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Krigens Forhistorie 

Østrig og 

Balkan. 1 1866 blev Østrig-Ungarn trængt ud af Tyskland og Italien. Det saa 

straks Balkan-Halvøen som sit Virkefelt, men dér, hvor Banen efter 

det 17. Aarhd.s store Tyrkerkrige syntes at ligge fri, mødte det habsburgske Monarki 

nu Czarriget som Medbejler. For at vinde Rygstød under denne Magtkamp blev de 

østrigske Statsmænd rede til at søge Forbindelser med Prøjsen, den tidligere Mod

stander, der efter 1870 stod som det enige 

Tysklands førende Stat, og Bismarck, der • 

siden Sejren over Frankrig plagedes af Frygt 

for en Hævn-Koalition, var villig nok. Efter 

den russisk-tyrkiske Krig i 1877—78 var 

han naaet til Erkendelse af, at det tyske 

Rige ikke kunde være Ven med baade sin 

østlige og sydlige Nabo, og i 1879 sluttede 

han sit Forsvarsioxbuxiå med Østrig-Ungarn 

mod Rusland. Tre Aar senere Tre-For

bundet. tiltraadte Italien samme Magt 

gruppe, opskræmt ved den franske Besæt

telse af Tunis. 

Det var som Modtræk mod denne Triple-

Alliance, at der i 1891 kom et Forbund i 

Stand mellem Frankrig og Rusland; Lige

vægten mellem Fastlandets Stor

magter var atter tilvejebragt, men 

To For

bundet. 

da den i 1903—05 gennem Russernes uhel

dige Kampe i det fjærne Østen forrykkedes Erkehertug Franz Ferdinand. 

DET EUROPÆISKE ALLIANCESYSTEM. 

FØRERSKABET MELLEM SYDSLAVERNE. 
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til Gunst for 

den mellem

europæiske 

Gruppe, tog 

England, der 

hidendtil hav

de holdt sig 

udenfor i glim

rende Ensom

hed, Parti for 

Frankrig. — 

Hvaddernavn-

lig virkede her, 

var Tysklands 

Forsøg paa at 

anfægte den Særstilling i Marokko, som Englænderne havde indrømmet 

Franskmændene. Den hjærtelige Forstaaelse (entente cordiale) mellem de 

to Vestmagter udvidedes senere til ogsaa at omfatte Rusland, der efter Nederlagene 

mod Japan havde opgivet yderligere Udvidelser i Asien og ikke mere truede de 

britiske Besiddelser i Indien. Saaledes kom der fra 1907—08 overfor 

Tre-Forbundet til at staa en „Triple-Entente", men denne Sammenslutning 

Morderen Princip, der dræbte Ærkehertug Franz Ferdinand, føres i Sikkerhed. 

England 

tager Parti. 

Triple-

Ententen. 

har været langt mere formløs end de central-europæiske Magters. Først fra de sidste 

Aar findes der mere bestemte fransk-engelske Militæraftaler, efter hvilke Forsvaret 

for de britiske Interesser i Middelhavet 

blev overladt Frankrig, saa England, ved 

at samle sine Slagskibe i Nordsøen, kunde 

bevare et Forspring paa 60% (16 mod 10) 

overfor den tyske Flaade. 

Kastede tilbage fra Øst-Asien prøvede 

Russerne atter at gøre deres Indflydelse 

mere umiddelbart gældende 

paa Balkan. Gennem en Men

neskealder havde Kabinetterne 

i Petersborg og Wien, under et skiftende 

diplomatisk Spil snart støttet, snart ned-

kuet de Nationalstater, der var ved at 

vinde Fasthed paa det europæiske Tyrkis 

Ruiner. Serberne søgte i Almindelighed 

Hjælp i den russiske Hovedstad, Bulgarerne 

i den østrigske. Efter at Kejser Franz Jo

seph havde inddraget Bosnien og Herze-

govina i 1908, blev Spændingen operfor 

Det østrigsk 
russiske 
Medbejler
skab. 

Czarmagten stærk, men Russerne bøjede Kejser Franz Joseph. 
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dengang af, og lod Serberne, der havde forlangt Kompensation, trække deres egne 

Sager i Land. Da Forbundet i 1912 dannedes mellem Bulgarien, Grækenland, Ser

bien og Montenegro, var dette en Sejr for den russiske Politik, idet den nye Sam

menslutning ikke alene havde Brod mod Tyrkiet, men ogsaa mod Østrig-Ungarn. 

Under den paafølgende Balkan-Krig kom Forstaaelsen mellem Stormagterne flere 

Gange først i Stand paa selve Fredsbrudets Tærskel; dengang drev det dog over, 

og med uskrømtet Glæde saa Østrigerne i Sommeren 1913 samtlige Nationalstater i 

Kamp om Byttet, men Udfaldet var en Skuffelse. Bulgarerne tabte. Og 

Serbernes Anseelse, der allerede var begyndt at hæve sig under Sejrene 

mod Tyrkerne, steg nu taarnhøjt. Det blev et Livsspørgsmaal for de 

Styrende i det broget sammensatte habsburgske Monarki, at faa Nabo-Kongeriget 

ydmyget, for at den slovenske Befolkning i de sydlige Provinser ikke skulde leve sig 

ind i den Forestilling, at Frelsen og Fremtiden for dem laa i det Stor-Serbien, som 

deres uafhængige Stammefrænder nu syntes i Færd med at grundlægge hinsides 

Donau. 

Serbernes 

Anseelese 

stiger. 

DEN ØSTRISK-SERBISKE KONFLIKT. 

TYSKLAND FORDRER DEN RUSSISKE MOBILISERING STANDSET 

Saa gav Mordet i Serajevo Østrigerne Lejligheden til at slaa løs. Utvivlsomt 

har den skændige Udaad fyldt de høje Kredse i Wien med ærlig Harme, og der 

var virkelig Grund til at tage fat. Serbiske Officerer og Embedsmænd 

har næppe helt rene Hænder, Grænsemyndighederne har sikkert set 

gennem Fingre med en Del, og under disse Forhold kunde der regnes 

Hævn for 
Seravejo-
Mordet. 

med, at den europæiske Offentlighed ikke vilde tage Parti for den svagere Part. De 

første engelske Presseudtalelser viste, i hvad Retning Vinden blæste, og i rigtig 

Erkendelse af Situationen, gik Belgrad-Regeringen ind paa det meste af, hvad Østrig-

Ungarn krævede i den Note, der blev overrakt d. 23. Juli. Man lovede at udtale en 

Misbilligelse af den østrigsk-fjendtlige Propaganda baade i det officielle Blad og i 

Dagsbefaling til Hæren, samt at skride ind mod Foreninger, Forfattere og Lærere, 

der virkede for denne Bevægelse; alene Fordringen om, at østrigske 

Politimænd skulde deltage i Undersøgelsen angaaende den bosniske 

Urimelige 

Fordringer. 

Sammensværgelses Forgrening paa serbisk Grund, blev afvist, men samtidig er

klærede Serberne sig villige til at lade Stridsspørgsmaalene afgøre for Voldgiftretten 

i Haag. — De Krav, Østrig-Ungarn havde fremsat, var allerede næppe forenelige 

med en uafhængelig Stats Værdighed, og efter Modtagelsen af den serbiske Svar-

note fortolkedes de tilmed saaledes, at Tale-, Trykke- og Foreningsfrihed skulde 

begrænses af Serbernes egen Regering efter som dens Ytringer og Udslag bedømtes 

i Wien. Militære Forberedelser havde fra første Færd ledsaget den diplomatiske Aktion. 

I Petersburg havde man straks været klar over, at de østrigske Krav ikke lod 

sig gennemføre i den foreliggende Form, og tilbød venskabelig Mellemkomst. Da 

dette afvistes, skred Russerne den 25. Juli til Mobilisering i Militærdistrikterne Kiev, 

Odessa, Moskwa og Kasan, og Begivenhederne gik nu Slag i Slag. Østrig-Ungarn 
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Kejser Wilhelm II 

Krigserklæ

ring mod 

Serbien. 

satte samtidig Halvdelen af sin Hær paa Krigsfod og erklærede Ser

bien Krig den 28. uden at afvente yderligere Svar. Alt afhang af Tysk

lands Holdning. Kejser Wilhelm, der aabenbart er bleven stærkt rystet 

ved sin Ven Ærkehertugens voldsomme Død, synes at have opgivet sit Livs Drøm: 

at staa som Fredsvogteren i Europa. Et engelsk Forslag om at løse Vanskelighederne 

paa en Sendemandskonference i London, hvor Edw. Grey sammen med 

Tyskland, Frankrig og Italiens Gesandter skulde mægle mellem de stri

dende Parter, blev betegnet som upraktisk af de tyske Regeringsorganer; 

Det 
engelske 
Mæglings
forslag. 

Sagen maatte ordnes mellem Petersborg og og Wien, men et russisk Tilbud om en 

Genoptagelse af direkte Forhandlinger afvistes fra den østrigske Hovedstad. 

Paa dette Tidspunkt greb Kejser Wilhelm iøvrigt direkte ind. Han telegraferede 

samme Dag, som Krigstilstanden var indtraadt ved Donau, til Czaren 

og lovede at mægle, men Nikolaus II kunde kun svare med en Bøn 

om, at Tyskland vilde holde sin Forbundsfælle tilbage fra en „for-

Kejserens 
og Czarens 
Telegram
udveksling. 

smædelig Krig". Kejseren tog straks Forbehold overfor dette Udtryk, slog paa, at 

Rusland maatte kunne forblive Tilskuer i en Krig, der ikke vilde formindske Ser

biens Landomraade, og henviste til, at „militære Forholdsregler fra Ruslands Side 
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vilde fremskynde Katastrofen" og undergrave hans Mæglerrolle. I et nyt Telegram af 

30. Juli gentages det samme. 

Russerne, der straks havde meddelt i Berlin, at Rustningerne ikke gjaldt Tysk 

land, synes nu at have tilbudt en Standsning af Mobiliseringen, hvis 

Østrig-Ungarn vilde lade de Fordringer falde, der var uforligelige med 

Det sidste 

Forsøg. 

Serbiens Værdighed, men dette Forslag kaldte Tyskerne uantageligt. Paa begge 

Sider af den østrig-russiske Grænse var de stridende Parter gensidig bleven drevet 

frem til yderligere Rustninger, og Fredag Nat den 31. stillede den tyske Gesandt i 

Petersborg, Grev Pourtalés sit Forlangende om, at de militære Forberedelser skulde 

standses inden Middag den 1. August; samtidig erklæredes Tyskland i Krigstilstand. 

Russerne svarede overhovedet ikke, og allerede om Morgenen var Pourtalés bleven 

instrueret om i saa Tilfælde at erklære: 

H. Maj. Kejseren modtager i Rigets Navn Udfordringen og betragter 

sig som værende i Krigstilstand med Rusland. 

TYSKLAND OVERFOR RUSLAND OG FRANKRIG. 

FORDRINGERNE TIL BELGIEN. 

Sammen
stødet er 
uundgaae-
ligt. 

Med Krigserklæringen til Rusland er det tyske Rige afgjort gaaet 

ud over sine bogstavelige Allianceforpligtelser; men i Berlin var man 

naaet til den Overbevisning, at et østrigsk-russisk Sammenstød er bleven 

uundgaaeligt, og det er i fuld Overensstemmelse med de Bismarckske Traditioner 

ikke at overlade Østrig-Ungarn til sin Skæbne i Kampen mod Czarmagten, der saa 

en skønne Dag kunde blive farlig for Tyskland, ligesom et østrigsk Nederlag kunde 

skabe et højst uhyggeligt Kaos ved Rigets Sydøst-Grænse. Under disse Forhold har 

man regnet med, at Udsigterne for et gunstigt Udfald var bedre nu, end hvis man 

ventede til Nyordningen af den russiske Hær var gennemført. Følgelig kom Krigs

erklæringen, og samtidig var den tyske Generalstab ikke i Tvivl om, at dette med

førte Angreb paa Ruslands Allierede Frankrig. Opmarschen begyndte 

samtidig mod Øst og Vest. Af et Telegram fra Wilhelm II til Georg V 

af 1. August fremgaar det klart, at Tropperne skulde have sæt lige Ordret 

for ikke at overskride den franske Grænse. Allerede Søndag den 2. August stod 

tyske Tropper paa fransk Grund, Natten før var Byen Luxemburg bleven besat. 

Og samme Søndag blev en tysk Note afleveret i Bryssel. Dens Fordringer lød 

paa, at Belgietne skulde „indtage en velvillig neutral Holdning" under 

en tysk Besættelse af Landet. De begrundedes med, at Belgien kun 

saaledes kunde sikres mod et truende fransk Angreb, som Tyskerne 

paastod, de havde paalidelige Meldinger om. Hvis Belgierne ikke satte 

sig til Modværge, vilde deres Landomraade ikke blive antastet efter Krigen; men 

gjorde de det, maatte de være belavede paa at behandles som Fjender og tage 

Skade for Hjemgæld, naar Freden sluttedes. 

Op

marschen 

mod Vest, 

Løfter 

og Trusler 

overfor 

Belgien. 
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Den aabne 

italienske 

Kyst. 

Englandfor
drer Sikker
hed for 
Belgien. 

ITALIEN HOLDER SIG TILBAGE. — STOR-BRITANNIEN TAGER PARTI 

Gennem Angrebet paa Frankrig havde Tyskerne givet Italien det formelle Paaskud 

til at springe fra. Allianceakterne forpligter kun til Hjælp under Forsvarskrig. Den 

virkelige Grund er naturligvis, at Halvø-Kongeriget ikke mere ser Frankrig som 

Fjenden og med sin lange Kystlinje mest af alt frygter en Krig mod 

en Modstander, der er langt overlegen til Søs. Men gennem hele Ak

tionen ved Vestgrænsen kom Tyskland ogsaa i direkte Modsætnings
forhold til Stor-Britannien. 

Vi har set, hvorledes den engelske Udenrigsminister, Edward Grey, havde prøvet 

at afvende Faren ved sit Forslag om nye Sendemandsmøder; dette fremkom 

imidlertid, inden man i London vidste Besked med de militære Forholdsregler paa 

Fastlandet; og overfor denne truende Udvik

ling søgte de engelske Statsmænd i Lighed 

med, hvad der skete under Kri

gen 1870 at faa Løfter om Re

spektering af Belgiens Neutralitet 

fra de to Nabo-Stormagter. Det kom straks 

fra Paris, men i Berlin lød Svaret, at Er

klæringer af denne Art ikke kunde afgives 

uden at røbe Felttogsplanen. Som under 

Agadir-Krisen i Sommeren 1911, advarede Sir 

Edward nu d. 29. Juli den tyske Gesandt mod 

at drive Sagen for vidt. England kunde blive 

nødt til at gribe ind. Forgæves fremførtes og

saa her de tyske Løfter om, at Belgiens 

Landomraade skulde være urørligt ved Freden, 

ja Tyskerne gik saa vidt, at de lovede ikke at angribe den franske Nordkyst, der jo 

var blottet for Slagskibe efter Flaadeaftalen fra 1912, og som Englænderne 

altsaa maatte være forpligtede til at forsvare; der synes endogsaa at være 

fremsat Tilbud om, at den franske Handelsflaade kunde sejle i Fred, 

hvis Tyskland fik Sikkerhed for det samme. 

Den engelske Udenrigsminister fandt imidlertid ikke dette tilfredsstillende. Først 

paa Dagen d. 3. meddelte han i Underhuset, at Flaaden laa klar, og at 

Hærens Mobilisering var i fuld Gang; noget senere redegjorde han i en 

Premierminister Asquith 

Ingen Sø

krig mod 

Frankrig. 

England 

mobiliserer. 

længere Tale for Stillingen i Almindelighed; Afgørelsen laa endnu hos Parlamentet. 

England havde ikke bundet sig. Kun fra Arbejderpartiets Side blev der rejst Kritik 

mod Greys Udviklinger om den Fare, der truede Riget; de irske Nationalisters Fører 

Mr. Redmond lovede derimod, at hans Parti under disse Forhold vilde indstille 

Agitationen for Selvstyre-Lovens Gennemførelse. Om Onsdagen meddelte 1. Minister 

Asquith, at den belgiske Regering havde modtaget en endnu mere indtrængende 

Note fra Berlin, og at tyske Tropper ved Aachen var gaaet over Grænsen. Kl. 1215  

om Natten udsendtes følgende Kommuniké fra Udenrigsministeriet: 
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Begrundet paa den tyske Regerings summariske Afslag paa Hs. 

Maj.s Regerings Fordring om Sikkerhed for, at Belgiens Neutralitet vil 

blive respekteret, har Hs. Maj.s Gesandt i Berlin modtaget sine Passer og 

Hs. Maj.s Regering har meddelt den tyske Regering, at Krigstilstanden er 

indtraadt mellem Stor-Britannien og Tyskland fra 4. August Kl. 11 Aften. 

Krigser

klæringens 

Motivering. 

Den nedar

vede briti

ske Politik. 

Som man vil se, begrundes Krigserklæringen her med Henvisningen 

til den manglende Sikkerhed for Belgiens Neutralitet. Dette Argument 

spiller ogsaa en stor Rolle i Edw. Greys store Underhus-Tale, ligesom 

han henviser til de Æresforpligtelser, England efter Flaadeforstaaelsen har paataget 

sig overfor Frankrig, samt til den Fare, der vil opstaa for de engelske Interesser, 

hvis Republikens Slagskibe dirigeredes bort fra Middelhavet. Men det fremhæves 

ogsaa, hvorledes Englands Anseelse vil lide, 

hvis det først gør sin Indflydelse gældende 

ved Krigens Slutning, og navnlig hvorledes 

en enkelt Magts Herredømme over Vest-

Europa i Fremtiden vil være en 

stadig Trusel mod Øriget. Det 

sidste er i Virkeligheden det af

gørende, det er den overleverede britiske 

Politik at bekæmpe de Stater, der til for

skellige Tider har stræbt efter Førerskabet 

paa Fastlandet. „Vi drager vort Sværd," skri

ver „Times", „for den samme Sag, for hvil

ken vi drog det mod Philip II, mod Ludvig 

XIV og mod Napoleon." 

Det er dette, man ikke synes at have 

forstaaet i den tyske Rigshovedstad. Det lader til, at de Styrende her 

virkelig et Øjeblik har troet, at Englænderne vilde holde Frankrig tilbage, 

at de i hvert Fald kunde beroliges med Forsikringer om, at Tyskland kun vilde banke 

Franskmændene af i Felten, ved Freden tage nogle Kolonier, men iøvrigt lade Lan

det intakt. Udenrigsminister v. Jagow beklagede endnu Tirsdag d. 4., at hans 

Forsøg paa at knytte Forbindelse mellem Tyskland og Vestmagterne var bleven 

krydset. Rigskansleren gik temmelig heftig i Rette med den engelske Gesandt, hvis 

Regering paaførte venligsindet Magt Krig for et Blad Papirs Skyld (den belgiske 

Garanti-Traktat.) — For England drejede det sig om langt mere end Belgien. 

1 

Rigskansler v.  Bethmann-Hollweg. 

Tyske 

Illusioner. 

JAPAN OG KIAUTSCHAU 

Foreløbigt er Omraadet for det store Opgør ikke bleven yderligere udvidet i 

Europa, skønt der er blevet varslet nok om, at Krigsbranden nødvendigvis maatte 

gribe om sig paa Balkan, kun Montenegro har stillet sig ved Siden af Serbien. 
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Folketummel paa Paris Boulevarder ved Krigens Udbrud. 

Derimod har vi i anden Halvdel af den forløbne Maaned faaet Japans Ultimatum 

til Tyskland om at afvæbne sin østasiatiske Eskadre og opgive Kiautschau, og som 

Følge deraf har der siden 23. Aug. hersket Krigstilstand mellem de to 

Lande. Det hedder, at den tyske Besiddelse skal gives tilbage til Kina, 

og Tokio-Regeringen har givet baade England og de Forenede Stater 

Løfte om at begrænse Aktionen til Øst-Asien; om det kan overholdes vil Tiden vise. 

Aktionen be

grænses til 

Øst-Asien 



Krigens 
første Maaned 

Hvorfor Ty
skerne gik 
gennem 
Belgien. 

Medens den engelske Gesandt Tirsdag d. 4. August endnu førte de 

sidste Forhandlinger i Berlin, var de første Skud falden ved den 

belgiske Grænse. Gennem Aar har man regnet med, at den tyske Hær

ledelse under en Krig mod Frankrig vilde dirigere Tropperne over den neutraliserede 

Stødpude-Stats Omraade, dels gaar den lige Vej fra Berlin til Paris igennem Meuse-

Dalen, dels møder Angriberen, der kommer denne Vej, ikke den sammenkædede 

Befæstningslinie, der dækker den tredje Republik mod Øst. Spørgsmaalet var kun, 

om Fremstødet vilde komme mod Nord, hvor de belgiske Forter, eller mod Syd, 

hvor Ardennernes Bjærgkæde spærrer Vejen. Besvarelsen blev givet Onsdag d. 5. 

