—

.1. R. 133. IDonnersdorf ja
R. H. Patl. jMönchstockloin—
A. K S.K. |Donnersdorf. Alku
R.Ainon. K.21Donner sdorfin si-

säänkäytävän
luona.

6. Suuri kuorimista marssii ryk-
menttien ja itsenäisten joukko-
osastojen mukana.

6. Pi. K. saapuu 9,45 a. p. Main-
sillalle ja ottaa24. J. 1). kaikkien
joukkojen ylimentyä siltavahdin
pidon ja huolehtii Hassfurtin ka-
tujen vapaana pysymisestä.

7. njHlis. IL marssii huomenna aa-
mulla 4° a. p.Meiningeniinja jää
sinne ticdustelueskadroonaksi.

8. Minä kuljen Div:nalussa ja me-
nen Mainin yli kuljettua Div:n
Esik. majaan Kanigsborgiin.

Monistus
—

40. J. D.
Kenr. luutn.

Erih,o ismtitirayh;sia.
1. Erikoismäfiräykset A. K:n S. K:lle jaR. Muon. K.2:llo.
2. Tehtävä 5/Hus. R:lle.
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Liite

6. X. 9 Lp, annettuiin Div. käskyyn10. J, n.
Majoitusf.an,lvkko lokak. 6 ja7 p:aa

varten

Joukko Majapaikka Leiripaikka Huomautuksia

A. K:n johti), kent- Burg-
tähallintovirastoI preppiu-ii
ja A. K:n Hiilikö
Os.

1.Majoitusalu-
eella voidaan
panna toimeen
pakkoluovutus,
paikkakunnan-
piiiUlikön inilä-
räysten mu-
kaan.

2.Muonitus ote-
taanmajatalon
isänniltä sekii
muona ja rohu-
vaunuista. Klo
4:ksi i.p.ilmoit-
tavat joukko-
osastot suo-
raan div.:lle,
missä määrin
on tarvis täy-
dentilii ruoka-
jarehuvaunuja,
!i.Majapaikan
valmistajia voi-
daan Zeirin
Ober-Theres'in
luona olevilla
lautoilla lähet-
tftö edeltäpiSin.

24. J. D:n Esik. ja j Lohr
Iviintopallo Os.

40 J. D:n Esik. |Königsbergl

8a J. Pr:nEsik. j Unflnden
IGqssmannsdorf.Ost-
■ heim,Hofheim,RU{j-
heim, Junkersdorfl'

I. R. 104

Römershofen, Holz-hausen, Unflnden,
Hellingcn,K()nigsb.

89. J. R:n Esik. |Altorshaus.l
iBischofsh., Altors-'

hausen,Krum.Prap-
pnch

I.R. 188

J. R. 134 Ilofstetten,Dörfles,
Kiisslau, Weisson-

brunn

■ | Burgprep- |. pach, tie- :
I4 esk. dust. Esk.

Hus. R.< 5 „ Meinin-\ t; „ genissä,
Uossmanns-

dorf

J. H. 181JaK.K.Ob. :
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Joukko Majapaikka Leiripaikka Huomautuksia

40 K. T. Pr:n Esik. \ Königsberg

A. K:n Muonitus.
Oerokhofenin kenttämakasiinissaon lokak.5p:nä yksi-

päiväinenmuonamäärä IV:llearmeijakunnalle: leipä saadaan
1. kenttäleipomosta ja liha on elävästä karjasta. Maka-
siinin johto saa A. K:n johdolta käskyn 5 p:nä lokak. 7°
a. p. viedä makasiinivarat joukkojen luo, siten että ne vii-
meistään 6° i. p. voidaan ottaa vastaan Knetzgau'ssa,Hor-
hausenissa, Sulzheimissa, Bischvvindissa ja Gerolzhofenissa.

Kenttäleipomo jatkakoon toimintaansa G ja 7 p:nä.
Lokak. 8, 9 ja 10 päivää vasten olevat leipomovarat kul-
jetettakoon 7 p:nä lokak. kenttämakasiiniin Coburgiin.

->l I (\ Pnttr..
Rykm.< 2
Esik. (,3 ..

f- „
II 5\(i

'. Rilgheim
Unfincleii
Ostheim
Bolzhausen
Römershofen
Hoilingen

2 K. Am.K.
I (1Pattr.

Rykm.> 2 „
Esik. (;, ..

v {r. „
1.6 „

Weissonbi'uini
Kösslau
Dörtles
Altershausen
Krum
Bisehofsheim

2 K. Am. K. I v

R. H. Patl. ja K.
m. K.

Ober-Holienried
Unter-Hohenrieil
Sylbach

Pi. K. sekä A. K:n Uchenhofen
S. K. ja D. S. K.

j. Komp. I! :Kiinigsberg

R Muon. K o Pra >ach [
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( lerol/.hojonin makäsiininjohtajalla <>n käytettävänään
50 vaunun suuruinen tnakas. kuormasto.

