
Våbenhandlere af enhver art ser  
deres udbytte vokse til milliarder.

 
Den franske hær kan ikke mere. 

 
I april måned, efter den fejlslagne  

offensiv ved ’Chemin des Dames’, må en  
stribe mytterier nedkæmpes blodigt.

Da krigen blev erklæret, skulle den  
være overstået på nogle få uger, men  

nu har den raset i tre år. 
 

De vigtigste slag udkæmpes på fransk  
jord, og de faldne tælles i millioner.

Foråret 1917.





I Paris udkæmpes en  
nådesløs kamp mellem  

JOSEPH CAILLAUX’s regering  
og oppositionen, anfør af  
GEORGES CLEMENCEAU.

Den eneste talerstol  
imod regeringen, som den  

forhenværende konseilspræsident,  
der stadig bliver kaldt  

’Tigeren’, har til rådighed, er  
sædet i Deputeretkammeret  

plus avisen L’Homme enchainé.*

Clemenceau synes parat til alt  
for at vælte sin svorne fjende,  
Caillaux. Men den 76-åriges  

chancer for atter at tage magten 
synes ret beskedne...

* Avisen blev grundlagt i 1913 af Georges Clemenceau under navnet L’Homme Libre (”Den frie mand”). Men da krigen brød ud,  
blev den underlagt censur og avisen blev omdøbt til ”L’Homme Enchaîné” (Den lænkede mand). Avisen Le Canard Enchaine (1915)  
tog sit navn fra den førnævnte avis, og Canard, som betyder and, er iøvrigt slang for avis. 



Paris, 16. maj 1917. 



Hov 
hov!

Jeg skal komme 
efter dig, din 
slubbert!

STOP!!!



Godaften, det  
er L’Homme 
enchainé’s  
redaktion!

Casella? Ja, det  
er Clemenceau.  

Sig mig, har De...

Ja, jeg har. 
Jeg har beviset.

Jamen, hvad venter 
De så på? Kom her 

med det!

Jeg vil  
have en dusør.  
20.000 francs.

Hør, det må være  
en spøg, Casella?  

En patriot som Dem?! 
De har Frankrigs 
skæbne i Deres  
hænder, og så...

30.000.  
Og det stiger til 
40.000 ved Deres 
næste svada. Men  
jeg skal måske 
hellere ringe til 
mutter Zarkoff?

Hvad mener De 
med ”nej”?

Nej!

Casella Her.  
Jeg skal tale 

med Tigeren. Og 
det haster!

Udmærket! 
Jeg betaler!