August, da de forreste Korps af den tyske 

Hær kastedes mod Liége. Generalstabschef 

Moltke synes at have anset de kunstige 

Hindringer for mindre farlige end de naturlige. 

Det var utvivlsomt en Fejl

regning. Det tyske Fodfolk skuf

fede ganske vist ikke Overle

delsens Forventninger, i Løbet af Torsda

gen og Natten til Fredag trængte Angrebs-

kolonnerne under frygtelige Tab ind mel

lem de spredte Forter omkring Liége. Det 

desperate Overrumplingsforsøg, der allerede 

blev gjort den 4., havde i hvert Fald hin

dret Forsvarerne i at styrke Stillingen med Generalstabschef v. Moltke. 

Den unyt

tige Storm 

paa Liége. 

ANGREBET PAA BELGIEN OG STORMEN MOD LIÉGE 

4.-6. AUGUST. 
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provisoriske Anlæg; Vejen laa for saa vidt aaben. Men hvad hjalp det Tyskerne, 

at deres Fane nu vajede over Byen, at Belgierne veg tilbage mod Vest. De 

permanente Forter var ikke erobrede, og før det var sket, blev Passage med 

samlede Hærkorps og Brug af Jærnbanen til Troppetransport en Umulighed. I to 

Uger, paa det nærmeste, gik Fremrykningen i Staa. Kun Rytteriet trængte frem mod 

Nordvest i det aabne Land. 

KAMPENE PAA ØSTGRÆNSEN 6. TIL ca. 31. AUGUST. 

Til denne Uvirksomhed bidrog ogsaa, at Franskmændene saavel i 

Øvre-Elsas som i Lothringen var gaaet over til Angreb. Nede mod Syd 

besatte de Muhlhausen d. 8. August, rømmede det igen 3 Dage senere 

)rede Byen d. 20. I Vogesernes Dale længere mod Nord skød franske 

sig ligeledes frem, og efter at et tysk Fremstød i Egnen ved Longwy 

afvist, bredte franske Korps sig i Dagene mellem 15. og 20. August over 

tysk Lothringens sydvestlige Grænsedistrikter. 

Den franske Generalstab har næppe tænkt sig, at den her skulde 

vinde varig Fremgang; Meningen har blot været at tvinge Tyskerne til 

Fransk-
mænde i 
Rigslan-
dene. 

og generot 

Afdelinger 

var bleven 

General 

Joffres 

Plan. 
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Belgierne 

tvinges 

tilbage,. 

FREMRYKNINGEN MOD FRANKRIGS NORDGRÆNSE. 

19.—23. AUGUST. 

I de samme Dage satte Tyskerne i Belgien sig atter i Bevægelse, man gik nu 

i en Bue syd om Liége og tvang d. 

19. August Belgierne tilbage til Antwer

pen gennem en Overgang over Meuse-

Floden mellem Liége og 

Namur. Samtidig blev ty

ske Korps skudt frem gen

nem Ardennerne mod Meuse- og Lesse-

Floden, saa den tyske Front omkring 

ved d. 20. strakte sig i en skraa Linie 

fra Bryssel ned mod det Punkt, hvor 

Frankrig, Belgien og Luxemburg mødes. 

Ved at skyde højre Fløj frem i det 

aabne Land mod nordvest naaede den 

tyske Hær den 23. frem til i Hoved

sagen at staa parallelt med den fran

ske Nordgrænse. Sidstnævnte Dag kom 

det dog kun til alvorligere Kampe ved 

Semois-Floden i Syd-øst, hvor Hertu

gen af Wtirtemberg kaste

de Franskmændene tilbage, 

og foran Mons, hvor Ge

neraloberst v. Klucks Hær stødte paa 

det engelske Expeditionskorps, der en 

Ugestid før var landsat i de franske Ka-

nal-Byer. 

Omtrent samtidig var den tyske 

Kronprins' Hær fra Luxemburg trængt 

ind i Nordfrankrig paa begge Sider af 

den gamle Fæstning Longwy. General French. 

De Alliere

des første 

Kampe. 

X 

/VV 

at forandre Planerne for deres Opmarsch, idet det blev nødvendig at dirigere 

Forstærkninger her ned, der ellers skulde været gaaet til Belgien. Men General 

Joffres Underførere er paa den anden Side blevet overrasket ved Vægten og 

Voldsomheden af det Angreb, Kronprinsen af Bayern d. 21. August rettede mod dem. 

Selv fra fransk Side har man indrømmet, at Tilbagetoget fik en Karakter, der kunde 

virke uheldig paa Troppernes Moral. De franske Tab saavel af Mandskab som Ma

teriel har været betydelige, men paa en Linie syd efter fra Nancy er Tilbagegangen 

standset, og Tyskerne har i den følgende halve Snes Dage intet yderligere opnaaet. 

Den Overmagt, de her har maattet samle, kan de ikke mere faa Brug for paa dette 

Punkt. 
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ANGREBET PAA DE ALLIEREDES VENSTRE FLØJ. 

Den tyske Plan synes nu at være gaaet ud paa at knuse de Allieredes venstre 

Fløj gennem en voldsom Fremtrængen i Vest, der maaske ogsaa skulde rulle hele 

deres Slaglinje op og tvinge dem over mod Grænsen i Øst, men noget saadant er 

ikke opnaaet. Det var de engelske Tropper, som her maatte tage Stødet 

af; i Dagene fra 23. til 26. August kastede Generaloberst v. Kluck sin 

Overmagt imod dem, men General French snoede sig stadig ud af den 

tyske Omklamring, først ved Maubeuge, der ikke blev et nyt Sedan, senere paa Li

nien Cambrai—le Cateau. Med følelige Tab, men uden at miste sin Kampværdi, er 

den engelske Hær veget mod Syd og synes nu i nogle Dage at have staaet i anden Linie. 

Den 24. og 25. kæmpede Franskmændene ogsaa mod de fremtrængende Ty

skere, men længere mod Øst mellem Sambre og Meuse. Derpaa synes den tyske 

Indrykning at være foregaaet i Nordfrankrig uden store Slag til den 29., da der 

blev kæmpet paa en bred Front fra St. Quentin til over mod Rethel. 

Franskmændene vandt Fordele i Centrum og gik frem mod Guise, men 

venstre Fløj maatte vige tilbage mod la Fére. Naar Tyskerne imidlertid 

ikke drog Fordel heraf og ikke omfattede det franske Centrum, forklares 

ved, at deres Flanke under en yderligere Fremrykning vilde være bleven truet af 

Englænderne fra Sydvest. 

TILBAGETOGET BAG MARNE. 

DEN FRANSKE REGERING FLYTTER TIL BORDEAUX. 

Alligevel var Stillingen heroppe bleven uholdbar; naar der endnu kæmpedes 

d. 30. August i Egnen omkring St. Quentin og delvist med Held for de franske 

Vaaben, var det vistnok kun Tilbagetogskampe. Allerede Dagen efter begyndte Ge

neral Joffre den Bevægelse mod Syd og Sydvest, der hurtigt førte de allierede Hære 

bag Marne. Der var her kun Tale om mindre Sammenstød ved Rethel 

(31/8) og i Forterrænet ved Fæstningen Verdun (79). Samme Dag kom 

det til en skarp Kavallerifægtning mellem Englændere og Tyskere i Eg

nen omkring Compiégne, der skaffede de Allierede Ro under Resten af 

bagetog. Efter dette stod 7. franske Armé umiddelbart udenfor Paris, Øst herfor 

havde det engelske Expeditionskorps nu taget Stilling og til højre for dette den 5. 

franske Armé. Tyskerne var med deres 1. og 2. Hær ca. 3. September naaet frem 

til Marne paa begge Sider af Chateau Thierry, den 4. Hær stod Øst for Mourmelon. 

Rytteriet var naaet ind til Senlis i Paris' mere umiddelbare Nærhed. 

Det var under disse Forhold, at den franske Regering brød op fra Hovedstaden 

og begav sig til Bordeaux i rigtig Erkendelse af, at den politiske og diplomatiske 

Ledelse af Frankrigs Sager vilde gaa mindre sikkert og regelmæssigt i en By, der 

snart kunde indgaa som Led i selve Kamplinien. „Det tilkommer Republikens Re

gering at lede den haardnakkede Modstand", staar der i Manifestet om 

Regeringssædets Forlæggelse; efter de militære Føreres Ønske har Præ

sidenten og Ministrene forladt Paris for andet Steds fra „uden Rist eller 

General 
French kryd
ser Tysker
nes Planer. 

Fransk

tyske 

Kampe. 

det vistnok 

Arriére-

garde-Fægt-

ninger, 

deres Til-

Regeringen 

maa lede 

Kampen. 
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Belgiske Soldater marscherer ti l  Fronten. 

Den belgiske Befolkning flygter for Tyskerne. 
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Domkirken og Raadliuset i  Louvain efter Tyskernes Ødelæggelse af Byen under Kampene syd for Antwerpens Fæstningslinier.  
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Ro,"uden Standsning eller Ophør" at fortsætte Kampen for Nationens Ære og Gen

rejsningen af vor krænkede Ret. 

FORANDRING AF DEN TYSKE FELTTOGSPLAN. 

Forøvrigt var Faren for en Indeslutning af Paris ikke overhængende. Naar Ty

skerne var trængt saa voldsomt frem i Retning af den franske Hovedstad, synes 

Planen, som foran nævnt, snarest at have været et Forsøg paa at omfatte den 

fransk-engelske Hær i Vest og tvinge den bort fra Forbindelseslinjerne med Mellem-

og Sydfrankrig over mod Østgrænsen. Denne Manøvre maatte imidlertid betragtes 

som mislykket efter de Allieredes Tilbagegang over Marne, idet deres venstre Fløj 

her støttes til Paris' Fæstningslinje, og et Angreb paa denne med en intakt fjendtlig 

Hær i Nærheden eller en omgaaende Bevægelse mod Vest uden om det udstrakte 

Terræn, der beherskes af Paris' Forter, kunde blive fatal for den tyske Hær. Saa 

vidt man kan skønne, har den store Generalstab ogsaa paa dette Tidspunkt foran

dret sin Plan. Efterretningsvæsenet i Berlin standsedes pludselig. Hærens 

Bevægelser hylledes i Mørke, kun over Paris og London kom der nye 

Meldinger om tyske Troppeforskydninger mod Sydøst, maaske har Pla

nen været et Forsøg med at gennembryde de Allieredes Centrum, men denne Frem-

marsch, under hvilken Tyskerne delvis vendte Flanken mod Fjenden, har givet Ge

neral Joffre Lejlighed til at gribe Offensiven; de heraf følgende Kampe beskri

ves imidlertid bedst i Sammenhæng med senere Ugers Begivenheder. 

ANDRE KAMPE. 

Under disse Kampe og Troppebevægelser længere mod Syd faldt de franske 

Spærreforter i Nordfrankrig overraskende hurtigt i Angribernes Hænder, 

sidst Fæstningen Maubeuge d. 7. September. Hvad der hjælper Tyskerne 

her, er deres svære Felt-Haubitzere (Kasteskyts); det maa dog i denne 

Sammenhæng erindres, at Forterne ved Maubeuge stammer fra 1875 og aldrig er 

bleven gennemgribende moderniserede. 

Paa Øst-Grænsen, langs Linjen Nancy-Epinal, var der under alle disse Kampe 

ikke foregaaet Forskydninger af Betydning. 

SITUATIONEN I ALMINDELIGHED. 

Om Begivenhederne paa den vestlige Krigsskueplads til de første Dage i Sep

tember kan i al Almindelighed siges, at det utvivlsomt har været Tyskernes Hensigt 

at tilføje den franske Hær følelige Nederlag, om muligt knuse den, inden Russerne 

virkelig naaede frem fra Øst. De har derfor samlet en Overmagt mod Vest, for 

hvilken de Allieredes Hære nødvendigvis maatte vige tilbage, men de 

foretog dette Tilbagetog, uden at deres Eksistens som Hære er bleven 

truet, uden at deres Kampværdi er bleven forringet, hvad de senere An-

grebsbevægelser viser. Man maa beundre de tyske Troppers Præstationer, 

deres Marscher paa 6 danske Mil om Dagen og den Dødsforagt, hvormed de har 

Forskyd

ning mod 

Sydøst. 

De nord
franske 
Forter 
falder. 

De Alliere
des Hære 
bevarer 
deres 
Kampværdi. 
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Tysk 21 ctm. Feltmørser; en endnu sværere Kanon har,  som det andet Billede viser,  anrettet frygtelige Ødelæggelser i de Forter,  der er bleven beskudt.  



20 

kastet sig mod alle Hindringer. Den Nøjagtighed, hvormed Massehærenes Opmarsch 

er foregaaet, vidner ogsaa godt om den tyske Generalstabs Dygtighed, men helt 

efter Forventning har Sagerne dog næppe udviklet sig. Episoden med 
V ' 'v" Liége var en slem Forsinkelse, Englændernes Modstand paa de Alliere-

redes venstre Fløj brød Æggen af det tyske Angreb herovre; med berettiget Stolt

hed har General French kunnet melde hjem om Ekspeditionskorpsets Kamp. De 

britiske hvervede Soldater har endnu en Gang vist, at de forstaar deres Haandtering. 

Paa Ruslands Vestur«. 
SKIFTENDE SEJRE I ØSTPRØJSEN. 

Ved Øst-Grænsen har Tyskerne hele Tiden holdt sig til Forsvaret, og større 

Begivenheder indtraf derfor først, da Russerne omkring d. 17. fik en større Styrke 

samlet ved Jærnbanen, der fører over Grænsen mod Kønigsberg. Paa Linjen Gum-

binnen-Lych vandt General Rennenkampf i Dagene mellem 18. og 21. en betydelig 

Sejr over lyskerne, hvis Tilbagetog samtidig truedes ved en russisk Fremrykning 

fra Grænsen mod Polen. Angriberens Fortropper var d. 26. naaet frem til Alle-Floden, 

men mod Forventning lykkedes det saa den prøjsiske General Hinden-

burg paa Maanedens sidste Dage at tilføje de russiske Korps, der gik 

frem fra Sydøst, et alvorligt Nederlag. Noget andet er, om det har været 

saa afgørende, som Berliner-Telegrammerne har fremstillet det; i hvert Fald har Ty

skerne ikke været i Stand til at forfølge Sejren. Endnu d. 31. stod Russerne paa 

prøjsisk Grund ved Neidenburg, og siden da er de kun gaaet et kort Stykke 

bag Grænsen. Derimod har den Fordel, Tyskerne her har vundet, fremkaldt en al

mindelig Standsning i de russiske Operationer paa denne Del af Krigsskuepladsen, 

under hvilken tyske Hærafdelinger er bleven trukken til fra Vest. 

Tyskernes 

Sejr næppe 

afgørende. 

ØSTRIGERNES OPMARSCH OG SEJRE I POLEN. 

Medens Tyskerne mod øst, som vi har set, væsentlig holdt sig til Forsvaret, 

var det Østrigernes Mening med deres Hovedhær at oversvømme Volhynien og rus

sisk Polen, blandt hvis Indbyggere de maaske har ventet Tilslutning. 

Opmarschen foregik derfor paa Galiziens Nordgrænse, og allerede før 

Midten af Maaneden var mindre Korps trængt op til Kielce, en halv 

Mil fremme paa russisk Grund. Hovedstyrken samledes imidlertid østligere 

Den 

østrigske 

Opmarsch. 

Snes 

mellem det Punkt, hvor Weichsel drejer Nord efter fra Grænsen, til over mod Bug-

Floden ved Bels. 

Fremrykningen begyndte ogsaa her længst mod Vest. General Dankl kastede i 

Dagene omkring den 23. August Russerne tilbage fra Krasnik efter en Række sejr

rige Fægtninger, hvorpaa Fremrykningen fortsattes Nord efter mod 

Ljublin. Længere Øst paa gik Østrigerne over til Angreb den 25., leve

rede først Fjenden nogle morderiske Slag i Egnen ved Tomascow, og 

Østrigernes 

Indrykning 

i Polen. 
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fra 27. August kæmpedes der paa en lang Front fra Bels til op mod Opole ved 

Weichsel, hvor General Dankl trak Forstærkninger til sig fra Tropperne vest for 

Floden. 

Efter et Petersborg-Telegram af 4/ø blev Østrigerne standsede paa denne Linje, 

men det er vistnok rigtigt, at General Auffenberg i Dagene mellem 28. August og 

1. September har vundet en betydelig Sejr mellem Zamosc og Komarow. Den 28. 

blev Russerne her saa stærkt engagerede gennem Ærkehertug Joseph Ferdinands 

Fremrykning fra Bels, at Østrigerne den følgende Dag kunde gaa frem 

paa venstre Fløj fra Zamosc til Czesniki. Medens Russerne, der 

trak Forstærkninger til sig Øst fra, forsøgte et Gennembrud i Centrum, blev deres 

Fløje stadig trængt tilbage, saa man ogsaa Nord fra kunde svinge ind mod Koma

row. Under disse Forhold tiltraadte Russerne nu den 31. Tilbagetoget; deres Neder

lag fuldstændiggjordes gennem Erobringen af Højderne Syd for Tyszowce den føl

gende Dag. De synes navnlig at have maattet efterlade deres Artilleri, idet de øst

rigske Beretninger opregner 200 erobrede Kanoner. I de følgende Dage blev der 

kæmpet paa Linjen Ljublin—Cholm, men de Fordele, der var vundne her, forspild

tes gennem Udviklingen omkring Lemberg. 

Sejren ved 
Komarow. 

Kampen om 

Flodafsnit

tene. 

Det russiske Modtræk mod Østrigernes Indtrængen i Polen var imidlertid Frem

rykningen til Lemberg fra Øst. Den begyndte 20. August, da de russiske Hære gik 

over Grænsefloden Sbrutsch og trængte frem fra Brody. Til at møde dette Angreb 

var den 2. østrigske Hær (3., 11. og 12. Armékorps med 5 Kavalleri-Divisioner) op-

marscheret i Øst-Galizien; gennem Forstærkninger fra 7., 13. og 14. Ar

mékorps var Styrken efter russisk Opgivelse bragt op til 200.000 Mand. 

Terrænet egnede sig godt til Forsvar, idet Felttoget her formede sig 

som en Kamp om 

de forskellige 

Flodafsnit, der 

dannes af Tillø

bene til Dnjester 

fra Nord. Men 

allerede den 23. 

var Russerne naa-

et til Sereth, den 

27. begyndte det 

egentlige Slag 

paa Linien Du-

najow - Busk, og 

næste Dag maat-

te Østrigerne gaa 

Fra det russiske Hovedkvarter. Storfyrst Nikolaus ved Døren. bag Gnila-Lipa, 

RUSSERNES FREMTRÆNGEN TIL LEMBERG. 
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fordi deres højre Fløj ved Brezany truedes; om denne stærke Stilling stod Stri

den saa de følgende Dage. Østrigerne har forsvaret sig tappert; de prøvede 

gentagne Modangreb, navnlig et Fremstød mod Fjendens venstre Fløj fra Ha-

lich, men de tørnede som mod en urokkelig Mur; den 31. blev Forsvarslinien 

brudt mod Syd, og den 2. stod Russerne foran Lemberg. Dagen efter telegraferede 

Storfyrst Nikolaus: 

Med overvældende Glæde og med Tak til Gud meddeler jeg herved 

Deres Majestæt, at General Ruzskis sejrrige Hær til Morgen paa Kam

pens 11. Dag har indtaget Lemberg. — General Brussiloffs Hær har 

indtaget Halicz. 

Det er naturligvis Udenoms-Snak, naar Wiener-Telegrammerne meddeler, at 

„strategiske Hensyn" har bevirket, at Lemberg er bleven opgivet „uden Kamp". 

Det er sikkert rigtigt, at der ikke er bleven kæmpet om Byen, men 

umiddelbart øst derfor har Østrigerne lidt et føleligt Nederlag. Russerne 

opgiver deres Udbytte til 70,000 Fanger og 300 Stykker Skyts, og en 

Bekendtgørelse om, at de okkuperede Egne skal bestyres som særlig Pi 

russiske Hærledelse, har vist Verden, at det er General Ruzskis Mening at blive i 

Galizien. Bevægelsen mod Vest blev straks fortsat, men de heraf følgende Opera

tioner fører os ind i senere Ugers Begivenheder. 

Skønt Krigen jo først var bleven erklæret mellem Østrig og Serbien, forefaldt 

der ved Donau til Midten af Maaneden kun mindre Skærmydsler; de stridende 

Parter nøjedes med at skyde paa hinanden over Floden med Geværer og Kanoner. 