Ennen on jo mainittu Gerolzhofenin makasiinin tila.
Lokak. 5 p:nä 7° a. p. tulee johtajallemakasiinin tyhjen-
tämiskäsky. Sen vuoksi hänen on ryhdyttävä seuraaviin
toimenpiteisiin:

1. Eläimet teurastetaan ja lihat kuormataan.
2. Kcnttäleipomon luona kuormataan leivät, jotka

kuuluvat päiväannokseen.
li. Otetaan selville vaunumäärä, mikä tarvitaan muo-

nan kuljettamiseen jakamiapaikkoiliin.
4. Muonamäärän kuormaaminen.
5. Muonakuorinastojen muodostaminenja niiden mais-

Sijärjestyksen määrääminen.
Ennenkuin makasiinin johto ryhtyy näiden tehtävien

ratkaisuun, aprikoi hän niitä kirjoituspöytänsä ääressä tar-
kastellen varasto- ja tarvetaulukoita. Tällöinsyntyyhänelle
kj^symyksiä, joihin hänelle saapunut A. K:n käsky ei anna.
vastausta. Mille joukoille määrätään kukin yksityinen ja-
kamispaikka? Kuka ne jakaa? TäytyyköMain'in pohjois-
puolelle majoitettujen joukkojen muona- ja rehuvarastot
kuljettaa Hassfurtin kautta jakamispaikoille, vai onko sopi-
ville paikoille laitettu siltoja ja missä paikoissa ne ovat?

Johtajan valtaa aluksi tunne, että A. K. J. vaatii
häneltä mahdottomia, tai että se vähintäinkin luottavai-
sesti kuormitttaa hänen hartioilleen tehtäviä, jotka tark-
kaan otettuina eivät kuulu hänen toimipiiriinsä. Myönnet-
täköön,että A. K. J., jonka palveluskunta toimii kunnol-
leen, ei jätä näin paljon ratkaisemattomiakysymyksiä ma-
kasiinin johtajalle.

Virkailijan pitää, kuten sotilaan ehdottomasti seurata,
annettua käskyä, mutta hänen volvollisuutensaon ottaapu-
heeksi kaikki hänessä heräävät epäilykset. .Johtajan täytyy
senvuoksi asettautua yhteyteen A. K:n intendentin kanssa
ja heti saatuaankuulla, ettei muita siltoja kuin Hassfurtin
ole olemassa, pyytää suostumusta jakamispaikkojen jakoa
varten seuraavalla tavalla..
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aa,;wi an setiville
tulee

ktrvittaviienvaunujen
in tuloksiin.

,UVUH,joht.aja,
seuraavi

Jaka-
mia-

paikka

Päivittäi-
nenannos-

määrä Vaunutarve
seur. aineita

varten
Joukot ja esi-

kunnat
Kuonnastopalvi!-
lus 5 p.lokak.

mie- |hovo-|
hille 1 sille |

Hass-
lurt

24J.D:nEsik.
47J.Pr:nEsik.
J. R.139
,» >. 179„ „ 10(5II111
Hus. R:n Esi-

kunta1.2.3.
24 K. T. Pnn

Esik.
K. T. R. 77

Esik. I.
1. K.Am. K.
K. T. R. 78
Kiintop. os.
Pi. K.
D. S, K.
L. Komp.
R. Muon. K. 1

i

10600 2858

Leipää
7875 kg = 8 v.
Lihaa
3937 „= 4 v.
Muu muona
3235 kg = 4 v.
Kaura
17148kg=18 v,

Yht. 34 v.

Mak. aptil. A.
Valmistaa edel-
täpäin muonan
jaon.

Johtaja Luut-
nantti B.

Lähtö: 12° päiv.
Donnersdorfin
kautta Hasstur-
tiin. Kuormat
puretaan, hovo-
set rnokitaan.
Tyhjät kaura-
vaunut takasin
Qerolzholeniin.
Jäännös kuor-
mastosta odot-
taa A. K:n joh-
don määräyk-
siä.

7o_furt 48J.Pr:nEsik.
J.R. 106 Esik.
I

J. R. 107
K. T. R. 77.
II(H)

K.(H) Am. K.
L. Komp, 2
5/Hus. R.
1. K.T. R. 32
Pi. K. ja
D. S. K. K.

j

Leipää
4442 kgaa B v.
Lihaa
2221 kg=8 v.
Muu muona
1777 kg

-
2 v.

Kaura
7518 kg ■= 8 v,

Yht. 18 v.

Mak.apul.C. läh-
tee edeltäpäin
valmistamaan
muonan jakoa.

Johtaja Luutii.
D.

