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Annan Information
Så här tjänade han sig till sitt kända smeknamn - Tiger. Samtidigt hade Ludendorff
framgångsrikt invigd Caporetto på italienska fronten, en ny strategi baserad på
överraskningseffekt, för att uppnå seger före de amerikanska förstärkningarna. För farligt att
ta bort, var kula kvar med honom under resten av sitt liv. Gäddas utforskningar av det nyligen
förvärvade Louisiana-territoriet i USA började. Under de närmaste åren attackerade
Clemenceau kraftfullt Tyskland och pressade för militär beredskap. I juni 1903 åtar han sig
riktningen av tidskriften L'Aurore, som han grundat. Denna negociated expansion av det
franska koloniala området åtföljs av en önskan om reformer i Indokina. Han var involverad i

cirka 50 dueller genom åren, en vanlig praxis som plågade Frankrike fram till första
världskriget. Det greps av polisen och Clemenceau tillbringade 73 dagar i fängelse.
På hemmamarknaden reformerade Clemenceau polisstyrkorna och beställde repressiv politik
mot arbetarrörelsen. Hans kontor som minister för armé och krigstillverkning avskaffas. Den
14 december besökte Woodrow Wilson Paris och fick ett enormt välkomnande. Clemenceau
insåg att någon kompromiss skulle ilska både franska och brittiska medborgare och att det
enda alternativet var att inrätta en reparationskommission som skulle undersöka Tysklands
kapacitet för ersättning. När Sarrienministeriet avgick i oktober 1906 blev Clemenceau
premiärminister. Det var på Aiken-skolan som Maria först mötte Georges Clemenceau, hennes
franska lärare. Hans fjorton poäng och konceptet för en nationförbund hade gjort stor
inverkan på den krigsmata franska. Utskrifter, målningar, Kogo (japanska rökelse lådor),
masker, keramik men även fotografier kommer att vittna om den här människans passion för
konst från Extreme-Orient. Han återvände i Frankrike 1870, samma år som Napoleon III
förklarade krig mot Tyskland. Han åkte till New York City och grundade flera litterära
tidningar och skrev också flera artiklar.
De gick alla till förhandlingarna om Versailles fördrag. En resa till Förenta staterna 1922 för att
försvara sitt land mot anklagelser om militarism, en resa till Indien och till östra Medelhavet,
men vad mer. Georges Clemenceau ville att Versailles villkor skulle krossa Tyskland, medan
David Lloyd George i Storbritannien privat ville ha ett icke-emotivt angrepp mot Tysklands
straff i Versailles. Ledande längst till vänster i nationalförsamlingen var han aktiv motståndare
till Jules Ferrys kolonialpolitik (som han motsatte sig på moraliska grunder och också som en
form av avledning från "Hämnd mot Tyskland") och av Opportunistpartiet, och 1885 var det
hans kritik av Tonkin-katastrofen som huvudsakligen bestämde färjeskåpets fall.
Pariskonferensen 1919 och dess försök att avsluta kriget, London 2001: J. Murray. Marks,
Sally: Den illusion av fred. Ett inslag i första världskriget var i vilken utsträckning det
involverade vanliga människor över hela världen, särskilt i Europa.
Trots att de fortfarande hade stora mängder franskt territorium, hade de inte tillräckliga
resurser och arbetskraft för att fortsätta sin attack. I Singapore ägnade han ett gatubarns namn.
Med tysk hjälp smugglades Lenin till Ryssland, där han framgångsrikt ledde den ryska
revolutionen och accepterade en hård fredsfördrag med Tyskland i stället för att lämna
konflikten. Han var tvungen att undanröja borgmästarens inlägg på grund av att kommunens
påtryckningar var otillåtna av juridiska skäl. Fochs död ledsade honom, för han hade beundrat
honom. Lenin ville Ryssland ut ur kriget, så han gjorde fred med Tyskland. Förutom att prata
strategi med generalerna, gick han också till gräven för att se poilusen, de franska
infanteristerna.
Han ville ha en uppgörelse som var rätt och, som Wilsons åsikter, skulle skapa en varaktig
fred. Karaktäriserad av ekonomisk boom och byst och tillväxten av polariserande ideologier.
Ta bort och omordna kapitel och lektioner när som helst. Detta innebar att segern skulle
uppfylla det krigsmål som var avgörande för den franska allmänheten. Skulle han ha vägrade
att möta de ekonomiska realiteterna, eller gått in på Ruhr, eller vad. Han misslyckades igen och
avgick sin position i Paris och sitt säte i församlingen. Tyskland förlorade sin ersättningskrav
1932 efter att ha betalat cirka 1,1 miljarder inklusive leveranser i natura. Historiskt har detta
bidragit till fortsatt franskt engagemang i handeln med arabvärlden och i goda förbindelser
med vissa länder med vilka andra västmakter har ett mer ansträngt förhållande.