Saa pludselig, omkring d. 13. Aug., tog Østrigerne Offensiven og trængte fra begge 

Sider, over Sava og Drina, ind i Serbiens nordvestlige Hjørne. Om de senere Slag 

er der løjet kraftigt baade fra Nisch og Wien. Det eneste sikre er, at 

det østrigske Angreb er gaaet i Staa; de sidste østrigske Meldinger lød 

paa, „at Hensigten med Fremstødet i Serbien var fuldkommen naaet"(!) 

Maaske har Serberne vundet en Sejr, men den forklares i saa Fald ved, at Østrigerne 

har maattet trække deres Tropper mod Nord for at møde det russiske Angreb i 

Galizien; under disse højst vanskelige Forhold blev det den østrigske Generalissimus 

Ærkehertug Friedrich, en særlig Glæde at berette om, hvorledes et serbisk Forsøg 

paa at gaa over til østrigsk Omraade ved Mitrowitza var bleven afvist d. 6. September. ]  

Den engelske Krigserklæring gjorde det umuligt for Tyskland virkelig at udnytte 

sin Flaadeoverlegenhed mod Rusland og Frankrig. De russiske Orlogsmænd søgte 

Stillingen 

efter Lem

bergs Fald. 

>vins af den 

Den østrig
ske Frem
rykning 
standser. 
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straks tilbage til den finske Bugt, og Tyskerne synes her ovre kun at have opereret 

med mindre Krydsere. En af disse „Åugsburg" beskød umiddelbart efter Krigserklæringen 

Libau, en anden „Magdeburg" løb senere paa Grund ved Odensholm og maatte 

sprænges i Luften. I Middelhavet blev den store Krydser ,,Goeben1 '  og dens mindre 

Ledsager „Breslau" hurtig nødt til at søge ind i Dardanellerne, hvor de nu har 

hejst tyrkisk Flag. Siden da har den franske Eskadre spillet Herre i Adriaterhavet, 

hvor den østrigske Flaade holder sig til Havnene. En af dens smaa Krydsere, der 

blokerede Montenegros Kyst, blev ved Midten af Maaneden skudt i Sænk. Senere 

har Cattaro været udsat for et virkningsløst Bombardement paa lang Afstand. 

I Nordsøen har den tyske Flaade i Hovedsagen holdt sig bag den 

sikre Sild - Helgoland-Borkum-Linje, og noget egentlig Angreb i disse 

Farvande med deres stærke Kystforsvar og omfattende Minespærringer 

har Englænderne ikke kunnet indlade sig paa. Foreløbig spærrer deres hurtigste 

Orlogsmænd Strædetved Dover og Havet mellem Norge og Skotland, saa de tyske Kryd

sere ikke kan løbe ud og gøre de britiske Handelsruter usikre. Over hele Atlanterhavet 

LI dei foranstaltet en vild Jagt paa de enkelte tyske Skibe, der var ude, og paa 

Vest-Kysten af Afrika er Hjælpekrydseren „Kaiser Wilhelm d. Grosse" skudt i Sænk. 

Men den engelske Slagflaade maa foreløbig holdes i Nordsøen; da den kun tæller 

31 af de egentlige Kampskibe overfor 21 tyske, kan enhver Deling nemlig skabe 

den Chance, som den tyske Marineledelse venter paa. 

Uvirksomme ligger de tyske Orlogsmænd imidlertid ikke. Undervandsbaadene 

har været ude paa vidtrækkende Togter, og Krydserne foretager stadig Rekognosce-

ringsfarter, under hvilke de aabenbart udstrør Miner med rund Haand til Skræk og 

Ulykke for fredelige Søfarende. Kun et enkelt af disse Minefartøjer er bleven overrasket 

(,,Konigin Louise") og den engelske Krydser, der sendte det til Bunds, 

sank selv i den vaade Grav efter Sammenstød med en Helvedesmaskine. 

Under disse Krydstogter kom det fra Tid til anden til en løbende Fægt

ning mellem de to Parters Orlogsmænd. Det er sikkert i Fortsættelse heraf, at det 

d. 29. August om Morgenen, da Taagebankerne i stille Vejr laa tykt omkring 

Helgoland, lykkedes engelske Jagere og smaa Krydsere at lokke tilsvarende tyske 

Skibe bort fra Øen, længere ude greb Slagskibskrydserne saa ind med det Resultat, 

at to Torpedojagere og Krydserne „Ariadne", „Køln" og „Mainz" blev skudt i Sænk. 

En senere Melding fra London om, at 15 Fiskerfartøjer er bleven opsnappede i 

Nordsøen af fjendtlige Orlogsmænd, viser imidlertid, at Uheldet ved Helgoland ikke 

har taget Modet fra Tyskerne. 

De 1?É Kolonier 
Hidtil er kun de mest udsatte tyske Kolonier bleven draget ind i 

Krigen. logo ,  der ligger indeklemt mellem engelske og franske Besid

delser paa Guinea-Kysten, var besat af Englænderne d. 25. August. Nogle Dage 

efter gik et Ekspeditionskorps fra Ny Zeeland i Land paa tysk Samoa. 

I Nordsøen 

og paa At

lanterhavet. 

Mineudlæg
ning. — 
Kampenved 
Helgoland. 

Tago og 

Samoa. 



Under de tyske Undervandsbaades Togter i Nordsøen er en enkelt, „U. 15", bleven skudt i Sænk af engelske Krydsere. 

(Efter en Tegning i „London News"). 



Under disse Forhold var det ikke andet, end hvad man kunde vente, at den 

engelske Første-Minister, Mr. Asquith, i en Tale til Repræsentanter for Londons Bor

gerskab har forberedt sine 

^  ̂ '  '  '  i'* Frankrig^ 

forskelligt Hold 

er der indløbet 

Den franske Præsident Poincaré. 

Er Russerne 

paa Vej til 

Frankrig. 

Beretninger om, hvorledes 

lange Troppetog har ført 

Russerne Syd paa fra skot

ske Havnebyer. Fuldt tilforladelige Meddelelser foreligger imidlertid ikke om Trans

porterne, og foreløbig har man heller intet hørt om disse mystiske Korps' Optræden 

paa Slagmarkerne. 

26 KRIGENS FØRSTE MAANED 

Sammenholdet mellem de Allierede. 



Ugen 6.-13 Sept 

Den tyske 

Flanke 

blottes. 

Kæmslagel i Frankrig. 
TYSKERNE OAAR FREM ØST FOR PARIS. 

GENERAL JOFFRES DAGSBEFALING. 

Som vi tidligere har set, var Tyskernes 1. og 2. Hær den 3. September naaet 

til Marne ved Chateau Thierry, og nogen Standsning indtraadte ikke her; i de føl

gende Dage blev Floden passeret, og Fronten skudt frem til Grand-Morin under 

Kampe med den 5. franske Hær. 1 Vest blev denne Bevægelse dækket ved, at tal

rige Troppeafdelinger som en Slags Arriéregarde tog Stilling vest for Floden Ourcq, 

medens Hovedstyrken af Gene

raloberst v. Klucks Hær trak vi

dere Syd paa i umiddelbar Nær

hed af Paris'  Fæstningslinje. Fra 

Coulommiers gik stærke Kolon

ner ogsaa videre frem, saa at de 

skød sig ind til højre for den 

engelske Hær, der stod umiddel

bart udenfor Paris'  Østfront, og 

Fortravets Rytteri var naaet lige 

til Nogent sur Seine; maaske har 

det været Hensigten at afskære 

Felthæren fra Fæstningen. Men 

hvorom alting er, saa gav denne 

noget dristige Opmarsch, der 

samtidig medførte, at 

Egnen mellem Senlis 

og Compiégne blev 

blottet for Tropper, de Allierede 

Chancen for at kunne slaa til med 

betydelig Virkning. Hvorledes de

res Førere saa paa Stillingen, vil 

fremgaa af følgende Dagsbefaling, 

General  Joffre .  gom Qene rai Joffre udstedte d. 6.: 
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Engelske og franske Soldatertyper. 

„I det Øjeblik, hvor det Slag begynder, af hvilket Fædrelandets Frelse 

afhænger, ønsker jeg at minde Alle om, at det ikke længere er Øjeblik

ket til at se tilbage. 

Alle Anstrengelser maa rettes mod at angribe Fjenden og slaa ham. 

De Tropper, der ikke længere kan rykke frem, maa, koste hvad det vil, 

holde det Terræn, de har erobret, og lade sig dræbe paa Stedet hellere 

end at vige. 

Under de nuværende Omstændigheder kan ingen Svaghed taales." 

teuil 

DE ALLIEREDE GAAR OVER TIL ANGREB. 

KAMPENE SYD FOR MARNE. 

Det franske Angreb begyndte den 6. fra Paris'  Nordøstfront mod Linjen Nan-

Meaux, som man vil se, næsten i Ryggen paa den tyske Hovedhær. Begrun

det paa, at Fjenden ikke havde ladet større Troppestyrker blive tilbage 

nord for Fæstningen, var Franskmændene sikre paa ikke at blive tagne 

i venstre Flanke, og Feltarméen (den 7. franske Hær) støttedes under 

Angrebet 

mod Ourcq 

Linjen. 

Operationerne paa denne Del af Krigsskuepladsen med Dele af den store Besæt-

ningshær, der er samlet i Paris, saa Tyskerne begyndte her straks at vige. Men 

samtidig var der ogsaa indledet en Aktion syd for Marne over en Kæmpefront, som 

begyndte ved Meaux, og som strakte sig over Coulommiers, Sézanne, 

Vitry, Trois Fontaines (syd for Sermais) og Bar le Duc -til hen mod 

Den mile
vide Front. 
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Nancy, saaledes at disse Byer — de to sidstnævnte undtagne — var i Tyskernes 

Besiddelse. Det engelske Ekspeditionskorps, der pr. Bane var ført herned fra Egnen 

nord for Paris, stod som sagt ved Kampens Begyndelse paa de Allieredes venstre 

Fløj med 6. og 5. franske Hær længere mod Øst. 

Fremrykningen var allerede indledet Natten til Mandag med forskellige Bajonet

angreb, og straks paa den første egentlige Slagdag, den 7. Sept., kunde de Allie

rede melde om Fremgang ved Coulommiers og La Ferté Gaucher; den 8. var Ty

skerne bleven nødt til at gaa bag Petit-Morin. Derimod hævdede de Stillingen læn

gere Øst paa mellem La Fére Champenoise og Vitry, men i rigtig Erkendelse af, 

hvor Faren truede, blev der nu gjort alt for at styrke den højre Fløj. 

Telegrammer fra belgiske Byer til Reuters Bureau meldte i disse Dage 

om, hvorledes stærke Korps i den største Skynding var bleven sendt 

mod Syd, og den 7. franske Hær maatte kæmpe med gentagne og heftige Mod

angreb vest for Ourcq, hvor Tyskerne navnlig bragte en overvældende Artilleristyrke 

frem, men de overlegne Masser, General Joffre her havde samlet, bragte alle de 

tyske Offensivbevægelser til at strande. 

Paa de Allieredes venstre Fløj var det 6. franske Hær og navnlig Englænderne, 

der gik frem. Mellem Franskmændene og Tyskerne kom det gentagne Gange til 

frygtelige Nærkampe i Landsbyerne, ved hvilken Lejlighed de afrikanske Tropper 

atter lagde deres Mod og Dødsforagt for Dagen, og denne Gang med større Held 

end i Belgien. Bevægelsen mod Nord var ustandselig. General French, der iøvrigt 

havde faaet Forstærkninger hjemmefra, drev nu under mere lige Vilkaar General

oberst v. Klucks Tropper foran sig, og den 9. fandt endelig Overgangen over Marne 

Sted ved La Ferté sous Jouarre, Charly og Chateau Thierry; navnlig ved 

førstnævnte Overgangssted ydede den tyske Bagtrop fortvivlet Modstand. 

Denne Sejr gjorde imidlertid den yderste tyske højre Fløjs Tilbagetog 

fra Ourcq's vestlige Bred til en Nødvendighed, og hele v. Klucks Hær h 

tilbage mod Soissons. Ogsaa øst paa i Egnen syd for Marne maatte de 

Garde og 10. Armékorps (2. tyske Hær) nu til at begynde Tilbagetoget, 

til Torsdag (den 10.) var 5. franske Hær ligeledes naaet til Chateau TI 

endnu prellede de franske Angreb af paa Linjen Mailly—Vitry; den h£ 

Modstand, som Tyskerne ydede her, peger i Retning af, at der paa detl 

samlet en betydelig Magt, der under heldigere Forhold kunde have været 

brugt til at bryde det franske Centrum; nu maatte Tilbagetoget endelig 

tiltrædes den 11., fordi Franskmændene Dagen før ogsaa var gaaet frem 

længere mod Øst dels overfor 4. Tyske Hær mellem Marne og Aisnes' 

øvre Løb syd for Sermais, dels mellem sidstnævnte Flod og Meuse fra Bar le Duc 

mod 5. Hær. Den 12. kunde de franske Tropper endelig ogsaa gaa over Marne 

mellem Epernay og Vitry. 

Hidendtil var det tyske Tilbagetog kun foregaaet Fod for Fod, og man maa 

utvivlsomt beundre den Maade, paa hvilken Generaloberst v. Kluck paa yderste 

højre Fløj viklede sin Hær ud af det dobbelte Angreb fra Vest og Syd over Ourcq 

og Marne, uden at der indtraadte en Katastrofe. Telegrammerne fra Paris og London 

Tyskernes 

højre Fløj 

trues. 

Overgan

gen over 

Marne. 

ldt derefter 

n prøjsiske 

og Natten 

lierry, men 

ardnakkede 

e Punkt var 

Ogsaa den 

franske 

højre Fløj 

gaar frem. 



Nord-Afrikanerne angriber. (Efter Tegning i „London News"). 
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taler nok om Tilfælde af Plyndring og Drukkenskab under Tilbagetoget, om bort

kastede Kapper, Tornystre og Ammunition; det er imidlertid den Slags 

stereotype Skildringer, der kommer igen i alle Sejrherrers Beretninger 

om Fjendens Retræte, og de smaa Tal paa Fanger, der opgives fra 

denne Del af Kamppladsen, det ringe Bytte, Englænderne har gjort syd 

for Marne — 12 Maskinkanoner og et Batteri — viser tydeligt, at der ikke er ind-

traadt Opløsning i Tyskernes Rækker. 

TYSKERNES TILBAGETOG NORD OG ØST FOR MARNE. 

Men længere Øst paa har Tyskerne ikke været saa heldige, der meldes om, at 

den 3. franske Hær har erobret 160 Kanoner; nord for Marne synes v. Klucks Til

bagetog ogsaa at være bleven hurtigere mod Soissons, Villers Cotterets og Com-

piégne, men alligevel opregnes der her kun 15 Stk. Skyts, der er falden i Englæn

dernes Hænder, og Tallet paa Fanger var endnu den 11. ikke oppe paa de 10,000. 

Men de Allieredes Fremrykning gik paa den anden Side rivende. Den 12. naaede 

de Aisnes' nedre Løb og sikrede sig i Løbet af næste Dag en Række Overgangs

steder navnlig ved Soissons. Nord for Floden er Tyskerne imidlertid stand

sede i en stærk Stilling fra Jalonne til Craonne; herfra gik deres Front 

videre nordøst om Reims, som Franskmændene besatte den 13., og over 

til Vienne-la-Ville ved Argonnerskoven; ogsaa i disse Bjærgegne har den 

tysk Retræte vedvaret. Spærrefortet ved Troyon, 21 Kilometer syd for Verdun, der i 

de sidste Dage er bleven bombarderet med svært Artilleri, er atter frigjort. — Den 

tyske Kronprins' Hær staar nu i en Bue nord om Verdun fra Varennes, Montfaucon, 

Consenvoy til Ornes. 

VIRKNINGER PAA FLØJENE. 

UDFALD FRA ANTWERPEN. 

Betydningen af de Sejre, de Allierede har vundet, fremgaar iøvrigt af den Virk

ning, de har haft paa den lange Slaglinjes yderste Fløje. I Øst, hvor der i de fore-

gaaende Dage var kæmpet med vekslende Held i Egnen omkring Nancy, begyndte 

der ca. 12. September en udpræget tysk Retræte; Franskmændene besatte atter 

Lunéville og skød deres Fortropper frem til Grænsen; allerede Dagen 

før blev St. Dié længere mod Syd rømmet af Tyskerne. Ovre paa den 

modsatte Fløj i Vest gik de ved samme Tid tilbage fra Valenciennes og 

fra Amiens til Peronne og St. Quentin, og oppe bag den belgiske Grænse 

mellem Gent og Courtrai har tyske Uhlaner haft travlt med at ødelægge Jernbane-

og Telegraflinier aabenbart for at besværliggøre en Fremtrængen mod de tyske 

Forbindelseslinjer fra den Kant. Endelig har Belgierne under disse Forhold atter 

rørt paa sig; paalidelige Enkeltheder om deres Udfald fra Antwerpen mangler, men 

sikkert er det, at de paa denne Maade har bundet betydelige tyske Troppestyrker, 

der ellers kunde være gaaet mod Syd. 

Ingen Op

løsning i de 

tyske Ræk

ker. 

Stillingen 

ved Aisne 

og i Argon-

nerne. 

Fransk
mændene 
atter ved 
Lothringens 
Grænse. 
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Fransk Maskinskyttckorps i Argonne, 

Den tyske Kronprins med sin Stab. 
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ALMINDELIGE BETRAGTNINGER. 

Det er paa indeværende Tidspunkt endnu umuligt at danne sig et virkeligt 

Skøn om Grundene til dette Omslag i Krigslykken. Man kan sikkert regne med, at 

de tyske Tropper er bleven udmattede under den rastløse Fremtrængen mod Syd; 

fra fransk og engelsk Side tales der ogsaa stadig om Forplejningsvanskeligheder, 

og Intendanturen er her utvivlsomt bleven stillet overfor en vanskelig Opgave ved 

de pludselige og uberegnelige Bevægelser, som Tilbagetoget medførte. Tyskerne skal 

i vid Udstrækning have benyttet Motorkøretøjer, men de interemistiske Pontonbroer, 

der her ofte blev den eneste Forbindelsesvej, var ikke beregnet paa Automobiler. 

Til alt dette kan komme, at det franske Feltartilleris Overlegenhed har kunnet 

gøre sig stærkere gældende i det aabne Land, hvor Kampen nu stod. Det afgørende 

har vel alligevel været, at stærke tyske Korps er bleven sendt øst paa for at standse 

Russerne. 

Samtidig vil det dog være taabeligt at overvurdere det Sketes Betydning. Naar 

franske og engelske Militærforfattere allerede har fantaseret om Fjendens forestaaende 

Tilbagetogsvanskeligheder, saa er det at sælge Huden for tidligt. Der er intet i Vejen 

for, at Tyskerne kan gøre Holdt i de Stillinger, de nu har naaet, men uomtvisteligt 

er det, at Situationen paa den vestlige Krigsskueplads er bleven en helt anden i 

Ugen fra 6. til 13. September, og med Rette har den engelske Marineminister Mr. 

Churchill sidste Fredag betegnet den som „langt bedre, end man kunde vente det 

efter Krigens første Stadier". 

Tyske Sejre i Øst-Prøjsen. 
VILNA-HÆREN KASTES TILBAGE OVER GRÆNSEN. 

De tyske Forstærkninger, der er trukket til fra Vest, har gjort deres Virkning i 

Øst-Prøjsen, hvor Generaloberst v. Hindenburg nu ogsaa har kastet den russiske 

Vilna-Hær over Grænsen med en snild Benyttelse af Fordele, han har vundet i Kam

pene den 29. og 30 (se Kort S. 35). 

Gennem disse var Tyskerne bleven Herrer over det massuriske Sø-Distrikt; den 

russiske Hær, der var gaaet frem sydvest for dette, var bleven kastet tilbage, og 

mod Nord stod Russerne nu paa en skraa Linie omtrent fra Alle-Flodens Udløb i 

Pregel over mod Sø-Terrænet ved Nordenburg. Generaloberst Hindenburg 

sendte nu de nyankomne Tropper gennem disse uvejsomme Egne, hvis 

Passer og Vadesteder lokalkendte Folk kunde vise dem, og kastede først 

22. russiske Armékorps (Finland) tilbage ved Lyck. Dele af 6. Armé

korps og 3. sibiriske Korps blev her forgæves bragt i Ilden for at standse Fjenden 

ved et Angreb i Flanken, idet Hindenburg væsentlig synes at have dirigeret sine 

Masser mod Nordøst; russiske Beretninger taler nemlig om en Kamp paa Fronten 

Nordenburg, Goldap og Suvalki; det sidste Punkt ligger allerede paa russisk Grund. 

Fremryk

ning mellem 

de massuri

ske Søer. 
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Man kan læse mellem Linjerne i de officielle Petrograd (Petersborg) Telegrammer, 

at ogsaa General Rennenkampf er bleven overrasket af den tyske Fremrykning, og 

i det uoverskuelige Terræn har undervurderet den Styrke, der stod overfor ham. De 

utilstrækkelige Afdelinger, der straks blev sendt frem, har aabenbart lidt 

betydeligt og kun gjort den Nytte, at de gav Hovedhæren Tid til at 

iværksætte sit Tilbagetog mod Nordøst under en Situation, som Russerne selv kalder 

„vanskelig", men i det højst uvejsomme Land har det atter kostet store Tab; den 

tyske Generalstab melder om erobrede Kanoner i Snesevis og Fanger i Tusindvis. 