Lähtö1i.p.Don-
nersdorfin kaut-
ta Vonfurtiin.
Kuormat pure-
taan, hevoset
syötetään. Tyh-
jät kauravaunut
takasin Gorolz-
hofeniin.

Loput kuormas-
tosta jää odot-
tamaan A. K:n
käskyä.

5922 ] 1253
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Jaka- Joukot ja esi-
kunnat

Kuorniastopalve-
lus R p. lokak.inis-

paikka mie- iievo-
hille!sijle

Sulz-
heim

Rahastnnh. koke-
las E. (apulai-
seksi määrätty)
edeltäpäin val-
mistamaan muo-
nan jakoa.

Johtaja Luut-
nantti F.

Z«7itö2°i.p.Alitz-
heimin kautta
Sulzhelmlin.
Purkaminen.

os. Tyhjät kaura-
vaunut takasin
Qerolzhofeniin.

Loput kuormari-
tosta odottakoot
A. liru johdon
määräyksiä.

Rahastonh. koke-
las G. (apulai-
seksi määrätty)
edeltäpäin val-
mistamaanmuo-
nan jakoa.

Hun-
delshau-

een

Johtaja Luut-
nantti 11.

LÄMff8 ol.p.Bisch-
vind"in kautta
Hundelshafeniin.
Purkaminen.
Tyhjät kaura-
vaunut Gerolz-
hofeniin takai-
sin.

Loput kuonnas-
tostaodottakoot
A. K:n johdon
käskyä.

Päivittäi-
nenannos-määrä Vaunutavve

sour. aineita
varten

A. K. J.
88J.Pr:nEsik.
J. R. 101
J. 11. 181
K. K. K.
K. T. R, 32

Bsik.
K. T. K. 32 I.

Bsik. 2. 8.
K. Am. K.
2.R.H.Patl.l.
A. K. SlUik.

Leipää
5507 kg

—
G v.

Lihaa
2754 kg

—
?! v.

Loput
2208 kg = 2 v.
Kauroja
10890kg=11v.

Yht. 22 v.

7348 1815

Leipitil
G2G9 kg= 7 v.
Lihaa
H135 kg=8 v.
Loput
2508 kg<= 8 v.
Kauroja
15942kg=»16 T.

Yht. "29 v.

40J.D:u Bsik.
SOJ.PnnEsik.
J.11. 188Es1k.

11. lii.
J. R. 184
4. 6.Hus. R.
40K.T.Pr.Es.
K. T. R. 68
L. Komp. ;"{
R. 11. Patl.Bsik.
1 R. 4 Patl.
R. Muon. K.2

8359
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j,^ Tarvittava an-'
mis Joukot ja psikunnat nosmaarö

paikka
Huomautuksia

miehille hevos.

*)Suurta laija olevat
hevoset saavat kak-

IAm. K. Os. sinkert. annokset.
R. H. Pntl:nAm. K. Leipäsi 5 158 kg

Liliaa 2584 „08.*)
Muon. K. 1-— :? Loput 2 004„ Kauroja40 428„ .. 4-6R. Muon. K. 8
j 4—7
iHevosvnrikko 1 jn2

yhd.
Kenttiisairaal. 1— 6

8800
Vaunujen tarve

yhteonsa:
Hassiurt :-!4 viiiui.
NVorfurt 18
Sulzheim 22
Hnndelsliausen 297—12

jKenttiilfiponio K. 2
Yht.108vanu.

Näissä laskelmissa on arvioitu annoksenpaino seuraa-
vasti: leipä750 gr, liha 375 gr, muu ruoka .'}()() gr, kau-
ra G kg; vaunun vetomäärä 900— 1000 kiloa.

Laskelmat osoittavat, että makasiinikuonnaston 50
vaunun lisäksi tarvitaan vielä 5:5 vaunua. Nikien pakko-
luovutus muutamassa tunnissa näyttää mahdottomaltavihol-lismaassa, josta jo on otettu Gerolzhofenin niak. kuormas-
ton vaunut. Yhtä vähänvoi ajatella, samoilla vaunuillaehdit-
tävän tehdä kahta matkaa edestakaisin.Mutta Gerolzhofe-
nissa on majoituspaikoissaan muona- ja raskaat muona-
kuormastot. Ilman suuria purkamisia voidaan nämä vau-
nut panna käytäntöön, kun näiden rnuonakuormastojen
täydet kauravaunut liitetään muodostettaviin ruokakuor-
mastoihin. Nämä vaunut palaavat,niin pian kun ne jaka-
mispaikalla ovat puretut, takaisin Gerolzhofeniin ja täyte-
täänuudelleenGerolzhofenin kenttämakasiinista. Tällätavalla
saa johtaja helposti käytettäväkseen 66 vaunua, niin että
hänelle jää makas. kuormastosta vielä 3 vaunua makasii-
nin tyhjentämistyöhön. Tähän kaikkeen tarvitaan A. K:n
johdon suostumus.