Rheinland. Området kring den stora floden skulle upptas av fransmännen i högst 15 år. Ändå
var han besatt av behovet av ett enhetligt militärt befäl och kunde slutligen omvandla de
allierade regeringarna och militärledarna till hans synvinkel. Senator och premiärminister 1902
valdes Clemenceau som senator för Var, och han tog ställning till inrikesminister i Sarrienministeriet 1906. Användare som flagrant strider mot våra standarder kan förbjudas på
moderatorns eget gottfinnande. Han läste en hel del och åtnjöt speciellt omläsning av grekiska
och latinska verk i originalet. Han var en stark, energisk, positiv ledare som var nyckeln till
den allierade segern 1918. Från och med den tiden ansåg han det nyförenade Tyskland ett hot
och ett annat krig som oundvikligt, eftersom "Tyskland anser att logiken i hennes seger
innebär dominans." Med en stark industriell tillväxt och en stadigt ökande befolkning pressade
Tyskland sin fördel under de följande decennierna, medan Frankrikes ekonomi förblev statisk
och dess födelsetal fortsatte att minska.
Brittiska trupper gick med i franska trupper på västra fronten för att stoppa Tysklands förskott
över Västeuropa. Detta erbjöd större integritet och säkerhet och ökade effektiviteten i
beslutsprocessen. Clemenceaus enda syfte var att vinna kriget, och för detta syfte var alla
andra intressen underordnade. Vid denna tidpunkt var Italien på defensiven, Ryssland hade
nästan slutat slåss - och man trodde att de skulle göra en separat fred med Tyskland. Tidig
exponering för politiska tänkare, aktivister och radikaler hjälpte till att forma Clemenceaus
politiska ideologi. Behaga hjälp att förbättra denna artikel genom att lägga till citat till pålitliga
källor. Från november 1917 blev han återigen utnämnd till premiärminister och ledde den
franska delegationen vid fredsförhandlingarna i Versailles-palatset. Clemenceau gick i pension
till sin inhemska Vendee, där han skrev på min tankeafton (tr 1929) och andra verk. Klistra in
länken på din webbplats, e-post eller något annat HTML-dokument.
Den 6 april 1902 valdes han till senatorn för Var, även om han tidigare ständigt krävde
undertryckandet av senaten. Mihiel efter det kända första världskriget slaget hade slutat. Hans
politiska karriär började på allvar vid denna tidpunkt. De visar sig lämna en byggnad,
eventuellt Palace of Versailles där Versailles-fördraget undertecknades. Efter USA gick in i
kriget i april 1917 besökte trupper från Durand, WI, Mary i sitt hem i Paris.
Och om vi äntligen körs utanför Pyrenéerna fortsätter vi kriget till sjöss. Hans tjänsteperiod
(1907-10) präglades av hans fientlighet mot socialister och fackföreningsmedlemmar. Under
den franska revolutionens period hade Vendee varit en hotbed av monarkistiska sympatier,
men vid dess födelse var dess folk starkt republikanska. Han visade tålamod och hänsyn till
sina kollegor och talade sällan tills de andra hade uttryckt sina åsikter. Han tillbringade till och
med två månader i fängelse för att ha spridit radikala broschyrer. För att kontakta
referenspersonal i utskrifts- och fotografieläsningsrummet. Det markerade honom dock som
den "starka mannen" av dagen i fransk politik, och när Ferdinand Sarrins ministerium avgick i
oktober 1906 blev Clemenceau premiärminister. Hur kunde Tyskland vara det enda landet som
skylder sig för kriget. Tyskland har avskedat sina grannar av allt hon kunde utnyttja eller bära
bort.
Vid den tiden var hans gråhår skarpt, hans buskiga ögonbryn överhung stora, svarta ögon och
hans tjocka, hängande mustasch var fortfarande svart. 1909 föll hans skåp och Aristide Briand
blev premiärminister. Clemenceau fortsatte skriva direkt till parlamentsledamöterna. Det var
liten aktivitet på fronten eftersom man trodde att det skulle finnas begränsade attacker tills det
amerikanska stödet kom fram. Skakades av en skandal över Panama-kanalfinansiering 1893,
förlorade Clemenceau omval efter att ha blivit falsligt anklagad för att ta pengar för att arbeta

för brittiska intressen. Mer effektivt tog Clemenceau en framgångsrik rättegång mot sina
motståndare. Detta nederlag cementerade Clemenceaus tro och de andra allierade, att ett
samordnat, enhetligt befäl var det bästa alternativet. Det var som senator att han skulle visa
sina största egenskaper som statsman. Keynes, en brittisk skattkonsulent i Paris, publicerade
sin bok i december 1919, bara sex månader efter att ha lämnat konferensen i förtvivlan. För att
publicera sina åsikter om återuppbyggnad grundade han i maj 1913 ett nytt dagblad, L'Homme
Libre, med sig själv som redaktör.