Ogsaa her er Grænsen som allerede nævnt bleven overskredet, og Guvernementet 

Suvalki, der omfatter Grænseegnene saavel i Syd som Øst, er stillet under tysk 

Forvaltning. 

Saa stort et Omraade er dog næppe effektivt besat endnu, og Sejrens Størrelse 

er næppe bleven forringet i Berlin, navnlig nu da Efterretningerne fra Frankrig be

væger sig i de største Almindeligheder, men ganske utvivlsomt staar Generaloberst 

v. Hindenburg med Palmer i Hænderne, som den, der ved en virkelig 

genial Krigskunst i hvert Fald foreløbig har reddet Øst-Prøjsen. — Imid

lertid er den første afgørende Begivenhed paa den østlige Krigsskueplads 

jo indtruffet ved den østrigsk-russiske Grænse, og her har tyske Forstærkninger ikke 

været i Stand til at vende Bladet. 

De østrigsk-isiÉ Kampe. 
TILBAGETOGET FRA POLEN. 

SLAGET VEST FOR LEMBERG. 

Naar Østrigerne, som omtalt i et tidligere Afsnit af Værket, var naaet en bety

delig Strækning mod Nord i russisk Polen, finder dette sin Forklaring ved, at den 

russiske Opmarsch paa det Tidspunkt, Angrebet begyndte, ikke var tilendebragt. 

Den russiske Hærledelse dirigerede imidlertid alle ankomne Forstærkninger til Gali-

zien i rigtig Erkendelse af, at en afgørende Sejr her vilde tvinge Mod

parten tilbage fra russisk Omraade, og at en saadan Bevægelse vilde 

blive vanskeligere for hver Mil, Fjenden var trængt mod Nord. Efter 

den russiske Besættelse af Lemberg var Stillingen ogsaa alt andet end 

gunstig for den østrigske Angrebshær, hvad der yderligere understregedes ved Rus

sernes Erobring (ca. 4. Sept.) af Jernbane-Knudepunktet Ravaruska mod Nordvest bag 

selve den Basis, fra hvilken den østrigske Offensiv i sin Tid begyndte (se Kort S. 21). 

Det taler til Ære for Ærkehertug Friedrich og Generalstabschef Conrad v. 

Hoetzendorff, at det under disse Omstændigheder virkelig lykkedes dem at faa Ho

vedstyrken tilbage fra Polen. For at skaffe Tid til Retræten, kastede de alt, hvad 

der kunde trækkes til af tyske og østrigske Forstærkninger mod Russerne vest for 

Lemberg, og fra 5. September blev der atter kæmpet i Galizien langs en bred Front 

fra Tomaszow til Dnejstr, aabenbart med Fortvivlelsens Mod fra Østrigernes Side. 

Russerne 
overraskes. 

Intet afgø

rende i 

Øst-Prøjsen 

Den farlige 

Fremryk

ning i Po

len. 
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Russerne 

standses 

vest for 

Lemberg. 

Ved Ravaruska gjorde tyrolske Afdelinger saaledes Natten til den 7. et 

rasende Fremstød men kastedes tilbage med Tabet af en Fane. Russerne 

veg i det Hele taget ikke noget nævneværdigt, men de tysk-østrigske 

Soldater havde dog det ud af deres Anstrengelser, at deres Landsmænd 

slap tilbage fra Nord. 

Imidlertid foregik den vigende Bevægelse ikke uden følelige Tab; Russerne tog 

straks fat paa Forfølgelsen baade Øst og Vest for Weichsel, hvor de den 6. var 

naaet saa langt op, at deres Artilleri kunde beskyde de fjendtlige Tropper, der gik 

tilbage fra Josefow paa Flodens modsatte Bred med Kosak-Sværme i Hælene. Øst

ligere ved Bug, hvor Østrigerne aldrig naaede saa langt mod Nord, var Russernes, 

polske Hær allerede den 5.—6. kommen saa vidt frem, at den kunde gribe ind i 

Kampen ved Tomaszow, der nu blev bestormet fra 3 Sider. Men noget længere

mod Vest gjorde Russerne imidlertid i de paafølgende Dage deres egentlige Kup, 

idet de gennem Erobringen af Fjendens befæstede Stillinger ved Turo-

bin sprængte de østrigske Hære i to Grupper. I Omegnen af Krasnik, 

hvor General Dankl et Par Uger før havde vundet den første større 

østrigske Sejr, blev der gjort et tappert Forsøg paa at afværge Katastrofen ved et 

Modangreb, men da dette var gaaet i Staa, blev Stillingen haabløs saavel paa denne 

Del af Kamppladsen som ovre ved Tomaszow, der maatte opgives ved samme Tid. 

Med et Tab af 30,000 Fanger og en Mængde Kanoner gik denne Del 

af den tysk-østrigske Hær nu bag Floden San, og den 12. trak Trop

perne, der havde kæmpet vesten for Lemberg, sig tilbage til den sydlige 

Den østrig

ske Slag

linie brydes. 

Retræten 

bag Floden 

San, 

Del af samme Stilling. Omkring Ravaruska faldt 30 Kanoner og 8000 Fanger i 

Russernes Hænder, hele Batterier synes derpaa under Tilbagetoget at være bleven 

stikkende i Moserne. 

DEN ALMINDELIGE STILLING. 

Det var Afslutningen paa 3-Ugers Slaget i Polen og Galizien, en Sejr for Stor

fyrst Nikolaus baade strategisk og taktisk, og varig Modstand kan den østrigske 

Hær næppe yde i Stillingen ved San, Floden skal allerede være passeret af Rus

serne, og syd for Dnjestr fortsættes deres Fremrykning ligeledes. Virkningerne af de 

russiske Sejre begynder ogsaa at gøre sig gældende andet Steds. Czernovitsch, Ho

vedstaden i Bukowina, er saaledes bleven besat af Russerne, uden at de har behøvet 

at løsne et Skud, men paa den anden Side er det lykkedes den østrig

ske Generalstab at faa Hovedmassen af Troppperne tilbage, det Mod, 

hvormed Soldaterne har kæmpet lige til det sidste, tyder nærmest paa, 

at Hærens Moral ikke er bleven rokket, den har virkelige Sejre og ærefulde Kampe 

at se tilbage paa, saa Russerne har sikkert endnu et svært Arbejde foran sig. 

Den østrig

ske Hoved

hær reddet. 



Den af Serberne bortsprængte Jernbanebro ved Seinlin. 



38 

Serberne i Ungarn. 
Hvad der imidlertid gør Østrig-Ungarns Stilling noget betænkelig, er den Kends

gerning, at det samtidig er lykkedes serbiske Tropper at trænge ind paa Monarkiets 

Omraade i Distriktet Syrmien (Egnen omkring Mitrowitza), men den strenge Censur 

og den daarlige'Telegraf-Forbindelse med det serbiske Regeringssæde i Nisch gør 

det umuligt at vinde Klarhed over Forholdene. Nødvendigheden af at sende Tropper 

til Krigsskuepladsen i Galizien har utvivlsomt svækket det østrigske Grænseforsvar 

i Syd. 

Sled paa Havet. 
Siden Tyskerne gjorde deres Kup 

med Opbringeisen af de engelske Fi

skerfartøjer, har stærke engelske Eskad-

rer foretaget en planmæssig Afsøgning 

af hele Vesterhavet til ned mod Helgo

land, ja helt ind i Bugten omkring den 

minderige 0, men ved denne Lejlighed 

bemærkedes ingen fjendtlige Krigsskibe. 

Det staar i ganske god Samklang her

med, naar der i de samme Dage mel

des fra Alandsøerne, at der 

dér er observeret en større 

tysk Eskadre, der ogsaa omfattede 

Dreadnoughter. 

Paa engelsk Side er Hjælpekryd

seren „Oceanic" i Løbet af Ugen grund

stødt ved Skotlands Nordkyst og tabt; 

paa tysk Side er den lille Krydser. 

„Hela" (bygget 1895) boret i Sænk af 

en Torpedo fra en fjendtlig Under-

vandsbaad; Stedet for Ulykken angives 

ikke. Paalidelige Efterretninger mangler 

ser „Pathfinder". 

Tyskerne 
ved Åland. 

Ude i de andre Verdensdele gaar Krigen ogsaa sin Gang i mindre Maalestok, 

men ikke med mindre Forbitrelse og Mod. Tyskerne har besat Walfishbay, en lille 

engelsk Plads, der ligger helt omgiven af deres sydafrikanske Besiddelser; mod disse 

forberedes der imidlertid et Tog fra britisk Syd-Afrika, hvor Boer-Føreren, General. 

Botha, har lovet England sine Landsmænds Støtte. Sammenstødene er allerede be~ 

Den engelske Flaades Fører, Admiral Jellicoe. 

ogsaa om Tabet af den lette engelske Kryd-

\ % * 
m 
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gyndt. Mod det engelske Njassa-Land har Tyskerne ogsaa taget Offensiven fra deres 

Koloni i Øst-Afrika, men Angrebene synes her at være bleven afvist. Ovre i Stille

havet er det derimod Englænderne, der afgjort har Overtaget. Den 10. September er 

Herbertshohe, en af de vigtigste Byer i Bismarcksarkipelaget, bleven besat; sandsyn

ligvis har australske Tropper medvirket her. .  

Tyrkiet, Italien og Rumænien. 
Det er stadig et aabent Spørgsmaal, hvorledes Tyrkiet vil stille sig til Krigen; 

ingen stoler helt paa dets Neutralitetserklæringer, fordi der samtidig foregaar Rust

ninger og Indkaldelser. I England tror man, at Tyskerne hidser Tyrkerne til Angreb 

paa Ægypten, men foreløbig har Porten kun benyttet de andres Optagethed til at 

erklære alle de Fremmedes Særrettigheder for ude af Kraft. Naar der ikke er sket 

mere, maa Forklaringen sikkert søges i de Sejre, som Russerne har til

kæmpet sig over Østrig. De virker ogsaa anden Steds. Det radikale Parti 

i Italien begynder at røre paa sig og opfordrer Regeringen til at over

veje, om Fædrelandets økonomiske og politiske Interesser ikke gør det til 

gribe aktivt ind i Konflikten, nu da Øjeblikket til at forlange de naturlige Grænser 

er inde. De rumænske Blades Kommentarer til den senere Tids Begivenheder gaar 

i samme Retning, og der er meget, der tyder paa, at man i Bukarest vil slaa Følge 

med Italien, hvis Regeringen i Rom virkelig opgiver Neutraliteten og erklærer sig 

for Vestmagterne og Rusland. 

De italien

ske Radika

le vil med. 

en Pligt at 



Ugen fra 13.-20 Sept 

Kampen om 

Aisne-Over-

gangene. 

FLODOVERGANGEN VED SOISSONS. 

STILLINGEN VED AISNE OG MEUSE. 

Lørdag den 20. September var de Allierede, som tidligere nævnt, under Forføl

gelsen af Tyskerne naaet frem til Aisne-Flodens nedre Løb. Paa en enkelt Undtagelse 

nær var Broerne afbrudt, og Overgangsstederne beherskedes af Maskinskyts; samtidig 

havde stærke Regnskyl faaet Strømmen til at svulme op, en Forcering syntes under 

disse Forhold umulig, og Kampen stod foreløbig mellem de to Modstanderes Artil

leri. Natten til Søndag medførte det 3. engelske Korps' Fremtrængen 

længere mod Øst, at den sydlige Del af Soissons blev rømmet af For

svarerne, og da Mørket 12 Timer senere atter dækkede Valpladsen, gik 

Englænderne over Floden paa Ponton

broer; længere mod Vest havde franske 

Tropper benyttet Resterne af en øde

lagt Jernbanebro og besat Højderne 

mod Nord, men længere kom de Alli

erede ikke; her oppe havde Tyskerne 

sat sig saaledes fast, at Frontalangrebet 

maatte forberedes. 

Man synes paa fransk-engelsk Side 

først at have ment, at Tyskerne kun 

var standset for at levere en Arriére-

garde-Kamp; det viste sig dog hurtigt 

at være en Misforstaaelse; der var langs 

Aisne forberedt en Forsvarsstilling, som 

næsten har forvandlet Felttoget til en 

Fæstningskrig. Flere Rækker af forstær

kede Skyttegrave og talrige Artilleri-

General  Putney værker, fra hvilke Tyskernes svære 

Chef for 3die engelske Expeditionskorps. Haubitzer nu atter tordnede, gjorde en 
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yderligere Fremtrængen umulig, og inden ret længe var Slaget indledet 

over en vidtstrakt Front, der naaede fra Egnen sydvest for Noyon ved 

Oise over til Craonne; herfra fortsattes den nordøst for Reims indtil 

Vienne f Argonnerskoven og videre i en Bue Norden om Verdun (Varennes-Consen-

voys-Ornes) og derpaa Syd efter nogenlunde parallelt med Meuse, til Fæstnings

værkerne omkring Toul og Nancy tvang de tyske Linjer skarpt over mod Øst (smlgn. 

Kort S. 14). Naar Franskmændene kunde holde sig i Stillinger, der i store Træk 

har Form som en ret Vinkel, forklares det ved, at Spærrefort-Kæden fra Verdun til 

Toul styrkede den Del af Fronten, der gaar i Nord og Syd. 

FÆSTNINGSKRIGEN I CENTRUM. 

EN UDHOLDENHEDSPRØVE MELLEM HÆRENE. 

I den første Tid var det væsentlig paa Linjen fra Noyon til Verdun, at Kampen 

rasede, og da Tyskerne her efterhaanden stod bag en næsten fortløbende Række af 

Forskansninger, formede Slagene sig nu, som tidligere nævnt, nærmest i Lighed 

med Fæstningskrig. For at sikre sig mod Fremstød var de Allierede ogsaa 

nødte til at grave sig ned og dække deres Artilleri, der skulde tage Kampen op med 

det tyske, bag Jordværker. Tilsidst stod Modstanderne praktisk talt bag jævnsides 

løbende Volde, og ingen af dem havde under disse Omstændigheder Mulighed for 

at hidføre Afgørelsen paa nogen Del af Stillingens Centrum. Det var kun en Brøk

del af en Kilometer, man kunde æde sig frem ad Gangen, enhver Offen

sivbevægelse maatte grundig forberedes af Artilleriet, og egentlig synes 

det kun at have været under natlige Angreb, at der i det Hele blev 

vundet Terræn, hvorefter den eneste Chance for at holde det vundne, var at sikre 

det med Spaden. Tidt førte Angrebsbevægelserne kun til,  at de stridende Parters 

Skyttegrave nærmede sig til hinanden, saa Afstanden reduceredes til et Par Hundrede 

Meter; en Stilling, der paa mange Maader minder om den paa Dybbøl i 1864, men 

med den Forskel, at ingen af Hærene her var reduceret til de danske Soldaters Pas

sivitet. Selv om det svære tyske Feltskyts ogsaa her gjorde sin Overlegenhed gæl

dende, kunde de Allieredes grove Kanoner alligevel nok tage Kampen op, hvad der 

holdt Mod i Fodfolket, og selv Projektilerne fra de store tyske Haubitzere, der eks

ploderede under Udvikling af en fed sort Røg, blev taget humoristisk af de engelske 

Soldater, der har døbt dem „Kulkasser" eller „Jack Johnsons" — efter den kendte 

Negerbokser. 

Paa denne Del af Krigsskuepladsen blev Felttoget nu i Virkeligheden en Ud-

holdenhedsprøve mellem de to Hære. Formaalet maatte være at udtynde og ryste 

Fjendens Tropper gennem en vedholdende Artilleriild, samtidig med, at de lange 

Vagter virkede sløvende og trættende, den stadige Forventning om An

greb nedbrydende paa Nerverne. Under Forhold som disse, hvor Trop

perne til Stadighed maa holdes i Stillingerne eller deres umiddelbare 

Nærhed, kan der næsten kun blive Tale om Søvn og Hvile i selve For

svarsværkerne, og det er ikke at undre sig over, naar engelske Korrespondenter har 

De for-
skansrede 
Forsvars
linjer. 

Fremskridt 

med 

Sneglefart. 

Opholdet i 

Forskans

ningerne er 

forfærdeligt 
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Svær engelsk Feltkanon („Long Tom"). 

berettet om, hvorledes Infanteristerne gaar til deres Gerning i samme Rutinetrit som 

Lønarbejdere, hvorledes Artilleristerne ikke mere forjager sig. Forsyningen med Am

munition og Fødemidler i de yderste Linjer maa desuden frembyde overordentlige 

Vanskeligheder, og Forbindelsen bag ud bliver af største Vigtighed. De 

Allierede er her bedst stillede; et flerdobbelt System af Jernbaner i eget 

Land sikrer dem Tilførsel fra hele den Del af Frankrig, der ikke er be

rørt af Krigen, men ogsaa i denne Henseende er de tyske Positioner valgt med 

Overblik. Banelinjer over St. Quentin, Laon og Rethel knytter Forbindelsen med 

saavel det belgiske som med det luxemburgske Jernvejsnet. 

gøre Fortvivlelsen fuldkommen havde Himlen allerede i forrige Uge aabnet 

sine Sluser, og under Kampen ved Aisne er Regnen strømmet ned, saa 

de ulykkelige Krigsmænd har maattet leve deres Liv i oversvømmede 

Skyttegrave og føre deres Kampe i Slud og Kulde, med gennemblødt Tøj og 

Oppakning. Ogsaa Transporterne fra det Punkt, hvor Jernbanerne stopper op, og 

Artilleriets Bevægelser bliver vanskelige paa sølede Veje og gennemregnede Marker. 

DE ENKELTE KAMPE. 

ØDELÆGGELSEN AF NOTRE DAME DE REIMS. 

Gang paa Gang er tyske Hærmasser i Dagene mellem 13. og 20. September 

kastet frem langs den befæstede Front for at bryde de Allieredes Linier eller standse 

deres Fremrykning; selv det sidste er ikke altid lykkedes for dem. Ovre mod Øst i 

Argonnerne maatte Varennes opgives, og noget vestligere i det mere aabne 

Land erobrede Franskmændene Souain. I Egnen ved Soissons stod de engelske 

Tropper urokkelig fast paa den Grund, de havde erobret. Natten mellem den 15. og 

16. kastede Tyskerne sig 10 Gange i Træk under umaadelige Tab mod deres Linjer, 

Hærenes 

Forbindet 

seslinjer. 

For at 

Vedholden
de Regnvejr 
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Engelsk Infanteri i Skyttekæde. — Bemærk de meget korte Geværer. 

Skiftende 
Krigslykke. 

men hverken dengang eller ved et nyt Angreb om Natten til den 18. opnaaedes 

der andet, end at Englænderne benyttede det tyske Tilbagtog til at vinde yderligere 

Terræn. Paa samme Maade gik det overfor Franskmændene mellem Soissons og 

Compiégne, hvor Tyskerne under et af deres Fremstød mistede en Fane. Men i selve 

det midterste Centrum i Egnene Nord og Nordvest for Reims er der hele 

Tiden bleven ført en bølgende Kamp, hvor snart den ene Part vandt 

frem og snart den anden. 

Paa Ugens sidste Dage gik Tyskerne voldsomt paa; ved Craonne maatte det 

vundne senere igen opgives med svære Tab for den prøjsiske Garde og 12. og 15. 

Armékorps, men umiddelbart udenfor Reims synes Hertugen af Wurtembergs Hær 

at have faaet fast Fod; den gamle Bispeby kom til at ligge i selve de franske For

svarslinjer, og om Lørdagen begyndte Granaterne at hagle ned over den ærværdige 

Kroningskirke, der for Resten i Øjeblikket blev brugt som Lassaret for tyske Saarede. 

Det er foreløbig umuligt at danne sig en Mening om, hvorvidt militære Hensyn 

virkelig har gjort Beskydningen nødvendig, men hvordan det end for

holder sig, saa er der næppe Tvivl om, at Wurtembergerens Kanoner 

Planmæssig 
Beskydning. 

med fuldt Overlæg er bleven rettede mod Kathedralen, og vægtige Grunde maa det 

være, der skal forslaa til Undskyldning end sige til Forsvar for en Ildgerning, der 

har vakt samme Harme og Protest i Kunstens og Romerkirkens internationale Verden.. 
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Kroningskirken i Reims. 

Beretningerne om Skadens Størrelse og Muligheden for en Restaurering afviger 

meget fra hinanden. 

UDVIKLINGEN PAA FLØJENE. 