Muodostettujen muonakuormastojen johtamista varten
jakamispaikkoihin pyytää makas. johtaja A. K:n johdon
.suostumuksella, Gerolzhofenin A. K:n kuormastojen1 staf-

Gerolz- J R. 188 I
hofen A. K. s. K.
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felin johtajalta 4 ups. sekä varliokomennuskunnan, jolle
a,nnetaan kirjalliset ohjeet, mitkä sisältävät seuraavia tie-
toja.: kuormaston vahvuus ja laatu, lähtöaika,marssitie,
varastot ja joukot, joille elintarpeet suoritetaan ja kuor-
maston tehtävät purkamisen jälkeen. Muona- ja R. Muon.
kuormastojen tyhjät kauravaunut palaavat heti Gerolz-
hofeniin takaisin, sillä A. K:n johto käyttää niitä sairaiden
kuljetukseen.

(i p:nä lokak. ovat makas. niuonakuormaston vaunut
taas koossa ja kenttämakasiinin johtaja järjestää niiden
käyttämisen edelleen. Osa niistä jää kenttäleipomoon vie-
mään 7 p:nä lokak. siellä varastossa olevat leipomo-aineet
8, 1) ja JO päivää varten Ooburgiin. Tähän kuormastoon
tarvitaan 40 vaunua. Nämä vaunut kuormitetaan 0 p:nä
ja ne lähetetään 7 p:nä Kit/.ingenistäEt. Komandantuurin
käytettäväksi eri tarkotuksiin. A. K:n kuormastot saavat
6 p:nä tarvitsemansa muonan suoraan kenttämakasiinista
ja Gerolzhofenin kenttäleipomosta.

IV. A. K:n asema 8 p:nä i. p.
LV A.K.onA.Y.J:nohjeidenmukaanhäiriöttä jatkanut

matkaansa ja on 8 p:nä lokak. kaikkine osineen asettunut
lepäämään alueelle Coburg- Sonneberg ympäristöineen.

Armeijakunnan elatutilanne muooostui huonommaksi
kuin voitiin odottaakaan. Lokak. 6 p:nä oli muona- jare-
huvatinujen 2. annos tullut käytetyksi. Lokak. 7 p:nä
täytyi muonavarojen täytteeksi ottaa puolet 1 ja 2. R.
Muon. .kuormaston tuomista varoista. Coburgin makasiinissa
olevat varat taas eivät riittäneet näiden täytteeksi.

Pakkoluövutuskomennuskunnatolivat panneetpääpai-
non kaurojen hankinnalle ja saaneet näitä tyydyttävästi,
niin että R. Muon. K:t voivat täyttää vaununsa. Mutta
muut muonavarat olivat sangen vähäiset. Edeltäpäin lähe-
tettyjen intendentuurivirkamiesten toiminnastakaan ei sa-
nottavia tuloksia koitunut. R. 1). oli toiminut tuhlaavasti
välittämättä jälestä tulevasta IVarmeijakunnasta. Coburgin
ia sen ympäristön väestöllä oli ruokavaroja, tuskin omaksi
tarpeekseen.

Samoin lokak. B:nnen päivän majoitusalue tuotti vain
niukat varat maasta,, niin että mainittuna päivänä I. ja
2 R. Muon. K:n varat olivat kokonaan käytetyt.

Klo. S i. p. saa, komentava kenraali tiedon tilanteesta.
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Yleiskatsaus kuormas-

lluoni! Mustien Yiivojansisäpuolelle m»rkityt pUiräryhuirtt ovat tSiydet
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tojen pälväryhmiin.
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A. K:n intendentin järjestelyt seuraavia päiviä varten.
Lokak. 0 p:stä asti ei siis enää voida toivoa saatavan

muonituöapuamaasta. Joka päivä täytyy muona- ja rehu-
vaunujen jakaa koko varastonsa joukoille ja täyttää ne ar-
meijakunnan muonakuormastosta. Tyhjät muonakuormas-
tot taas tästä lähtien joka päivä palaavat etappimakasii-
niin, täyttävät vaunut siellä, ja palaavat armeijakunnan
luo. Näiden kulku on nyt järjestettävä.

Kuormastoja varten laadittu liikuntasuunnitelma on
liitteessä. Siihen liitettäköönseuraavaa.

Ei ole käytännöllistä antaa kuormastoille käskyjä
päivä päivältä, vaan kerrallaan useammaksi päiväksi, sillä
silloin kuormastopataljoonien komentajat,kuormastojen joh-
tajat ja makasiinin johto saavat ylcissilmäyksen siitä, mitä
on odotettavissa, ja tämä taas antaa varman vakuutuksen
siitä, että liiko käy määräysten mukaisesti. .Jos sotatila
tai odottamattomat tapahtumat vaativat muutoksia, niin
A. K:n johto antaa uudet määräykset.

Muonakuormastojen jako päiväryhmiin.
Se seikka, että muonakuormastojen täytyy päivittäin

antaa täysi muonamäärä armeijakunnan muona- ja rehu-
vaunuille, vaatii jakamaan kuormastot päiväryhmiin ja
tässä tapauksessa4 päiväryhmään kuormastojen varoja vas-
taten (katso liitettä). Samoin täytyy kuormastojenottaa,
elatuksensa, mukaan. Täytyy siis liittäälisää vaunujakuor-
mastoihin.

Armeijakunnan välimatka etappimakasiinista tulee
etenemismarssin kuluessa, päivä päivältä yhä suuremmaksi
ja siten kasvavat jälkikuljet uksen vaikeudet. Kuormastojen
liikkeet on pakko järjestää niitä huolellisimmin. Siitä huo-
limatta tulee kerran hetki, jolloin on mahdotonta, hankkia,
oikeaan aikaan muonaa.. Tämä hetki tulee marssin kestä-
essä verrattain pian. Edellytetään marssin jatkuvan kes-
keytymättä Jenan kautta. Rterseburgnn saakka, päivämarssin
pituuden ollessa, noin 22—26 km. Liitteestä näkyy, että
päiväryhmä 1 on 12 p. lokak. oikeaan aikaan jakamispai-
kalla. PäiväryhmäII:Ile onnistuu tänä L3p:nä vainteitten
ollessa hyvässä kunnossa, ja ankarilla, ponnistuksilla. Mutta,
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päiväryhmät 111 ja IV, joitten pitää luovuttaa, varastonsa
.14 ja 15 p:nä eivät enää ehdi paikalle aikanaan.

Etappimakasiini on joukkojen muonitusasema, se ei
saa olla liikkumaton, vaan se täytyy voida siirtää aina
eteenpäin,etteikoko jälkikuljetus käy mahdottomaksi.Missä
tämä ei ole mahdollista, siellä menevät etappikuormastot—
vastoin tavallista tapaansa —

suoraan joukkojen luo ja
armeijan ja makasiinienkuormastotavustavat näitäsamaan
tapaan.

Yleensä A. Y. J. itse pitää silmällämuonitustilannetta
ja osoittaa etappitarkastajälle aikanaan vaadittavat toimen-
piteet. Mutta siitä huolimatta on IV:n A. K:n johto tässä
tapauksessa velvollinen esittämään A. Y. J:lle ja Et. tar-
kastajalle etappipaikan ja makasiinin perustamistaGräfent-
hafiin 11 p:nä lokakuuta.

Leivän vienti ei aina voi käydä samaan tapaan kuin
muiden elintarpeitten vienti. Komentavakenraalipitää itse-
näisesti huoltakenttäleipomo-kuormastostaja. järjestääniiden
kulun. Kuormastojen liikesuunnitelmassa on ilmoitettava,
missä kukin kenttäleipomo-kuormasto on ja mistä leipo-
mosta kukin kuormasto saa osuutensa. Silloin sattuu usein,
että kuormaston johtajan täytyy osa vaunuistaan eri joh-
don alaisena lähettää leipää hakemaan. Sellaiset tapauk-
setkin on liitettäessä otettu huomioon.

IV Armeijakunta.

Kuormastojen kulkusuunnitelma.
Huomautuksia:
1. Muonakuormastot täytetään CoburginEtappimakasiinistä.
2. Leipää ottavat tyhjät kuormastot.

i). X. kukin puoleksi Coburgissa ja Sesskichissa. Leipä-
varojen kuljetuksenedeltäpäin Gerolzhofenista Sesslaohiin
toimittaa kenttäleipomokuoimasto L.
10. X. kukin puoleksi Coburgissa olevastakenttäleipomo
2:sta ja Coburgin siviilileipomoista.
12. X. (!räienthal'ista kenttäleipomo I:t>tä.

'.\. Muonakuormastot vastaanottavat Coburgin etappimaka-
siinista sekä kenttäleipomoista onnin muonansa 8 p:ksi
kuljettaen ne lisävaumiilla. (Katso taul.).
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Yleisesikunnanpuolesta:
Monistus.