Det maa hurtigt være kommen til at staa klart for de to Flæres Generalstabe, 

at Afgørelsen ikke kunde ventes i Centrum, og fra begge Sider begyndte man alle

rede i den her omhandlede Uge at forberede de Aktioner paa Fløjene, der skulde 

gøre det af med Modstanderen. Som allerede tidligere fremhævet, havde 

det kun været muligt at skyde de franske Korps op til Verdun, fordi 

den højre Flanke var dækket af den befæstede Linje langs Øst-Grænsen, 

som uden væsentlig Afbrydelse naar helt over til Nancy, hvor General Castelnau 

med stor Dygtighed har holdt Fjenden Stangen ved Grand Couronne lige siden 

Krigens Begyndelse; hans Fortjenester er da ogsaa bleven paaskønnede med en 

Udnævnelse til Storofficer af Æreslegionen. Men angribelig er hele denne Linje, og 

Den franske 

Spærrefort-

Linie i Øst. 
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hen mod Ugens Slutning begyndte Tyskerne at forberede deres store Kup, som 

skulde bestaa i et Gennembrud af de franske Stillinger Syd for Verdun. Paa den anden 

Side havde Franskmændene helt ovre mod Vest, paa den højre Bred af Oise, ind

ledet en Fremtrængen mod den tyske højre Fløj, som efter General Joffres Plan i 

Tidens Løb vilde komme til at true de tyske Forbindelseslinjer. Forudseenhed er jo 

en Borgmesterdyd, og Tyskerne har aabenbart forberedt sig paa Muligheden af et 

Tilbagetog; baade i Belgien og ved Rhinen er der bleven arbejdet med Forsvarsanlæg. 

Paa den østlige Kampplads. 
STILSTAND VED NJEMEN OG DONAU. 

RUSSERNES FREMRYKNING I GALIZIEN. 

Paa den russisk-prøjsiske Grænse synes Generaloberst Hindenburgs Fremstød 

efter Sejren paa Linjen Nordenburg—Suvalki nærmest at være løben ud i Sandet; 

den 16. meldtes fra Berlin, at Generalen „ordnede sin Hærs Rækker"; 

fra Petrograd betegnedes de samme Begivenheder som en Standsning af 

den tyske Angrebsbevægelse. Senere synes Hindenburgs Tropper at have 

beholdt Valpladsen efter et Sammenstød ved Augustovo, hvor de russiske Afdelinger, 

der kæmpede ved Lych, atter har gjort Holdt. Ligeledes er Russerne bleven kastede 

tilbage mod Ossowiec, men nærmere ind mod denne Grænsefæstning er Tyskerne 

foreløbig ikke naaet. 

Derimod gaar Russernes Fremrykning i Galizien stadig rivende (smlgn. Kort 

Side 21); fra Egnen omkring Stry var de ved Midten af Ugen naaet frem til Jern

baneknudepunktet Sambor; under Tilbagetoget fra Stillingen vest for Lemberg blev 

Dækningskolonner for det 6. og 40. østrigske Ajmékorps slaaet paa Flugt ved Ja

varov med et Tab af 30 Kanoner og 3000 Fanger, saa Russerne nu nærmede sig 

Fæstningen Przemysl fra Øst. Alt i alt synes Østrigernes Retræte at være foregaaet 

hurtigere, end man skulde vente, hvis Hæren virkelig havde bevaret sin 

Modstandskraft. Ved San-Flodens nedre Løb har Angriberne kun ved 

Brohovedet Siniava mødt noget, der kan kaldes Modstand; længere Nord 

paa ved Kreczow og Radomysl synes den temmelig brede Strøm at 

passeret, uden at der er lagt Russerne alvorlige Hindringer i Vejen, og fra sidst

nævnte By meldes der ogsaa om Fanger og 10 erobrede Kanoner. En 40 Kilometer 

vestligere gjorde den østrigske Arriéregarde nok et Forsøg paa at holde igen langs 

en Linje fra Baranow til Ranyszow, men det mislykkedes ganske, og Russerne var 

straks efter at have passeret San i Stand til at svinge mod Syd. Jaroslaw, der kun 

beskyttedes af Feltværker, maatte overgive sig, og Operationerne mod Przemysl ind

lededes ogsaa fra Nord. 

Samtidig har Storfyrst Nikolaus udsendt et Opraab paa 9 forskel

lige Sprog til det habsburgske Monarkis mangeartede Befolkning; det 

forklares her, at Russerne kun gennem Krigen vil sikre Retfærdigheden 

Hindenburg 

ordner sin 

Hær. 

Den østrig

ske Mod

stand svag. 

ære bleven 

Et Opraab 

til Nationa

liteterne, 



Russisk Ryiieri  i  vanskeligt  Terræn. 
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Den tyske Krydser Emden, der gør de indiske Farvande usikre.  

Sejr, og at de vil bringe Folkeslagene i Østrig-Ungarn „Friheden og Opfyldelsen af 

Eders nationale Ønsker". 

Fra den sydlige Kampplads er Efterretningerne som sædvanlig i egentligste For

stand modstridende. Østrigerne paastaar, at de nu atter har sat sig fast paa Fjendens 

Grund øst for Drina; Serberne hævder, at de har afvist Angrebet og besat Visegrad. 

Fremskridt af Betydning har ingen af Parterne gjort. 

Sammenstød lil Søs. 
1 Nordsøen har der tilsyneladende været en Standsning i Flaadeoperationerne, 

og Septemberstormene har gjort Patruljetjenesten vanskelig for de mindre Orlogs

mænd. Paa Atlanterhavet er et Par af Tyskernes armerede Handelsdampere bleven 

erobrede eller skudt i Sænk, men ovre i det indiske Ocean har et Par af Kejser 

Wilhelms Orlogsmænd vist, at de forstaar at byde Lykken Flaanden, naar der er 

Mulighed for det. Den engelske Krydser „Pegasus" havde med Zanzibar som Ud

gangspunkt i længere Tid gjort Kysterne af tysk Øst-Afrika usikre, skudt Kanon-

baaden „Mowe" i Sænk og ødelagt en Flydedok ved Dar-es-Salaam; den 20. laa 

Skibet og rensede Kedler paa Rheden ved Zanzibar, og her blev det saa angrebet 

af den tyske Krydser „Magdeburg", en noget større Orlogsmand paa 

4500 Tons og en Fart af 27,5 (bygget 1911), medens „Pegasus" er et 

langt mindre og betydelig ældre Skib (2200 Tons fra 1897). Tyskernes 

Overlegenhed var altsaa uomtvistelig, men „Magdeburg" udførte sit Ødelæggelses-

værk promte; Skydningen begyndte med stor Træfsikkerhed paa en 8—9000 Meters 

Afstand, og i Løbet af et Kvarter var Modstanderen bragt til Tavshed. Efter en 

Magdeburg 

og Emdens 

Bedrifter. 
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Pavse paa nogle Minutter genoptoges Skydningen, og den arme „Pegasus" laa efter 

et nyt Kvarters Behandling med Huller i Vandlinjen og stærk Slagside. Flaget blev 
dog stadig holdt oppe. 

Ovre i den bengalske Bugt har en lidt mindre Krydser „Emden" paa 3600 Tons 

og en Fart af 24 beredt den engelske Skibsfart forskellige Overraskelser; foreløbig 

kapredes 6 engelske Dampere, af hvilke den ene fik Lov til at føre Besætningerne i 

Land, medens de andre blev sendt til Bunds. I Adriaterhavet har franske Flaade-

afdelinger atter paa lang Afstand bombarderet Fæstningsværkerne ved Bocche di 
Cattaro og Lissa. 

Fra Kolonierne foreligger der i denne Uge ingen Beretninger af Betydning; 

Japanernes Operationer mod Kiautschau er indledede, men noget afgørende er ikke 

indtruffen; paa Kamerun-Floden i Vestafrika har nogle tyske Fartøjer forgæves prø

vet at bringe en engelsk Kanonbaad til at synke. 

Hele Ugen igennem har der verseret nogle haardnakkede Rygter om, at Tysk

land ønskede Fred og var rede til at erklære Krigen for uafgjort; den tyske Gesandt 

i Washington skulde gennem Præsident Wilson have forhørt sig om de Allieredes 

Fredsbetingelser. Det er bleven dementeret kategorisk fra Berlin, og 

paa engelsk Side erklærer man bestemt, at Krigen maa føres til Ende; 

paa Halvvejen er det nu umuligt at standse. Sandsynligheden er ogsaa 

langt snarere for, at Fjendtlighedernes Omraade kunde udvides yderligere; baade i 

Italien og Rumænien synes der at være stigende Stemning for aktiv Deltagelse. 

Usandsyn

lige 

Fredsrygter. 
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Ugen fra 20.-27 Sept 
M telts >lag i Frankrig. 

DE FORSKELLIGE KAMPE I CENTRUM. 

TYSKERNES ANGREB PAA MEUSE-LINJEN. 

Paa den første Dag af den nye Bloduge, der den 20. begyndte i Nord-Frankrig, 

brød Solen nogle Gange igennem det Skydække, der havde sendt sin Regn ned 

over Hære og Fæstningsværker i de foregaaende Døgn; det var Troppernes eneste 

Søndags-Fornøjelse, og den opmuntrede tilmed Tyskerne til nye Fremstød. De synes 

i Begyndelsen af Ugen at være naaet endnu længere ind mod Reims og, 

i hvert Fald en Tid, at have været i Besiddelse af Varennes, men i det 

Store og Hele forløb Dagene til den 25. September roligere i Centrum; begge Parter 

var nu stærkt optagne paa Fløjene. 

Fra tysk Side var Planen at gennembryde Spærrefort-Linjen, der dækker Fransk

mændenes højre Flanke langs Meuse og saaledes komme ind i Ryggen paa den 

østlige Del af Centrumsstillingen mellem Verdun og Ville sur Tourbe. Til Støtte for 

Tropperne, der skulde udføre disse Fremstød, blev Dele af Kronprinsen af Bayerns 

Hær, der siden Fremstødet over Grænsen den 21. August havde staaet ret uvirksom 

i Lunéville-Egnen, dirigerede til den nye Kampplads om ad Metz, og om Mandagen 

den 21. rettede Tyskerne nogle voldsomme Angreb paa forskellige Landsbyer i Ver-

duns nordøstlige Forterræn. Disse mislykkedes, men længere mod Syd vandt An

griberne fast Fod paa Plateauet Coté Lorraine ved Hattonchatel, og herfra kunde 

det svære Artilleri nu begynde Beskydningen af Forterne Troyes, Les Paroches, 

Camp des Romains og Liouville. Efter de tyske Beretninger bukkede Camp 

des Romains ved St. Mihiel under, og det bayerske Regiment v. d. Tarm 

plantede den 25. sine Faner paa dets Volde; hvordan det nu end for

holder sig, saa tiltvang Tyskerne sig samme Dag en Overgang over 

Meuse i de omtalte Egne. Det saa lovende ud, men Angrebet er senere fuldkommen 

gaaet i Staa, skønt det hævdes i Berlin, at Spærreforterne er bragt til Tavshed. 

Mere roligt 
i Centrum. 

Bayernes 

Angreb paa 

Spærrefor

terne. 
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Fransk Troppetransport .  

Naar det lykkedes Franskmændene at afværge det truende Gennembrud, kommer 

De franske 
1  det dels af, at Tværbanerne bag Stillingens Centrum gør det let for dem 

——J at sende Reserverne til det svækkede Punkt, men de synes ogsaa at 

have lettet Stillingen for de Korps, der kæmpede omkring St. Mihiel, ved energiske 

Fremstød mod den tyske Angrebsstyrkes Flanker, dels fra Verdun i Nord, dels fra 

Linjen Toul—Nancy i Woevre-Distriktet, hvor de franske Afdelinger drev det 14. 

tyske Armékorps tilbage under følelige Tab. Det er vist denne Manøvre, der har 

neutraliseret de Fordele, Tyskerne vandt ved St. Mihiel; at Gennembruddet af Meuse-

linjen maa betragtes som mislykket synes ogsaa at fremgaa af, at store Troppemasser 

mellem den 25. og 27. Dag og Nat paany kastedes mod de Allieredes Stillinger i 

Centrum; det var den gamle Taktik, der genoptoges. 

Alt tydede paa, at den tyske Hærledelse virkelig gjorde Forsøg paa 

at hidføre en Afgørelse, og paa sine Steder virkede Angrebets Vægt 

uimodstaaeligt; paa Strækningen mellem Souain og Ville sur Tourbe 

veg de franske Linjer saaledes Lørdag Formiddag tilbage for den prøjsiske Gardes 

fremstormende Regimenter, men inden Aften havde General Joffre skaffet Tropper 

nok til at generobre det tabte Terræn. Baade mod Øst og Vest bragte Tyskerne 

ikke engang deres Modstandere til at vige, og deres Tilbagetog medførte her og der 

Tab af Fanger og Kanoner. Det 24. franske Koloni-Infanteri-Regiment erobrede ogsaa 

en Fane. 

Nye Frem

stød i Cen

trum. 
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FRANSKMÆNDENES FREMTRÆNGEN 

DEN ALMINDELIGE STILLING 

VEST. 

Medens Tyskerne altsaa har haft til Hensigt ved et pludseligt Fremstød over 

Meuse at tage den franske Linje i Flanke og Ryg, gaar General Joffres Plan ud 

paa at operere mod Fjendens Forbindelseslinjer gennem en Omklamring af den 

tyske højre Fløj vest for Noyon. Under 

fortsatte Kampe var Franskmændene paa 

Ugens første Dage naaet frem til Høj

derne ved Lassigny, men er her stødt 

paa en Modstand, det hidtil ikke har 

været muligt at bryde, og i disse Egne 

har Slaget siden da bølget frem og 

tilbage. Man har fra fransk Side prø

vet at hidføre en Afgørelse 

ved stadig at forlænge Fron

ten mod Nordvest; den 24. 

Slaglinjen 
forlænges 
mod Nord
vest. 

blev Péronne erobret med Bajonetten 

under en rasende Artilleriild, der med

førte store Tab, et Par Dage efter be

rettedes fra Berlin om Kampe ved Ba-

paume. Sejren synes her at maatte af

hænge af, hvem der er i Stand til at 

gøre Slaglinjen længst; foreløbig har 

Tyskerne holdt Skridt med de Allierede 

ved at trække Forstærkninger til fra 

Lothringen og Vogeserne, hvor Krigen 

er ret stillestaaende. 

Ogsaa i denne Uge har Vejret væ

ret daarligt; den strømmende Regn har 

forvandlet Skyttegravene til Muddergrøf

ter, og fra alle Sider meldes der om 

Soldaternes Udmattelse. Meget vil sik

kert komme til at afhænge 

af, hvem der først kan bringe 

et tilstrækkeligt Antal virke

lig friske Tropper i Marken. Indierne er under Vejs til Frankrig, men ingen ved, 

hvor langt de er naaet, og hvor mange de er. Hvis der virkelig var overført russiske 

Tropper til England, maatte deres Indgriben fra Nordvest i Øjeblikket kunne gøre 

uanede Virkninger. Tyskerne forbereder sig som kloge Folk stadig paa allehaande. 

Efterretningerne om Befæstningsanlæg saavel i Belgien som langs Rhinen bliver 

mere bestemte. Sikre mod Angreb er de forøvrigt ikke i disse Egne; et Par dristige 

engelske Flyvere har været inde over Dusseldorf og angrebet Luftskibshallen dog 

uden nævneværdigt Resultat. 

Fransk Koloni-Infanterist .  

Trangen 

til friske 

Tropper. 
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Fransk Skyttekæde i  aabent Land.  

M den østlige Krigsskueplads. 
ØSTRIGERNES HURTIGE TILBAGETOG. 

I Galizien er Forfølgelsen af Østrigerne bleven fortsat i hurtigt Tempo; Vejret 

bedrede sig og Troppebevægelserne lettedes herved. Allerede tidligt blev Khyrov 

besat, og Fæstningen Przemysls Jernbane-Forbindelse med Omverdenen herved af

brudt; tilsyneladende er Ringen bleven sluttet om den belejrede By, fra 

hvilken Besætningen gør rasende Udfald. Under den almindelige Frem

rykning mod Vest har Russerne naaet Sanok og Dembica (lidt Øst for Taunov); 

men deres Hære breder sig ogsaa mod Syd; her er Turka ved Karpathernes Fod 

okkuperet, og gennem Ujok-Passet er Czarens Soldater gaaet over paa ungarsk 

Grund. Fra alle Punkter meldes der om hastigt østrigsk Tilbagetog med Benyttelse 

af Jernbanerne under Angreb af Russernes Artilleri og Rytteri og stadige Tab af 

Kanoner og Træn. Mellem de Fanger, der bringes ind, skal der ofte være ganske 

uøvede Rekrutter, og de Afdelinger, der maa nedlægge Vaabnene, bestaar tidt af 

Folk fra flere forskellige Regimenter. Hertil kommer, at der fra Wien foreligger 

Meddelelser om Kolora-Tilfælde i Nordhæren; det er frygteligt for Østrigerne, men 

heller ikke lysteligt for Russerne; Farsot er altid en tvivlsom Forbundsfælle. 

1 Guvernementet Suvalki har Tyskerne stadig fortsat deres Fremrykning fra den 

Przemysl 
indesluttet. 
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Tyskerne 
slaaet til
bage ved 
Njemen. 

UGEN 20.—27. SEPTEMBER 

østprøjsiske Grænse; de har aabnet Bombardementet mod Fæstningen 

Ossowetz og er naaet helt over til Njemen ved Sopotskin og Druske-

niki, men er her bleven slaaet tilbage. Det hedder sig, at Kejser Wil

helm er ankommen til Øst-Prøjsen. 

i-itrin. 
TRE ENGELSKE PANSERKRYDSERES UNDERGANG. 

Den 22. September blev Søkrigens Ensformighed afbrudt ved et vellykket Kup 

fra tysk Side, der saa nogenlunde opvejer Tabene ved Helgoland. Om Morgenen 

Kl. 6 havde Kaptajnløjtnant Weddingen paa Undervandsbaad „U. 9" Nordvest for 

Hoek van Holland faaet Øje paa de tre engelske Panserkrydsere „Aboukir", „Hougue" 

og „Cressy". Skønt Vejret var klart og 

sigtbart, lykkedes det Weddingen ube

mærket at naa ind paa en Afstand, 

hvorfra en Torpedo kunde sendes mod 

„Aboukir" med saa god 

Virkning, at Skibet straks 

krængede over paa Siden. 

De andre Krydsere, hvis Førere mente, 

at Eksplosionen skyldtes en Mine, ilede 

straks til Hjælp, og dette gav Weddin

gen en ny Chance, som han benyttede 

saa godt, at et nyt Torpedoskud sendte 

„Hougue" til Bunds med Agterskibet 

først og saa hurtigt, at Stævnen formelig 

løftedes op over Vandet. 

Ombord paa „Cressy" var man nu 

klar over Situationen og aabnede Ilden 

mod „U. 9"s Periskop i det Øjeblik, 

det var over Vandet, men umiddelbart 

efter sendte Weddingen en ny Torpedo 

Angrebet 
mod 
„Aboukir" 
og „Hogue". 

Kaptajnløjtnant  Weddingen.  

mod sin vældige Angriber og traf paa Styrbordsiden, uden at Virkningen dog var 

„Cressy" 
rammes. 

afgørende; et nyt Torpedoskud ramte ikke, men et tredie traf Kulrummet, 

og 3 Kvarter efter slog Vandet sammen over „Cressy". Den havde sendt 

en halv Snes Skud mod sin skjulte Fjende, men uden Held; „U. 9" slap lykkelig i 

Havn. Ti Minutter før „Cressy" sank, var ogsaa „Aboukir" forsvundet, den havde 

tilsidst lagt sig helt om med Skorstenene mod Vandfladen. Fra alle Sider ilede 

engelske Krydsere, Torpedojagere og Fiskedampere til Hjælp for Besætningerne fra 

de ødelagte Skibe, der for en stor Del svømmede rundt, idet de klamrede sig til det 

løse Gods, de havde faaet fat i.  Ogsaa hollandske Fartøjer deltog i Rednings-



Den tyske Undervandsbaad „U. 9 
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Da „Aboukir" og „Cressy" blev ramt.  

Havarister

ne maa kla

re sig selv. 

arbejdet, og godt og vel 300 af de Overlevende blev ført til Ymuiden og Hoek van 

Holland. 

For saa vidt betyder Tabet af de tre Søsterskibe ikke noget videre, det var 

gamle Orlogsmænd fra 1899 og 1900, men Begivenheden har vist, at Undervands-

baadene virkelig er en Fare, og Admiralitetet har udsendt strenge Ordrer om, at de 

store Skibe ikke maa deltage i Redningsarbejdet, naar der sker en 

Ulykke. Sagen er jo, at „Hogue" og „Cressy" blev ramt, fordi de ilede 

„Aboukir" til Hjælp og stoppede Farten. Paa den anden Side kan Be

tydningen af det skete ogsaa overdrives. Det er værd at lægge Mærke til,  at der 

var gaaet 7 Uger fra Krigens Udbrud, inden en Undervandsbaad virkelig fik sin 

Chance. 