— - Yleisesik. päällikkö.
Kuormastojen liikesuunnitelma on ensi tilassa annet-

tava kuormastojen komentajille, että nämä saavat tarvitta-
van yleiskäsityksen muonavaunujen kuljetuksen järjestämi-
sestä ja siten voivat oikein ymmärtää nuo erikoiset,erikoiset mää-
räykset", joita A. K:n johto päivittäin antaa. Nämä mää-
räykset ilmoittavat joukoille milloin, mistä ja miltä kuor-
mastoilta he saavat täyttää ruoka- ja relmvaununsa, tai ne
määräävät kullekin divisioonalle lähintä marssia varten
muonakuormastot ja nämä, saavat, itse järjestää yksityis-
kohdat. Milloin A. K. marssii yhdellä tiellä, käytetään
säännöllisesti jälkimäistä tapaa.

Armeijakunnan intendentin on siis seuraavien päivien
muonitusta varten tehtävä seuraavia ehdotuksia:
1. Kuormastojen kulkusuunnitelma.
2. Suunnitelma ,,erikoismääräyksistä" lokak. Fl p:n muoni-

tusta varten.
3. Ilmoitus A. Y. J:lle muonatilanteen muuttumisesta ja

ehdotus etappimakasiinin siirrosta Gräfenthal'iin, siten
että siellä lokak. 11 p:stä alkaen voidaanottaavastaan
muonavaroja.

4. Käskyt kenttäleipoxno-kuormastoille.
5. Toimenpiteet jauhojen kuljettamista varten leipomoihin.

\). Esimerkki muonitustoimesta armeijan peräytyessä.
Yleinen sotatilanne.
(Katso karttaa 5).

Valkoiset joukot, 4 A. K:aa ja 1 R. D. ovat linjalla
Erfurt

—
Weimar— Jena odottaneet vihollista. Valkoisten

joukkojen toimettomuuden tähden vihollinenpakotti nämä
joukot taistelemaan käännetyssä rintamassa, s. o. luonnol-
linen peräytymistie ei lankea yhteenetappitienkanssa. Yli-
voimainen vihollinen, noin SA. K:aa, on Jenan ja Auer-
stedt'inluona voittanut. Voitettuarmeija voi peräytyävain
kohtisuoraan rintamaa vastaan taaksepäin, joten se ei voi
käyttää entistä etappilinjaa. Armeijan ylijohtajan on pon-
nistettava kaikki voimansa pysyttääkseenperäytymiaen jär-
jestettynä. Jo tämä tehtävä on vaikea ja erittäin vaikea
on mainituissa oloissa järjestää joukkojen muonitus.
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Muonitustilanne 14 p:nä lokak.
Käytettävissä olevat rautatielinjat ja etappitietnäky-

vät kartasta.

Makasiinivarastot:
SangerhausenissaE. P. P:n makasiinissaon armeijalle

ylitä päivää varten tarvittava muonamäärä ja sen lisäksi
teuraseläimiä 1päivän tarpeeksi armeijalle. Klo 1 i.p. saa-
puu 1J-juna, klo 2 i. p. 1K-juna ja klo 3 i. p. 1M-juna
Sangerhauseniin.

Jokaisessa M. E. P:ssä on kullekin A. K:lle muonaa
I päiväksi ja lisäksi 1päivän tarve teuraseläimiä. Kenttä-
makasiineja ei joukolla ole.

3 päiväinen liikkuva vara-muonavarasto koko armei-
jaa varten on vielä Hamburgissa.

Armeijan kokoamisalallaon 2 päivänmuonavarat joka
A. K:lle.

Brandenburginmakasiinion ilmoittanutvoivansa lähet-
tää 7 p:n muonat arpeen koko armeijalle 17 p:ksi lokak.

Kuormastot:
KuormastotauJukoista voi armeijaintendentti nähdä

kuormastojen tilan. A. K:n muonakuormastot voidaan
kaikki täyttää. Etappikuormastoistanoin puolet on täynnä,
puolet tyhjinä.

Sangerhauseniin on juuri saapunut 120 tyhjää kuor-
ma-autoa, joihin kuhunkin voi kuormittaa 2 tonnia.

Armeija-intendentti ja armeijalääkäri ovat armeijan
komentajan luona, joka taistelun aikana oli lähellä Jcnaa.
Etappitarkastaja oliWeimarissa. Etappi-intendenttijactap-
pilääkäri Sangerhausenissa.

Saatuaan tietää asemasta on armeijan yleisesikunnan
päällikkö heti lähettänyt yhden yleisesikuntaupseerinWei-
mariin, jonka piti

1. heti sähköteitsekäskeä kaikkien silhkölennätinase-
mien ehdottomasti jatkamaan tointaan;

2. ilmoittamaanetappitarkastajalle tilanne;
3. koota etappitarkastaja ja Weimarissa olevat upsee-

rit, lääkintäupscerit ja A. Y. tl :n virkamiehet, linnaankäs-
kyjä vastaanottamaan.

Sotilaskftsiklrja, '">. o^h. LJ7
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Tässä esitetään vain se, mikä jälkikuljetukseenkuuluu.
Armeijaintendentin tehtävä on valmistaa ne käskyt,

jotka koskevat muonitusta,
armcijanlääkärin ne, mitkä koskevat sairasten ja haa-

voittuneidenkuljetusta,
etappitarkastaja järjestää sen, mikä kuuluu etappien

muuttamiseen, etappivirastojensiirtämiseen j. n. e.
Nämä 8 virkamiestä ensin omissa virastoissaan ala-

virkamiesten avulla pohtivat ja valmistavat tarpeellisetkäs-
kyt, esikuntapäällikkö tarkastaa ne ja katsoo, että yhteis-
toiminta säilyy ja armeijan johtaja lopuksi hyväksyy ne.

Seuraavassa esitämme lyhyesti näiden virkamiesten
ehdotukset jamitä vaikeuksia jälkikuljetuksen ja. yhteistoi-
minnan järjestäminen armeijan peräytyessä tuottaa.

Yleisesikunnan päällikölle esitetään seuraavat käskyt
sähkösanomina lähetettäviksi.

Armeijaintendentin sähkösanomaehdotukset.
1. sähkösanoma.

Sanr/crhauscnilh et. intändentille,

Kaikkien etappimakasiinien varastot ovat kaikilla,
tarjona olevilla vaunuilla kuljetettavat Northeimiin. 120
kuorma-autoa on juuri saapunut Sangerhauseniin. Nekäy-
tettäköötmuonakuormastoina. Täydetet. kuormastotovat
lähetettävät Dudestcdt'iin, tyhjät Northeimiin. Teuraseläi-
met rautateitse Magdeburgiin. Samoin etappi-kenttäleipomo
Heldrungenista. Wiehen ja Nebran leipomot maanteitseNort-
heimiin. Henkilökunta ja vaunut 4:ää et. makasiinia var-
ten lähetetään Northeimiin, loput henkilökunnasta, ja va-
rastoista rautateitse Magdeburgiin. Vaunutarve ilmoitettava
sota-rautatiejohdolle. . y ,

2. sähkösanonta.
Sofa-raUtai. joh dolle.

Magdeburgiin on heti kuljetettava: Heldrungeninatap-
pi-leip. kuormasto, eläinvarikko Sangcrhausonista, et. ma-
kasiinien joutilas henkilökunta ja varastot, J-, K- ja R-ju-
nat, jotka tänään saapxivat Rangerhausoniin, heti takaisin
Magdeburgiin. \- ■
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3. sählcöaanohui.

Kenraali-inI,endenHile lierliniin.
Armeija peräytyy länteen. E. P. P. muutetaan Sah-

gerhausenista Hannover'iin. Kaikki tänään saapuneet ju-
nat lähetetyl takaisin Magdoburgiin. Pyydämmo Jähettä-
mään Hamburgissa olevat varamuonavarat sekä Magdebur-
gin varastot Hannover'iin. ,

Y j

Armeijalääkärin ehdotus.
Sähkösanoma.

Etappf laahavilleSangerh av,s e?iiin.
Heldrungenissa ja Sangerhausenissa olevat sairasjuual

ovai heti lähetettäväi Magdeburgiin. Kuljetuskuntoiset sai-
raat jahaavoittuneet Sangerhausenin^jaHeldrungeninsairaa-
loista ovat tyhjillä junilla lähetettävät Magdeburgiin. Sa-
moin sotilassairaalaosasto, et. lääkärin varasto ja vapaaksi
tuleva henkilökunta ja varastot. Vapaaehtoinen sairaan-
hoitohenkilökunta ja varastot, mikäli niitä ei tarvita, sa-
moin Magdeburgiin.

Sangerhauseniin voidaan odottaa haavoittuneitatais-
telukentältä. Niiden rautatiekuljetus valmistettava. Vihol-
lisen lähestyessä lähtee viimeinen juna.. Jäiel]e jää vain
välttämätön henkilökunta ja varastot. Sota-rautat. johdolle
ilmoitettakoon tilanne. . v

-
TA. V. J,

Etappitarkastajan ehdotus
Sähkösanoma.

Sangerhausenin etappihomentajalle.
Rautatie Sangerhausen

—
Blankenhain paikallisestivar-

mistettava. E. P. P. muutetaan Sangerhausenista Hanno-
verein. Etappi-intendentti on saanut erikoisen käskyn ma-
kasiinien ja täytettyjen kuormustojen muutosta. Sairasten
ja haavoittuneiden poiskuljetusta, varten on etappilääkäri
saanut määräykset. K. I. I*. Hannoveria, varten määrätty
henkilökunta ja vapaaksi tulovat varastot Magdeburgin
kautta Hannovor'iin. Heldrungonin, VViehen, Nbbran ja

2~x
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Steigron maaetappienhenkilökuntakulkee maanteitseNort-heimiin; samoin tyhjät kuormastot, hevosvarikko etappi-
joukkojen suojaamina. Ampumavarasto on rautateitse lä-
hetettäväMagdeburgiin. Sota-rautat. johdolleilmoitus. Maa-
etappienkomentajat ovatsaaneet tiedon.