Ved den russiske Østersøkyst har tyske Orlogsmænd i Ugens Løb atter vist sig 

paa forskellige Steder, det er dog kun Fyrtaarne og Fiskerbaade, det er gaaet ud 

over. I de indiske Farvande har „Emden" fortsat sine dristige Krydstogter, ja end-

ogsaa i Forbifarten sendt nogle Granater ind over Madrds. 

Endnu længere mod Øst er det gaaet Tyskerne mindre glimrende; 

den 25. September har Australierne holdt deres Indtog i tysk Ny Guineas 

Tysk 
Ny Guinea. 

Hovedstad og i Kiautschau begynder Japaneserne at trække deres Linjer tættere sam

men om Tsingtau. 



Ugen fra 
27. Sept—4. Oktbr. 

TYSKERNE I SUVALKI. 

RUSSERNES ANGREB PAA AUGUSTOVO. 

svmmi 

OSTARHEE 

Situationens Bræn-

depunkt er med ét 

bleven flyttet mod Øst. 

Allerede før Midten af 

Maaneden havde Ge

neraloberst Hinden

burg kastet Russerne 

over Grænsen, og om

kring den 26. havde 

hans Tropper faaet 

Artilleri i Stilling mod 

Forterne ved Ossovetz 

og var naaet helt over 

til Njemen; Tyskerne, 

der som allerede tid

ligere nævnt, havde 

sat Guvernementet 

Suvalki under deres 

Administration, opfor

drede i Plakater paa 

Polsk, Russisk, Tysk 

og Hebraisk. Befolk

ningen til at gøre Op

rør; nu „efter de fran

ske, belgiske, engelske 

og Rennenkampfske 

Nederlag" var Tiden 

inde til „at fordrive de Buste af Generaloberst  v.  Hindenburg.  
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Hvor Kampen har raset .  

russiske Barbarer, der har mishandlet Eder". — Men Bombardementet af Ossowitz 

gjorde ingen Virkning; Betonkonstruktionerne holdt, og Forsøg paa at passere Nje-

men ved Sopotskin og Druskeniki mislykkedes ganske; man prøvede igen lidt 

senere paa sidstnævnte Sted; men Kampene, der udviklede sig her, gik ind som 

Led i det almindelige Angreb, som Russerne nu baade fra Syd og Øst rettede mod 

den Fjende, der var trængt ind paa deres Omraade. Tyskerne maatte forsvare sig 

paa en vinkelformet Front, hvis Toppunkt var ved Druskeniki og som herfra naaede 

til Augustov i Sydvest og Simno i Nordvest. 

Russerne synes navnlig at have rettet deres Anstrengelser mod Erobringen af 

den tyske Sydfront, der delvis dækkedes af Augustovo-Kanalen og store Skovstrækninger, 

der gjorde det umuligt for det russiske Artilleri virkelig at gribe ind. Fod for Fod 

og i Kampe Mand mod Mand maatte Infanteriet her arbejde sig frem, 

og navnlig Passagen over Kanalen i Nærneden Bialobrzeg-Slusen 

kom til at koste store Tab. Afgørelsen af Slaget hidførtes her ved 

en omgaaende Bevægelse, som General Borki foretog i Vest. Den 28. 

September blev Augustovo besat. 1 styrtende Regn og ad opblødte Veje maatte 

Tyskerne nu begynde Tilbagetoget mod Nord, der ogsaa trak Afdelingerne paa Øst

fronten med sig; den 29. var Passerne ved Simno og Lejpuny i Russernes Magt. 

Det taler stadig til Ære for den tyske Fiær og dens Førere, at dette Tilbagetog 

for en utvivlsomt langt talrigere Modstander er bleven udført uden større Tab af 

Fanger og Skyts; som det synes, er det væsentlig kun Træn og Proviantkolonner, 

Infanteri-

Kampen om 

Augustovo-

Kanalen. 
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Sejrherrerne har gjort til Bytte, og Arrieregarden forsvarede sig tappert i Defiléerne 

Nord for Augustovo; undertiden blev selv Bajonetterne benyttede til at 

holde de forfølgende Russere tilbage, men her i det mere aabne Ter-

deres Artilleri atter gøre sig gældende, og der var ikke andet for Ty

skerne end foreløbig at vige. De standsede imidlertid allerede paa en Linje fra Ma-

riampol over Kalvarya til Suvalki med fremskudte Afdelinger i Krasno og hen mod 

Lejpuny; fra Suvalki gik Opstillingen i Syd-Sydvest langs selve Grænsen til Grajevo, 

paa hvilken By Belejringshæren fra Ossovetz under disse Forhold havde maattet 

trække sig tilbage. Endnu sydvestligere, ved Szczuczyn, var Slaget allerede tidligere 

ble\en indledet, og fra Lomselia havde Russerne ogsaa gjort Fremstød under 

heftige Kampe. 

SLAGET OMKRING SUVALKI. 

TYSKERNES TILBAGETOG TIL GRÆNSEN. 

Paa denne vidstrakte Front tog Tyskerne nu mod Angrebet d. 29.; ikke paa 

, at Slaglinjen var ubrudt; det uvejsomme og sumpede Terræn gjorde 

noget saadant umuligt, og Sammenstødet opløste sig i en Række Enkelt-

Kampe, der fortsattes helt over til Mlava i Vest, hvor Tyskerne prøvede 

at vildlede Modstanderne med en Offensiv-Demonstration. Mod Nord 

fremskudte Stillinger opgives. Russerne besatte Krasno og trængte frem 

fra Leipuny; hen mod Sej ny greb deres Rytteri ind samtidig med at Artilleriet over

øste de vigende Tyskere med en Regn af Granater, der gjorde Forsvar i samlede 

Formationer til en Umulighed. Men i Centrum af Fronten lykkedes det General 

Hindenburg at føre saa betydelige Styrker frem over Marggrabova, at hans Korps 

her kunde tage Offensiven, og fra Egnen ved Raczky synes Tyskerne under natlige 

Bajonetangreb at være naaet helt frem til Augustovo igen; et Petrograd-

Telegram beretter nemlig om, hvorledes Byen den 1. Oktober blev bom

barderet til Kl. 2 Eftm., og paa den Maade forklares ogsaa en Sejrs-

er 3. Oktober blev udsendt fra Berlin. Hen paa Dagen den 1. gik det 

russiske Fodfolk imidlertid frem og tilbageerobrede Byen; samtidig naaede Afdelin

gerne paa Fløjene til Kalvarya og Mariampol og de prøjsiske Grænsedistrikter bag 

Grajevo. General Rennemkampf havde sejret. Slagets første Afsnit var forbi; det har 

fjærnet enhver Tvivl om, at russiske Tropper ogsaa kunde blive farlige Modstandere 

for Tyskerne. Mange Regimenter havde kæmpet hele Ugen igennem og de sidste 

Stillinger, som Fjenden havde forberedt med Kunst, maatte gentagende erobres med 

de blanke Yaaben. Søndag den 4. om Eftermiddagen Kl. 5 !/2 kunde der rapporteres 

til Petrograd: 

„Den tyske Hær, der var rykket frem fra Østpreussen og havde besat russisk 

Territorium lige til Omegnen af Druskeniki ved Njemen og i Nærheden af Ossowetz, 

er bleven fuldstændig slaaet efter 10 Dages haardnakkede Kampe. Den tyske Hær 

er nu paa Flugt og efterlader Saarede, Ammunition og Kanoner; dens Tab er meget 

Det tyske 

Tilbagetog. 

ræn kunde 

den Maade 

Den vidt

strakte 

Front. 

maatte de 

Augustovo 

vindes og 

tabes igen. 

beretning, 
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General  Rennenkampf.  
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De uendelige russiske Kolonner snor sig mod Vest .  

betydelige. Guvernementerne Suvalki og Lomza er herved befriede for fjendtlige 

Tropper; Forfølgelsen af de tyske Tropper vedvarer". 

Imidlertid er dette kun Indledningen til Kæmpeslaget i Øst. Tyskerne har gjort 

Holdt saa snart de vel var kommen over Grænsen, og fra Wirballen til 

Lyck synes der at være forberedt en Stilling, der snart kan komme til 

at ligne den ved Aisne. Et Frontangreb vil her sikkert ogsaa vise sig 

umuligt, men Russerne har jo Tropper nok til at foretage den omgaaende Bevægelse, 

som de Allierede hidtil ikke har kunnet gennemføre i Nordfrankrig. 

TYSKERNES FREMTRÆNGEN I POLEN. 

DEN RUSSISKE OFFENSIVE STANDSET I GALIZIEN. 

Det er utvivlsomt ogsaa som Modtræk mod en saadan Omklamring paa højre 

Fløj i Øst-Prøjsen, at en betydelig tysk Styrke er bleven samlet i det sydlige Schle-

sien. Over Rom er der kommen Efterretninger om, hvorledes Rækker af Jærnbane-

tog rullede Øst paa med Forstærkninger; baade bayerske og sachsiske 

Korps skulde være ankomne til Krakau; Russerne har dog sikkert Ret, 

naar de angiver Syd-Schlesien som Bestemmelsesstedet, og allerede midt 

i Ugen havde deres Rytteri faaet Føling med de Kolonner, der trængte ind i Gu

vernementerne Petrokov og Kielce (smlgn. Kort S. 21). Den 1. var Tyskerne kommen 

Tyskernes 

nye 

Stillinger. 

Opmar-

schen i Syd-

Schlesien. 
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frem til Byen, der har givet sidstnævnte Distrikt sit Navn, og herfra fortsættes Be

vægelsen mod Øst. 3 Dage senere naaede tyske og østrigske Tropper i Forening 

helt over mod Weichsel efter Kampe med en russisk Garde-Skyttebrigade, der havde 

sat sig fast i Stillinger ved Ostrovitz, Opatov og Klymontov (i Egnen Vest og Syd

vest for Zawichosl); Brohovedet Sandomierz blev besat af Østrigerne. 

De sidstnævnte Operationer er naturligvis i første Række beregnede paa at skaffe 

Østrigerne Luft i Galizien og synes ogsaa at have virket efter Planen. Endnu i Slut

ningen af September meldtes der om russisk Fremskridt til en Linje Dukla, Krasno 

og Frysztak (langs Floden, der paa Kortet S. 21 er angivet mellem Taunow og 

Rzeszow) under Nederlag for de østrigske Arriéregarder. Andre Korps gik over Kar-

pathernes Passer uden at møde nævne

værdig Modstand og trængte frem i 

Nagy-Ag-Dalen, og senere er der ble

ven meldt om Besættelse af det noget 

vestligere Silova (Syd for Turka), men 

i selve Galizien er Forfølgelsen gaaet 

i Staa. Det russiske Rytteri blev d, 29. 

standset ved Biecz; maaske kan Van

skeligheder med Fremskaffelse af Am

munition og Proviant have 

spillet sin Rolle, men de 

Punkter, Forbundsfællerne 

Tyskerne 
truer Rus
sernes 
Flanke. 

-  & wø 

har erobret Nord for Weichsel i rus

sisk Polen, ligger i Virkeligheden i 

Flanken paa den Linje, Russerne var 

trængt frem til Syd for Floden i Ga

lizien; paa sine Steder maa der lige

frem være foretaget en tilbagegaaende 

Bevægelse; Østrigerne er saaledes atter 

i Besiddelse af Tarnobrzeg, der ligger 

Nordøst for Baranow, hvor der kæm

pedes i forrige Uge. Czar  Nikoi£ ,1s  

At Afgørelsen vilde falde i Grænse

provinserne mod Schlesien var man saa 

tidligt som den 1. Oktober klar over i Petrograd, og der er derfor næppe Tvivl om, 

at der ogsaa er sendt Troppemasser i den Retning. Som sædvanlig er den russiske 

Opmarsch imidlertid foregaaet senere end den tyske, og det er foreløbig umuligt 

at sige noget om, hvor Russerne vil optage Kampen paa denne Del af den umaade-

lige Valplads. Vigtige Begivenheder forestaar. Det ses ogsaa deraf, at 

Czaren har begivet sig til Hæren i Galizien — derimod mangler alle 

sikre Oplysninger om, hvor Kejser Wilhelm befinder sig i Øjeblikket -

men tilsyneladende er det endnu kun indledende Aktioner til det Kæmpe-Sammen-

Czaren be

giver sig til 

Fronten. 
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stød, der vil komme til at strække sig over en Front, der snart sagt naar fra Karpa-

therne til Østersøen. 

DE ØSTRIGSK-SERBISKE KAMPE. 

Paa Grænsen mod Serbien paastaar Østrigerne den 28. September at have 

erobret Fjendens stærkt forskansede Stillinger ved Krupanj og Loznitza efter heftige 

Kampe, der har strakt sig over et Par Uger; 6 serbiske Divisioner skal være kastede 

tilbage med et Tab af 14 Kanoner. Det var de selvsamme Egne Øst for Drina, 

som Østrigerne en kort Tid holdt besat ved Midten af August, og Sejrene 

betyder nu heller ikke mere, end at serbiske og montenegrinske Afde

linger stadig trænger over Grænsen til Bosnien længere mod Syd. Der

imod er Serbernes Forsøg paa at passere Sava-Floden i Nord indtil nu bleven afviste. 
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Stadig Ind

fald i Bos

nien. 

STADIG INGEN AFGØRELSE I NORD-FRANKRIG. 

FORHOLD OG KAMPE I CENTRUM. 

Under alt dette er den møjsommelige Kamp paa Slagmarken i Nord-Frankrig 

gaaet videre gennem trange Dage og lange Nætter; for hvert Døgn, der er skredet, 

har Bladene spaaet om snarlig Afgørelse, og dog er det trukken ud uden Begiven

heder af større Betydning. Det er en Positionskamp, der i Langvarighed, Haard-

nakkethed og Udstrækning overgaar alt, hvad man har kendt i det mandschuriske 

Felttog, og hvis Afslutning ingen virkelig kan forudsige noget om. 

Ved Ugens Begyndelse var Stillingen den, at Tyskerne i Øst stadig havde fast 

Fod paa Meuse-Flodens venstre Bred ved St. Mihiel, medens Franskmændenes 

Hanke-Angreb fra Syd var standset paa Strækningen Apremont—Pont å Mousson. 

(Se Kort Side 51). Langs Spærrefortlinien mod Nord var Forholdene væsentlig ufor

andrede, og det samme gælder i Centrum. De fortefikatoriske Anlæg har 

her naaet en saadan Styrke, at et Gennembrud næsten synes umuligt. 

Bag de yderste Skyttegrave, der kun bruges til Forposttjeneste, navnlig 

om Natten, gaar en fortløbende Hovedstilling, der endogsaa er styrket med Cement

konstruktioner; og bag denne igen ligger saa det udstrakte Terræn, hvor Soldaterne 

lever som Murmeldyr i Huler med Fødevarer, Feltkøkkener og Ammunition i til

svarende Udgravninger, og hvor Artilleriet ligeledes er anbragt i kunstige Fordyb

ninger. Men Skytset flyttes stadig; denne vedvarende Skiften med Ka

nonerne fra den ene Mellemstilling til den anden, opfattes paa tysk 

Side som Grunden til,  at Franskmændene i det Hele har kunnet holde 

Stand mod det overlegne Artilleri, der er bragt i Ilden overfor dem. 

Paa den anden Side Oise var Slaglinierne samtidig bleven forlængede fra Lassigny 

til Chaulnes og fra Ribecourt til Roye, saaledes at Tyskere og Franskmænd hen

holdsvis havde de nævnte Byer i deres Besiddelse. 

Situationen 

ved Ugens 

Begyndelse. 

Stadig skif

tende 

Artilleri 

Stillinger. 
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Forholdsvis 

Ro i 

Centrum. 

Det er selvindlysende, at Kampen ikke kan føres med samme Heftighed paa 

alle Dele af saa udstrakt en Front. Alt i alt synes Striden at være stilnet noget af 

i det egenllige Centrum; ikke saaledes at der er Ro; om Tirsdagen kastede Tyskerne 

sig f. Eks. med stor Heftighed mod Tracy le Mont Nordvest for Soissons, men 

Forholdene er saa tilnærmelsesvis fredelige, at engelske Soldater lidt 

længere tilbage har kunnet udfylde Hviletiden med at spille Fodbold. 

Alligevel er Tilstanden ikke opmuntrende, den vedholdende Regn sætter 

Fæstningsværker og 

Opholdshuler under 

Vand, og det bereder 

stadigVanskeligheder 

at faa Saarede fjær-

nede og Døde begra

vede; fra Reims mel

des om, hvorledes 

Ligbaalene hver Nat 

flammer mod Syns

kredsen ogBlodrøgen 

driver ind over Byen; 

kun paa den Maade 

kan Dødens Høst fjaer

nes; og langs det øst

lige Centrums Front 

mellem Aisne-Floden 

og Argonner-Skoven, 

har Vaabnene iøvrigt 

slet ikke hvilet. Kron

prinshæren prøver 

stadig at bryde igen

nem, men synes nær

mest selv at være 

bleven presset mod Nord under disse Forsøg omend kun Skridt for Skridt. 

Tog af Ammunitionsvogne bag Aisne-Sti l l ingen.  

TYSKERNE TRÆNGES ØST FOR MEUSE. 

SLAGLINJENS FORLÆNGELSE MOD NORDVEST. 

De voldsomme Kampe foregaar imidlertid paa Fløjene og navnlig i Vest. Mod 

Øst blev Tyskerne den 2. Oktober nødt til at opgive den venstre Meuse-Bred, og 

et Forsøg paa at slaa en ny Bro over Strømmen ved St. Mihiel blev denne Gang 

kvalt med det samme; i Egnen hinsides Floden kryber det franske Angreb langsomt 

videre; paa Maanedens første Dag blev Woevre-Sletten naaet, og der er foretaget 

Fremstød hen imod Rupt de Mad. 

Paa den anden Fløj er Slaglinjen i Ugens Løb stadig forlænget mod Nordvest; 
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om Onsdagen blev Albert draget med ind, om Fredagen kæmpedes der ogsaa i 

Egnen ved Arras. Det er nu aabenbart ogsaa Tyskernes Hensigt at hid

føre Afgørelsen paa denne Del af Valpladsen, og Forstærkninger fra Øst 

er bleven befordrede herover. Medens det i sidste Uge var Franskmæn

dene, der angribende trængte frem mod de tyske Forbindelseslinjer, 

synes det nu at være deres Modstandere, som Aktiviteten er gaaet over til.  Peronne 

maa være bleven opgivet igen, den 30. September blev Højderne ved Roye stormede, 

og en Fremrykning ud over Albert bragtes til at standse. Ved Ugens Slutning ind

rømmedes det fra Paris, at der var tabt Terræn. 

Imidlertid er Stillingen i store Træk bleven holdt, selv om Franskmændene har 

maattet falde tilbage paa Defensiven; Tyskernes voldsomme Angreb ved Dag og ved 

Nat er ikke trængt igennem. Stadig synes det at staa paa, hvem der først kan faa 

Forstærkninger. Den engelske Minister har den 28. September bebudet de indiske 

Troppers snarlige Ankomst, og det hedder sig, at de er gaaet i Land i Marseille, 

men fra Fronten har man intet hørt om dem. For Tyskerne er Situatio

nen paa en vis Maade kritisk; med den Form, Slaglinjen har faaet, vil 

et Gennembrud af de Allieredes Linjer i Nordvest ikke betyde mere end 

Nødvendigheden af et Tilbagetog under ret gunstige Forhold og med 

god Støtte i Jernbaneforbindelserne. Fløjen er her skudt saa langt frem, at det altid 

vil vare noget, inden Centrum trues, der bliver Tid til at gaa tilbage, men brydes 

den tyske Slagorden, gælder det Hærens Forbindelseslinjer, og en Retræte kan blive 

fatal, da de Allierede vil være i Stand til næsten straks at tage den vigende Hær i 

Flanken, hvis den da skal have Nytte af mere end én Hovedjernvej. Det er sand

synligvis for at kunne møde en saadan Fare med frigjorte Troppemasser, at General 

Beseler endelig har aabnet Angrebet ved Antwerpen. 

ANGREBET MOD ANTWERPEN. 

Kampen er, siden Belgiernes Tilbagetog til Antwerpen, stadig bleven holdt ved

lige paa Fæstningens Syd-Front, det arme Malines er gentagende bleven tabt og 

erobret tilbage, men officielle Beretninger har manglet fra Forsvarernes Side, og de 

tyske Kommuniquéer har været meget ordknappe. Større Forskydninger er i hvert 

Fald ikke foregaaet før i de sidste Dage, og Kong Alberts Hær har gjort 

sin Nytte ved at fastholde betydelige tyske Styrker, der ellers kunde have 

været anvendt i Frankrig, men gennemgaaende synes Belejrerne at have 

vist sig overlegne, og Belgierne har maattet sætte Strækninger Vest for 

Scheldefloden under Vand, idet en forløbende Enceinte manglede her ovre. Paa den 

anden Side har der aldrig været Tale om en virkelig Indeslutning af Byen; Forbin

delsen mod Vest, baade ad Floden og pr. Bane, var stadig aaben. Der er kun 

bleven ført en skiftende Kamp om Overgangsstederne mellem Rupel og Termonde. 

Endelig den 28. September tog Tyskerne fat med et alvorligt Angreb paa Syd-

Frontens Foner øst for Dyle-Floden; medens Belejringsskytset rettedes mod Wael-

hem, Wavre og St. Catherine gik Fodfolket løs paa Lierre; Infanteriangrebet mis-

Tyskerne 

søger ogsaa 

Afgørelsen 

i Vest. 

Betydning

en af Neder

lag for de 

to Parter. 

Modstan

derne hol

der hinan

den i Skak. 
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Kort over Antwerpens Befæstningsanlæg. 

lykkedes naturligvis, og paa sine Steder kæmpede det belgiske Artilleri ogsaa heldigt 

mod Fjendens Batterier, men den 2. Oktober bukkede de ældre Forter 

Wawre og St. Catherine under for de svære tyske Kanoner, og umiddel-

delbart efter gik det paa samme Maade med Lierre og Koningshoych 

Sydfrontens 

Forter 

falder. 

længere mod Øst. Det mere moderne Waelhelm blev bragt til Tavshed, men synes 

ikke at have kapituleret. Ved Ugens Slutning veg Belgierne foreløbig tilbage til en 

mere provisorisk Forsvarslinje bag Nethe-Floden, hvorved Angriberne foreløbig blev 

holdt paa en Afstand, der umuliggjorde et Bombardement af selve Byen. 
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Belgisk Maskinskyts trukket af Hunde. 

ENGELSKE MINER VED KANALEN. 

Tabet af de britiske Panserkrydsere har faaet et Efterspil: Admiralitet forkyndte 

Lørdag den 3. sin Beslutning om at spærre Indløbet til Kanalen med Miner. Farerne 

ved Vagttjenesten i den sydlige Del af Nordsøen var kommen klart for Dagen, og 

følgelig besluttede man sig til at lukke Dover-Passagen med passivt Forsvar, hvis 

Beliggenhed de Søfarende underrettedes om. Ellers har Ugen været interesseløs paa 

Havet. 

Ved Tsingtaa i det fjerne Østen er der heller ikke sket noget af Betydning; 

det er ret smaa Styrker, der kæmpes med; de tyske Krigsskibe har gjort ret god 

Fyldest, selv om Kanonbaaden „Iltis" har lidt en Del, og en Torpedojager er gaaet 

til Bunds. Men samtidig har de Allierede faaet Gavn af deres Overmagt 

i Afrika, idet et kombineret Korps den 28. Sept. har besat Kameruns 

Hovedstad. Det er endelig én af de betydeligste tyske Kolonier, der er gaaet tabt, 

og Besiddelsen af Britisk Østafrik maa nu anses for sikret, efter at indiske Tropper 

er ankomne; her ovre har Englænderne nemlig haft deres Nød med at værne 

Grænsen. Men i Øjeblikket siger det ikke meget, om Tyskland har sine Kolonier 

eller ikke, og deres Fremtidsskæbne afgøres paa Europas Valpladser. 

Kamerun 
besættes. 
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En fransk-engelsk Eskadre har i Slutningen af September henlagt sine Kryds

togter til tyrkiske Farvande, og dette har givet Anledning til en Spærring af Stræ

derne ved Konstantinopel, idet Tyrkerne paastaar, at Vestmagternes Orlogsmænd har 

standset Skibe, der gik ind og ud af Dardannellerne. Dette er højst ubehageligt 

for den russiske Sortehavshandel, men mere er der dog ikke kommen ud af Sage>n, 

og Tyrkerne har kun skaffet sig en billig Glæde ved at udsende nogle 

fuldkommen fantastiske Nyheder om afghanske Hærtog mod Indien og 

russisk Asien. — Et østrigsk Forsøg med at udlægge Miner i Adriaterhavet har 

medført bestemte Protester fra Rom, idet et italiensk Fiskerfartøj er sprængt i Luften. 

1 Rumænien synes de politiske Førere enige om at støtte Regeringens Neutralitets

politik, men uafhængige Agitatorer, baade civile og militære, arbejder for at benytte 

Øjeblikket til at gribe ind og faa et Stor-Rumænien oprettet. 
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Tyrkiet og 
de Allierede. 



DET ENGELSKE HJÆLPEKORPS. 

KAMPEN OM NETHE-STILLINGEN. 

Erobringen af Antwerpen er Ugens centrale Begivenhed, og engang igen et 

virkeligt Resultat for Tyskerne; efter længere Tids Stilstand har de vundet en kæmpe

mæssig moralsk Sejr, om dens reelle Betydning er det endnu lidt vanskeligt at dømme. 

Den forrige Oversigt sluttede med Belgiernes Tilbagetog til Nethe-Linjen, hvor 

deres Stillinger dækkedes i Fronten af 

udstrakte Oversvømmelser og Fløjene 

henholdsvis støttede sig til Schelden V 

og den endnu ikke erobrede Fortlinje. 

Paa dette Tidspunkt ankom der iøvrigt ' J ll  

et Hjælpekorps fra England, en Mari- *J| 

nebrigade og 2 Matrosbrigader med |  w |§ 

svære Skibskanoner, ialt 

8000 Mand; naar Forstærk

ningen ikke er bleven sendt 

Kun 8000 

Englændere 

i Antwerpen 

tidligere, er Forklaringen sikkert, at 

Belgierne ikke har forlangt den, før 

det egentlige Angreb begyndte, derimod 

er det vanskeligere at forklare, hvorfor 

der ikke kom mere end 8000 Mand, 

naar der i det Hele blev sendt Tropper. 

Man har haft store Forventninger 

til Nethe-Stillingen og regnede med, 

at Belgierne i det meget uoverskuelige 

Terræn, der opfyldes af Storbyens Villa-

Forstæder, maatte kunne gøre ligesaa 

sejg Modstand, som de Hære, der 

kæmper ved Aisne. Det er gaaet ander General Beseler,  der erobrede Antwerpen. 

Ugen fra 4.—11. Oktbr. 
Antwerpens Mim 
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ledes, og paa indeværende Tidspunkt er det umuligt at sige noget om, hvorvidt 

svigtende Mod og Kampdygtighed hos Forsvarerne kan have spillet ind med. To 

andre Grunde har imidlertid sikkert gjort sig gældende: dels har Angriberne utvivl

somt haft virkeligt Belejringsskyts i Stilling foran Syd-Fronten; Tyskerne 

har næppe ligget helt uvirksomme i den Maaned, der laa mellem deres 

Fremrykning til Antwerpen og Beskydningens Begyndelse. Der har været 

Tid til at føre svære Kanoner frem pr. Jernbane, og til at støbe Beton

fundamenter paa deres Standpladser; og dette Artilleri synes ogsaa at have været i Stand 

til at gribe ind i Kampen om Nethe-Stillingen, hvad der gav Tyskerne et betydeligt 

Plus og forklarer, at Kampen her fik et andet Præg end langs Aisne. Dertil kommer, 

at Ødelæggelsen af et Par Forter længere mod Øst nødvendigvis svækkede Stillin-

e Fløj. 

Tyskernes Ild koncentreredes nemlig straks om Forterne Broechem 

og Kessel, og allerede Mandag Aften var disse bragt til Tavshed. Byen 

Lierre og Batteriet ved Jernbanen fra Malines („Rte du chemin de fer" 

Side 68) blev erobret, og hermed var Forsvarernes Stilling allerede truet. 

Tirsdag Morgen veg Belgierne og Englænderne tilbage til den indre Voldlinje, og 

om Onsdagen bemægtigede Tyskerne sig ogsaa Fort Broechem. 

ANGREBET PAA RINGVOLDEN OG BOMBARDEMENTET 

AF BYEN. 

Beretningerne, der beskriver Kampen om Ringvolden, afviger meget; medens 

Tyskerne hævder, at flere af Forterne, der nu er byggede ind i Enceinten, blev 

erobrede Fredag Formiddag, gaar det engelske Admiralitets-Kommuniqué ud paa, at 

Fæstningen alene blev opgivet, fordi Forbindelseslinjerne mod Vest var truede, og 

Byen alligevel ikke kunde holdes, til der ankom virkelige Forstærkninger. 

Faktisk havde Angriberne allerede om Onsdagen passeret Schelden paa 

Broer, der blev slaaet ved Termonde og vestligere; Belgiernes Styrker 

var for svage til at hindre Overgangen, selv om de har tilføjet deres Modstandere 

betydelige Tab. Utvivlsomt var denne Udvikling faretruende for Forsvarerne, og 

hertil kom, at Overskridelsen af Nethe-Afsnittet gav Belejringshæren Mulighed for at 

bruge sit Skyts mod selve Antwerpen. 1 Forventningen om Bombardementet var 

Indbyggerne allerede om Søndagen begyndt at forlade Byen, og fra nu af gik de 

Flygtendes Tog ustandseligt over den hollandske Grænse eller ombord paa Dampere, 

der kunde føre dem til engelske Havne. Andre tog samme Vej som Ministeriet, der 

om Tirsdagen rejste til Ostende, medens Kongen og efter Sigende Dronningen stadig 

Onsdag den 7. lod Belejringshærens Fører, General Beseler, melde, 

at Beskydningen i den nærmeste Fremtid vilde tage sin Begyndelse. 

Fæstningens Kommandant tog Ansvaret paa sig, men Rygtet om denne 

te end yderligere Fart i den civile Befolknings Flugt. Om Natten blev 

Bombardementet saa endelig rettet mod Byen; planmæssigt synes det ikke at have 

Forskellen 

paa Aisne-

og Nethe-

Stillingen. 

gens vensti 

Forterne 

bringes til 

Tavshed. 

paa Kortet 

Tyskerne 

gaar over 

Schelden. 

blev i Bye 

General Be

seler sender 

sin Advarsel 

Advarsel sa 



En af de fra Østrig laante svære Belejringskanoner (ca. 28 cm) med Motorforspand 
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Tysk Luftskib over Antwerpen. 

været, og den Maade, 

paa hvilken Projekti

lerne dryssedes ud over 

de forskellige Kvarte

rer, tyder snarest paa, 

at Hensigten har været 

at skabe Panik mellem 

Indbyggerne. Det lyk

kedes fuldt ud, nye 

Skarer strømmede i 

Løbet af Torsdagen 

rædselsslagne til Kaj

erne, og her foregik 

de mest hjærteskæren-

de Scener, naar Damp

skibene kastede los, 

og maaske kun Halv

delen af en enkelt Fa-

milievar kommen med, 

Tusinder stod endnu 

hændervridende og ge

stikulerende tilbage, da 

de sidste Baade tog 

Vejen ned ad Schel-

den. Om den materi

elle Skade i Byen vir

kelig har svaret til Skrækken er en anden Sag. Indtrykket af Ødelæggelserne for

højedes nemlig ved, at tyske Flyvere omtrent straks fik sat Ild paa Petroleumstankene 

ved Hoboken, og Forsvarerne selv ødelagde Forraad og sprængte Sluseanlæg, inden 

de forlod Fæstningen. 

TILBAGETOGET MOD VEST. 

BETYDNINGEN AF FÆSTNINGENS FALD. 

Beslutningen om at gaa tilbage mod Vest er vistnok bleven taget paa et tem

melig tidligt Tidspunkt, saa f. Eks. svære Kanoner og Pansertog har 

kunnet passere uhindret til Ostende. Natten mellem Torsdag og Fredag 

rykkede de sidste Tropper ud; Englænderne havde tilbudt at dække Til

bagetoget, men Belgierne ønskede selv at være de sidste i deres By. Rømningen 

foregik saa fuldstændig, at det var de civile Myndigheder, som Tyskerne forhandlede 

med, da de Fredag Formiddag trængte ind i Gaderne; nogle enkelte Forter blev 

stadig forsvarede af Belgierne; Besætningerne her havde maskeret Tilbagetoget, men 

Hovedstyrken var borte og ude af selve Staden. 

Rømningen 

er fuldstæn

dig. 
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Kort over Belgien og Nordfrankrig. 

For Englændernes Vedkommende formede Tilbagetoget sig saaledes, at de først 

paa Natten marscherede til St. Gilles og herfra førtes de fleste med Banen videre 

mod Vest. Men det var i den 12. Time, Afmarschen foregik; thi 1. Matrosbrigade, 

der kom bagerst, slap ikke igennem. Tyskerne var nemlig nu fra Loke

ren trængt ind paa selve Forbindelseslinjerne, og 2000 engelske Blaa-

trøjer bøjede saa af mod Nord, overskred den hollandske Grænse og 

nedlagde Vaabnene ved Huls. Da der var belgiske Afdelinger længere tilbage, maa 

disse være gaaet samme Vej, men sikre Talopgivelser mangler for deres Vedkom

mende. Det hele foregik i Fredelighed uden Antydning af, at den hollandske Neu

Ty skerne 

afskærer 

Bagtroppen. 
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Engelske 

Afdelinger 

griber ind. 

Kong Albert.  

tralitet blev krænket. Da de andre Trop

per var naaet til Gent, mødte de her 

engelske Afdelinger, der havde taget 

Opstilling for at dække Retræten, men 

ogsaa disse veg tilbage mod Briigge, 

da Belgierne var passeret igennem de

res Rækker. Søndag den 11. kunde 

der udsendes Melding om, at Kong 

Albert nu stod ved Ostende 

med en i Hovedsagen ind-

takt Hær og stadig fulgt af 

sin kække Dronning. De engelske Ma

rinere og Matroser blev straks sendt 

hjem, men som det vil fremgaa af, 

hvad der tidligere er sagt, staar der nu 

ogsaa britiske Landsoldater i disse 

Egne, enten det saa er Dele af Terri

torialhæren, Koloniernes Ekspeditions

korps eller nyoprettede Linje-Regimen

ter, der menes nu at have faaet Uddannelse nok til at bruges i Marken. 

Følgerne af Antwerpens Fald bliver i første Omgang, at Tyskerne faar adskillige 

Afdelinger frigjorte til Brug paa Valpladsen i Frankrig; hvor meget dette vil betyde, 

kan naturligvis ikke afgøres endnu. Belejringen har nærmest formet sig som en Ar

tillerikamp og store Infanterimasser har 

Tyskerne næppe haft, siden de ikke 

var i Stand til at hindre Forsvarernes 

Tilbagetog mod Vest, alt 

hvad der kunde undværes 

er sikkert allerede sendt 

mod Syd. En hel Del kommer imid

lertid her til at afhænge af, om den 

belgiske Hær faar Forbindelse med de 

Allierede i Syd, eller om den bliver 

indesluttet ved Ostende. — Besiddelsen 

af Antwerpen vil iøvrigt give Tyskerne 

et fortrinligt Udgangspunkt for Luft

skibs-Ekspeditioner mod England; de 

kan utvivlsomt ogsaa sende 

Undervandsbaade her ned, 

Hvor mange 

Tropper er 

frigjorte. 

Luftskibs-
basis. 

Dronning Elisabeth 

men Benyttelsen af Schelden som Ba

sis for disse Fartøjer kan let rejse me

get delikate Neutralitetsspørgsmaal, 

hvor Holland ogsaa bliver impliceret. 
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Om Fæstningen kan blive et Støttepunkt for Tyskerne under et eventuelt Tilbagetog 

fra Frankrig, kan der altid tales om, hvis noget saadant indtræffer; er der virkelig 

siaaet et saadant Hul i Syd-Fronten, som Beretningerne fra Berlin fortæller, bliver 

det vanskeligt at fylde igen. 

TYNGDEPUNKTET FORSKYDES MOD NORD. 

RYTTERKAMPENE VED GRÆNSEN. 

Paa mange-Mils-Fronten i Frankrig vil en mere indgaaende Skildring af Ugens 

Begivenheder kun blive Gentagelse. I det egentlige Centrum indtræder der mere og 

mere Ro; til Tider er der næsten kommen en stiltiende Vaabenhvile i Stand, under 

hvilken Tyskerne fordriver Tiden med Spil og Sang. Maanelyse Nætter har ogsaa 

berøvet de respektive Angribere deres eneste virkelige Dækning: Mørket. Om Dagen 

har Vejret gennemgaaende været varmt og taaget, og man nøjes her 

med fra Tid til anden at minde Fjenden om sin Nærværelse gennem 

Artilleriild. De Styrker, der stod her fra Begyndelsen af, er siden da vist 

ogsaa bleven formindskede ved Afsendelse af Forstærkninger til Fløjene, 

Interessen samler sig, og hvor Sammenstødene nærmest tiltager i Voldsomhed. 

Mindst mod Øst, selv om der ogsaa her har været varme Dage, som f. Eks. 

Lørdag den 10. ds., da Tyskerne pludselig stormede Apremont, der imidlertid inden 

Aften atter var i fransk Besiddelse. 

Men den egentlige Kamp staar ni. 

afgjort i Egnene mod Nordvest, hvor 

Tyskerne tilsyneladende har gjort for

tvivlede Forsøg paa at sprænge de 

Allieredes Linjer mellem 

Lassigny og Roye for saa 

ledes at skille den yderste 

franske højre Fløj fra Centrum. Det er 

mislykkedes, og Franskmændene har i 

Løbet af denne Uge paa disse Kanter 

vundet det Terræn tilbage, de tabte 

i forrige; i Omegnen af Lassigny, der 

atter er naaet, blev en tysk Fane gjort 

til Bytte. 

Men noget afgørende har de Al

lierede heller ikke opnaaet, og under 

disse Forhold er der ikke andet igen 

end at sige Modstanderen Skak ved 

en stadig Forlængelse af Slaglinjen op Engelsk Soldat og ty«k Fange. 

Vedvarende 

Ro 

i Centrum. 

om hvilke 

Fransk
mændene 
vinder atter 
Terræn. 

Slaget i Nordfrankrig. 
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Fransk 

Rytteri i 

^ ' ^ T>>kcn„-

først frem fra Bel
gien over Tourcoing og Armentiéres og synes at være naaet ud over Lille og Lens; 

franske Kavalleriregimenter har saa atter tvunget dem tilbage under Fægtninger, der 

strakte sig helt over mod Cassel. Om Lørdagen er de tyske Hestfolk atter Vest for 

Lille og vinder her og ved Hazebrouck forskellige Fordele, medens fransk 

Rytteri, der aabenbart maa være gaaet ind paa belgisk Omraade, kastede 

Modstanderne tilbage fra Lys-Floden mod Armentiéres. Imidlertid er tyske 

Infanteri-Styrker ogsaa begyndt at gribe ind paa denne Del af Kamppladsen. 

Midt i Ugen har en engelsk Flyver endelig haft Held til at ramme Luftskibs-

hallen i Dusseldorf, hvor hans Bomber ødelagde en Zeppeliner, der blev borte i en 

Kaskade af brændende Gas. 

Krigsskuepladsen i øst 
RUSSERNE GAAR BAG WEICHSEL OG SAN. 

STATIONÆRE KAMPE I ØST-PRØJSEN. 

1 den foregaaende Oversigt er der allerede talt om de sejrrige Kampe, der paa 

Ugens første Dage førte Tyskerne og Østrigerne frem til Weichsel mellem Opatov 

og Sandomierz. Om Mandagen kastedes andre russiske Afdelinger Nordøst for Radom 

tilbage mod Ivangorod. Der er ligeledes tidligere gjort Rede for, hvorledes denne 

Diversion nødvendigvis maatte medføre Russernes Tilbagegang i Galizien, der er 

bleven lortsat i Løbet af Ugen. Det er nu Østrigerne, som kan melde om sejrrige 

d Fjendens Arrieregarde; saaledes siden den 8. omkring Dynow, hvorfra 

det østrigske Rytteri allerede om Fredagen fik Forbindelse med Przemysl. 

Russerne har forgæves prøvet at faa Bugt med denne stærke Fæstning; 

de paastaar, at et af Hovedforterne er falden; endnu Natten til Torsdag 

et voldsomt Angreb paa Sydøst-Fronten, men da det ikke kronedes med 

Kampe m 

Østrigerne 

undsætter 

Przemysl. 

rettede de 



Frsnske Dragoner og marokkanske Spahis.  
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Kort over den østlige Krigsskueplads. 
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Russiske Tropper i Løbegravene omkring Prszmysl.  

Held, og da fjendtlige Afdelinger trængte de russiske Dækningsstyrker tilbage fra 

Vest, blev Belejringshæren trukken bort fra denne Del af Fronten. Ringen var brudt, 

og om Lørdagen holdt det østrigske Fodfolk sit Indtog i den endnu ubesejrede 

Fæstning. Nordligere var Rzezow bleven besat om Torsdagen (smlgn. Kort S. 21); 

medens Kampen nogen Tid blev staaende udenfor Jaroslaw ved Lancut, gik Rus

serne ellers hurtigt tilbage mod Sieniava og Lezaysk samt i Vinkelen mellem Weich-

sel og San; naar Forsvaret blev lagt bag førstnævnte Flod i Polen, vil et Blik paa 

Kortet gøre det indlysende, at alvorlig Modstand Vest for San var Galmandsværk. 