A. Y. J.
Nähtyään nämä sähkösanomat, pitää yleisesikunnan

päällikkö niitä liian pitkinä. Vaikkakaan einiitten lähet-
tämisessä tapahtuisi häiriöitä, veisivät ne liiaksi, noin yh-
den tunnin verran aikaa ja sitäpaitsi olisiniiden sanamuoto
sähkötettävä takaisin, kuten aina väärinkäsitysten välttä-
miseksi on tehtävä, milloin tärkeitä sähkösanomialähete-
tään. Säkhösanomien vaihto käy yksinkertaisemmaksi, jos
Sangerhausenin etappikomandantuuriinlähetetään vainyksi
sähkösanoma ja kaikki käskynsaajat kootaan komandan-
tuuriin.

Tätä varten on Y. Esik. päällikkö jo lähettänyt
seuraavansähkösanoman:

Etappikomandantuurille Sangerhauseniin.
Tärkeitä käskyjä odotettavissa. Kutsukaa heti etap-

pi-intendentti, et. lääkäri, sota-rautat. johtaja ja etappi-
joukkojen, et. kuormastojen, et. amp. kuormastojen ja san-
tarmikunnan komentajatkonmndantuuriin.

Armeijan yleisesik. päällikkö.

Nyt lähetetään Sangerhauseniinseuraavasähkösanoma:
EtappikomandantuuriIleSangerhauseniin.

Armeija peräytyy. E. P. P. muutetaan Hannovr'iin.Magdeburgiinon lähntettävä:Muonajunat, eläinvarikko,am-
pumavarastot Peycr-leipomot, Vhaista ]ierrrrse!sairaalaosas-tot, haavoittuneet, vapaaksi tuleva kaikkien virastojenhen-
kilökunnatja tavaravarastot.Northeimiin kuljetetaan maan-teitse: hevosvarikko, tyhjät kuormastoi, ajokuntoiset lei-
pomo-uunit, maaetappien henkilökunta, Sangerhausen'in
makasiinivarastot. Tätä varten käytetään Sengerhauseniin
saapuneet kuorma-autot, JDuclersstadtMin kuljetetaan: täy-
det kuormastot, etappijoukot suojaavat marssia. Muona-
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kuormastojen komentaja käyttää santarmijoukkoja. Sana-
muoto takaisin. Wiehe välittää käskyn Vebroon ja Steig-raan. Sangerhausen Heldrungeniin. A. Y. J.

Tämä sähkösanoma on tärkein ja sen vuoksi ensiksilähetettävä.
Tämän jälkeen lähetetään seuraavat sähkösanomat:Sähkösanoma salakirjaimilla.

Suuripäämajfl, Berlin.
Armeija kärsinyt tappion Jenan ja Auerstedtin luona,

peräytyy Sondershaufenia kohti. Vihollisvoimatnähtävästi(5 A. K:aa. E. P. P. muutetaan Hannoverein.
A. Y. J.

Sotilasrautat. laitoksen päällikölle,Berlin.
Armeija peräytyy. E. P. P. muutettu Hannoverein.Sangerhausen— Magdeburg-liikennelopetetaan.Magdecurgin

liikkuvat muonavarastot lähetettävätHannoveriin.
A. Y. J.Sähkösanoma salakielellä.

V. t. A. K. johdoilleKesseliin, Hannoveriin ja
Magdeburg'iiu.

Armeija peräytyy. E. P. P. muutettu Hannoveriin.
A. Y. J.

Kun nämä sähkösanomat on lähetetty, ja kuitatut,
Haavat sähkötinosastotkäskyn alkaa, purkaa linjoja keskus-
taa kohti. Armeijan ylikomentaja lähtee Weimar'ista Vip-paohin linnaan, mihin armeijan ylimajoituspäällikkömuka-
naan päämajan komentaja ja muonitusupseeri jo ennen on
saapunut ylijohdon majoitusta koskevia toimia varten. Mat-
kalla Vippachin linnaan voi yleisesik. päällikkö miettiä,mi-
hin A. K:n tulee jatkaa peräytymismarssiaan. Tämän hänsitten ehdottaa ylikomentajalle ja heti tämän hyväksyttyäehdotuksen, lähettää käskyt armeijakunnille.

Yleisesik. päällikön ohjeitten mukaan laatii1 yleis-
esik. upseeri armeijakunnille 5 päivän marssitaulukon, jossa
joka A. K:lle määrätäänperäytymistie ja päivämatkat mää-
rätään noin 25 kilometriksi.