Bag de omtalte Floder, fra Warshaw, som Tyskerne ved Ugens Slutning 

havde nærmet sig, til Syd for Przemysl, agter Storfyrst Nikolaus aaben-

bart nu at optage Kampen, og Artilleriet har allerede mellem Ivangorod 

og Sandomierz indledet Slaget med en Kanonade tværs over Floden. 

Da den russiske Spærrefortlinje langs Narew dækker højre Fløj tilstrækkelig i 

Nord, synes General Rennenkampf ikke at kunne have større Fordel af atter at vove 

sig ind i det uvejsomme Øst-Prøjsen. Slaget ved Grænsen er bleven stationært og 

minder om Kampene ved Aisne. Tyskerne har bragt svært Skyts i Stilling og truk

ken Forstærkninger til sig fra Kønigsberg, men deres heftige Angreb, der ogsaa her 

foregaar om Natten, har ikke kunnet bryde de russiske Linjer ved Wirballen, 

Philipovo og Bakarlarzewo (smlgn. Kort S. 58); navnlig i Skovene ved 

sidstnævnte Punkt er det gaaet blodigt til.  Den russiske højre Fløj er 

bleven skudt frem over Wladislavov, og andre Afdelinger, der gik Nord 

Artilleri

kamp Syd 

for 

Ivangorod. 

Russisk Om-

fatnings-

forsøg. 
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efter fra Lomselia, er paa den anden Fløj naaet frem over Bialla til Lyck, uden at 

dette dog har rokket Tyskernes Forsvar, og i Centrum har Rennemkampf heller ikke 

kunnet opnaa noget. 

Yderst paa den modsatte Fløj, Syd for Karpartherne, meldte Russerne endnu 

ved Ugens Midte om Fremgang, men siden da har de vistnok ogsaa her maattet 

følge den almindelige Tilbagetogsbevægelse. 

UÉrøÉMn virkør. 
En engelsk Undervandsbaad „E. 9", den samme, der skød Krydseren „Hela" i 

Sænk, er den 6. Oktober trængt ind gennem de tyske Minespærringer og har ud 

for Ems-Floden gjort det af med en tysk Torpedobaad, som bogstavelig gik i Styk

ker ved Torpedosprængningen; „E. 9" slap uskadt tilbage til Flarwich fra sit dristige 

Togt. Men ellers er det stadig Tyskerne, der faar mest ud af det undersøiske Vaaben. 

Efter at nogle tyske Baade den 10. uden Held havde sendt Torpedoer mod den 

russiske Krydser „Admiral Makarof", der var standset for at undersøge et mistænke

ligt Fartøj, fik et Par andre næste Dag Kl. 2 Ram paa Krydseren „Pallada", der holdt 

Vagt sammen med sit Søsterskib „Bajan"; den heftige Artilleriild, som Russerne 

aabnede, synes ingen Virkning at have gjort; „Pallada" sank, medens „Bajan", der 

lod Vraget klare sig selv, slap bort. Den tabte Orlogsmand var en Panserkrydser af 

Mellemstørrelse (8000 Tons) fra 1906. 

1. 

Kong 

Carols Død. 

Rumænien er Kong Carol død den 10. Oktober; det er endnu umuligt at sige, 

om denne Begivenhed vil faa nogen Indflydelse paa Landets Stilling til 

Krigen. Den afdøde Konge følte sig afgjort knyttet til Tyskland og Øst

rig-Ungarn, og den Neutralitetspolitik, der hidtil er ført, var ganske efter hans Hjærte, 

men dermed er jo ikke sagt, at den manglede Bund i Folket. 

Ovre i Stillehavet har Japanerne nu vist, hvormeget deres Løfter 

om at begrænse Krigen til Østasien betød; ved Ugens Begyndelse har 

de besat de tyske Marschalls-Øer; naturligvis forsikres det samtidig, at Formaalet 

kun er militært, og at Tropperne vil blive trukket bort efter Freden. 

Japanerne i 

Stillehavet. 
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BELGIERNES FORENING MED DE ALLIEREDE 

OG FORTSATTE KAMP. 

Belgiernes 

Stilling ved 

Ostende. 

Syv Dage med blodige Kampe, men uden Begivenheder, der præger sig i Erin

dringen; dog er der sket én betydningsfuld Ting: Den belgiske Hær har gennemført 

Foreningen med de Allierede. 

Ved Ugens Begyndelse saa det temmelig mørkt ud for Kong Alberts Tropper; 

de var naaet til Ostende, og herfra fortsatte Regeringen med Skib til le Havre „for 

at sikre sin Handlefrihed" paa fransk Grund, men Hæren skulde med Kongen i 

Spidsen fortsætte over Land, og Til-

bagetogslinien maatte nu 

næsten komme til at gaa 

vinkelret paa den, der 

hidtil var fulgt, hvad der i sig selv 

rummede Farer. Samtidig trængte Ty

skerne paa; fra Natten mellem Man

dag og Tirsdag til langt ud paa Da

gen kæmpede Arrieregarden ved Gent, 

og Dagen før havde et tysk Armé

korps besat Lille. Den Rytterikamp, 

der endnu rasede i Egnen Vest for 

den gamle Fæstning, maatte, naar 

Fodfolket greb ind, hurtig kunne af

gøres til Tyskernes Fordel (smlgn. 

Kort S. 75). 

Men ved samme Tid havde de 

Allierede faaet Tropper 

nok op til at tage Offen

siven fra Béthune og Ha-

De Allierede 

besætter 

Ypres. Franske Dragoner bevogter en Jernbanelinje.  
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Belgisk Artil leri  

sebrouck, om Tirsdagen blev Ypres besat; et Forsøg paa fra denne Side at frigøre 

Lille mislykkedes ganske vist overfor de betydelige tyske Stridskræfter, der her var 

naaet frem, men paa den anden Side blev Belgiernes Flanke sikret under deres 

Tilbagegang mod Syd. Tyskerne kunde den 14. uden Kamp besætte Brugge og 

Thielt, den 15. Ostende, hvor et rigt Bytte af Jernbanemateriel faldt i deres Hænder, 

og den 16. var de naaet til en Linie, der strækker sig fra sidstnævnte Havneby over 

Thourout og Roulers til Menin, men Kong Alberts Korps var allerede tidligere kom

men paa Højde med de fransk-engelske Tropper langs en Front, der naaede fra 

Nieuport til Dixmude bag Floden Yser, og som — fra Ugens Slutning 

støttedes af engelske Orlogsskibe i Vest og Forbindelsen med de 

Allierede i Øst. Og her har Belgierne sammen med franske Marine

afdelinger foreløbig afvist alle Modstandernes Angreb. Hærens Moral er aabenbart 

ikke bleven rokket, og de hollandske Meldinger om „flugtlignende Tilbagetog" maa 

betragtes som fri Fantasi. 

Belgiernes 

Forsvar 

ved Yser. 

DE ALLIEREDES OFFENSIVE VED GRÆNSEN. 

SPREDTE KAMPE LANGS DEN ØVRIGE FRONT. 

Længere mod Sydøst er det imidlertid de Allierede, der har angrebet, og som 

i Ugens Løb har arbejdet sig frem mod det tabte Lille. Den 15. blev Estaires 

erobret, næste Dag maatte Tyskerne opgive Fleurbaix og Laventie Syd

øst og Nordøst herfor, og endelig om Lørdagen trængte Englænderne 

ind i Fromelles, medens Franskmændene tog Armentiéres tilbage; længere mod Nord 

Fremstødet 
mod Lille. 
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Motor-Omnibusser fra Paris i Felten 

naaede den fremadgaaende Bevægelse helt op til Roulers. Det er sket under Kampe, 

der formelig har fortsat sig fra Hus til Hus i det tætbebyggede Land, men hvor der 

endelig engang igen kan tales om Fremrykning paa Mil, og som ogsaa har virket 

ind paa Stillingen helt ned mod Lens og Arras. 

Spørgsmaalet er nu, hvorfra de Troppemasser er kommen, der er bleven an

vendt heroppe. Paa tysk Side er det sansynligvis Dele af Belejringshæren fra Ant

werpen, der er gaaet mod Belgierne i Vest, men særlig talrige er 

de næppe, siden Tilbagetoget er foregaaet saa uhindret, og Korpset, der 

optraadte ved Lille, bestaar snarest af de Forstærkninger, der allerede 

ved Begyndelsen af Maaneden førtes gennem Belgien; i Følge Telegram

mer til „Times" lutter pur unge Folk. Paa de Allieredes Side spiller det en Rolle, 

at Soldaterne med stor Hurtighed kan ekspederes fra én Ende af Slaglinjen til en 

anden; „Morning Post"s Korrespondent har skildret, hvilken Betydning de store 

Automobiler her har haft, som den franske Hærledelse raader over. Men saa vidt 

man kan skønne, maa ogsaa friske engelske Tropper have grebet ind, muligvis 

Indierne, for Kanadierne er først Onsdag den 14. ankomne til Plymouth og foreløbig 

gaaet i Øvelseslejr, men maaske ogsaa Afdelinger af Territorialhæren ,  der nu har 

opnaaet tilstrækkelig Feltøvelse. 

Imidlertid har Tyskerne aabenbart ogsaa styrket deres højre Fløj ved at trække 

Tropper bort fra Centrum, og det er utvivlsomt dette Forhold, der bevirker, at 

Hvorfra 

kommer 

Forstærk

ningerne. 
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Franskmændene atter har vundet Terræn langs Aisne overfor mindre tætte Forsvars

linjer navnlig Nordvest for Reims fra Berry au Bac hen mod Craonne. 

Ellers indtræder der mere og mere Stilstand paa den midterste Del af 

Fronten, hvor Tyskerne f. Eks. stadig holder Egnen umiddelbart Øst for 

Reims ved Beine besat, og her føres Kampen mest af deres Artilleri. Fra Tid til 

anden gør de nye spredte Forsøg paa at bryde den lange Linje mellem Roye og 

Arras, men hidtil uden Held. 

Helt ovre mod Øst har Tyskerne i Begyndelsen af Ugen navnlig været virk

somme i Egnen om Verdun, men Argonnerskoven er vanskeligt Terræn. Berliner-

Meldingerne fortæller omstændeligt, hvorledes Skyttegrave i Etage over Etage og 

Forhug, der er spækkede med Maskinskyts, spærrer Vejen frem. Det almindelige 

Indtryk er iøvrigt, at det er Franskmændene, der vinder Terræn omend kun Hanefjed 

hver Dag. Længere Syd efter langs Meuse-Linjen har Kampen det samme spredte 

Præg som paa Flanke-Strækningen i Vest; det nye er, at Aktiviteten ogsaa har ud

strakt sig til St. Dié-Egnen helt nede mod Sydøst, hvor en fransk 

Marinebrigade holder Fjenden Stangen under voldsomme Kampe. De 

sidste Beretninger her nede fra gaar ud paa, at Franskmændene nu atter 

holder Vogeser-Passer paa tysk Grund besat, navnlig hævdes Besiddelsen af Byen 

Thann. 

Den udstrakte Anvendelse af Marinetropper tyder jo paa, at det franske Krigs

ministerium har bragt alle disponible Reserver til Fronten; samtidig paastaas det fra 

engelsk Side, at Tyskerne nu fører ret upaalidelige polske Tropper i Ilden. Store 

Forstærkninger synes ikke nødvendige for at hidføre en Afgørelse, og maaske er det 

Erkendelsen heraf, der faar Portugal til at mobilisere, eller maaske rettere 

har bragt England til at udtale Ønsker om noget saadant; i hvert Fald 

er det en Kendsgerning, at den sydeuropæiske Republik bereder sig paa 

at hjælpe Storbritannien overalt, hvor det viser sig nødvendigt. 

illi Bstersoen og Karpalerne. 
DE TYSK-ØSTRIGSKE HÆRE STADIG VED WEICHSEL 

OG SAN. 

De tysk-østrigske Fremstød var ved Ugens Begyndelse naaet til San-Floden og 

den øvre Mellem-Weichsel, men er ikke kommen videre. Østrigerne paastaar, at de 

har vundet fast Fod hinsides San nedenfor Przemysl, men yderligere Følger har 

det ikke haft, og i Fæstningens østlige Forterræn samt hen mod Chyrow er det 

aabenbart kun meget smaa Fremskridt, der gøres under voldsomme Artillerikampe 

og blodige Bajonetangreb mod dominerende Højdedrag. Og ud over en 

Linje, der fortsætter Weichsel-San-Fronten mod Sydøst har Offensiven 

ikke kunnet naa, Russerne holdt om Søndagen endnu Stary Sambor 

Sydøst for Chyrow besat og værgede Stillingen med energiske Modangreb, 

under hvilke de tager Fanger og Maskinskyts; ogsaa herfra udstrækkes Slaglinjen 

Tyndere 

Rækker i 

Centrum. 

Slaget 

genoptages 

i Vogeserne 

Mobilise

ring i 

Portugal. 

Staaende 

Kamp Syd

øst for 

Przemysl 
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Fransk Feltarti l leri  under Fremrykning. 
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Russisk Feltarti l leri  i  Galizien. 

videre i sydøstlig Retning. Først et godt Stykke længere mod Syd har Østrigerne 

kunnet vedblive med at erobre Land tilbage; saaledes hårde tiltvunget sig en Over

gang over Stry-Floden, Sydvest for Byen af samme Navn ved Synovuko, og i Kar-

patherne rykker de Nord over fra Wyszkow. 1 Længden vil disse Operationer kunne 

komme til at true Russernes venstre Flanke, hvis de ikke har Tropper ved Haanden 

til at standse dem. 

Paa lignende Maade er det gaaet Tyskerne i Polen. De har fra deres oprindelige 

Basis paa den schlesiske Grænse skudt Troppeafdelinger helt op foran Warschaus 

Fortrække mod Sydvest, men her er de standsede, og Weichsel-Linjen i 

sin Helhed har de ikke kunnet bemægtige sig; omkring Kosevitz Nord

vest lor Ivangorod har kaukasiske og midt-russiske Regimenter i over-

Løbegrave holdt Marken trods voldsom Beskydning af Modstanderens 

svære Artilleri. Der var under disse Forhold ikke andet at gøre end at styrke de 

vundne Stillinger saa meget som muligt ved Forskansninger og finde sig til Rette i 

det Morads, til hvilket Efteraarsregnen har forvandlet de polske Sletter. Fra Egnen 

omkring Mellem-Weichsel, hvor Russerne gennem Aar har forberedt sig 

paa at modtage et fjendtligt Indfald, begyndte Storfyrst Nikolaus saa ved 

Ugens Midte at sende sine Hærskarer frem til Angreb; foreløbig for

kerne dog at holde Stand, og de afgørende Operationer her, hører sam

men med den næste Uges Begivenheder. 

Tyskerne 

foran 

Warschau. 

svømmede 

Den russi

ske Offensi

ve indledes. 

maaede Ty 
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Langs Grænsen mod Øst-Prøjsen er Krigen under dette næsten 

gaaet fuldkommen i Staa; det er lykkedes Tyskerne at afværge de rus

siske Omfatningsforsøg baade ved Schirwindt i Nord og Lyck mod Syd. 

ikke her, at Afgørelsen skal falde. 

Stilstand i 
Øst-Prøjsen 

Det er 

1-
ANGREB AF UNDERVANDSBAADE OG KRYDSERE PAA TOGT. 

Det er stadig Undervandsbaadene, der præger Kampene paa Havet. Deres Op

træden i Østersøen har bevirket, at Russerne har foretaget omfattende 

Minespærringer i den finske Bugt, ved Aalandsøerne og i Riga-Bugten. 

Nede i Adriaterhavet har nogle østrigske Baade sammen med Torpedo-

Russiske 

Mine-

spærringer. 

Kamp i 

Adriater 

havet. 

jagere og en Flyvemaskine foretaget Angreb paa den store, 6 Aar gamle, franske 

Panserkrydser „Waldeck Rousseau", der dog holdt dem paa Afstand med 

heftig Artilleriild, men Østrigerne slap paa deres Side uskadte tilbage, 

og Undervandsbaadenes Indgriben foranledigede Blokadeeskadren til at 

søge længere ud. 

I Nordsøen har Tyskerne, bragt en engelsk Undervandsbaad til at synke ved Helgo

land, medens en af deres Baade har set sit Snit til at sænke den engelske Krydser 

„Hawke". Det er et udrangeret Fartøj fra 1891, der først i de sidste 

Dage er brugt til Patruljetjeneste, og Katastrofen synes at være indtruffet, 

„Hawke" s 
Undergang. 

4 tyske Tor-

pedobaade 

ødelægges. 

fordi den og Søsterskibet „Theseus" i Øjeblikket laa stille for at modtage Post. 

„Theseus" rettede sig efter Admiralitetets nye Ordre og styrede bort, saa de Over

levende blev reddede af en Trawler og en norsk Damper. 

En Kamp af en ganske anden Art blev imidlertid udkæmpet paa Ugens sidste 

Dag. Under den hollandske Kyst fik Krydseren „Undaunted" og fire Jagere, der om 

Morgenen var gaaet ud fra Harwich, Øje paa fire mindre tyske Torpedobaade. Ud

faldet var givet, da de fjendtlige Fartøjer først var afskaaret, men det 

vidner ikke særlig højt om Tyskernes artilleristiske Dygtighed, at Eng

lænderne under en Kamp paa IV2 Time kun havde 5 Saarede; imidlertid 

tabte de ikke Modet i den ulige Kamp, hvor „Undaunted" vendte sig mod to af de 

tyske Baade, Jagerne mod de andre. Ilden standsede først, efterhaanden som de tyske 

Torpedobaade sank. 

Paa de store Have fortsætter Tyskernes hurtige Krydsere imens deres raske 

Togter til Skade og Skræk for engelske Koffardimænd, men Forholdene bliver van

skeligere, efterhaanden som Kolonierne tabes; nu har Japanerne ogsaa besat de tyske 

Øgrupper Marianerne og Carolinerne. De tyske Orlogsmænd mister paa den Maade 

deres Tilholdssteder, og Englænderne begynder ogsaa at faa Ram paa 

de Kulskibe, der har fulgt dem. 

Ovre i Kiautschau-Bugten er en gammel japansk Krydser den 17. 

under Patruljetjeneste stødt paa en Mine og gaaet til Bunds. 

Japanerne 
besætter 
Marianerne 
og 
Carolinerne 



Tyske Torpedobaade i Nordsøen. 



Ugen 18.-25. Oktbr 
Mellem Karpatheme »o Bsteisøen. 

FRA FORSVAR TIL ANGREB I GALIZIEN. 

OPMARSCHEN VED WARSCHAU. 

Trods fortsatte blodige Kampe i Belgien og Nordfrankrig er Begivenhedernes 

Centrum i den svundne Uge atter forlagt mod Øst; her ovre har de sidste syv Dage 

givet afgørende Bevis for, at Forbundsfællernes Fremtrængen i Polen og Galizien 

ikke blot er bragt til Standsning, men ogsaa, at den russiske Offensive er genopta

get i stor Stil,  efter hvad det forlyder 

under særlig Kommando af General 

Ruzsky, Sejrherren fra Lemberg, me

dens General Brussilof, der erobrede 

Halitch, fører Hæren i Galizien. 

Omslaget mærkedes senest mod Syd; 

Østrigerne var ganske vist 

ikke naaet ud over San-

Floden; i Egnen ved Prze-

mysl stod Kampene endnu saa nær 

ved Fæstningen, at Mellembatterierne 

kunde gribe ind i den, men længere 

mod Sydøst kunde de østrigske Korps 

vedblivende skyde sig frem, saa Slag

linjen ved Ugens Begyndelse kom til 

at gaa i en Bue fra Przemysl uden om 

Sambor, som Russerne stadig forsva

rede, helt over til Stry, som de maatte 

opgive i Begyndelsen af Ugen (smlgn. 

Kort S. 21). Et Par Dage efter vendte 

Strømmen sig imidlertid. Russerne gik 

over San-Floden ved Radymno, enkelte General Ruzsky. 

Østrigernes 

Fremtræng

en mod Syd. 
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Afdelinger vadede igennem, erobrede Højderne paa den anden Bred med Storm og 

tog talrige Fanger. I de østrigske Beretninger hedder det, at man lod Fjenden kom

me over, men om den paafølgende Ødelæggelse af ham har der intet forlydt. Saa vidt 

man kan se, er Russerne allerede fremme Syd for Jaroslau, og lidt senere har de 

ogsaa begyndt Angrebet paa Fronten ved Sambor, hvor Stry er bleven 

tilbageerobret. De østrigske Tropper, der efter Nederlaget ved Lemberg 

og Tilbagetoget derfra optræder i ret brogede Formationer, har aabenbart 

svært ved at klare sig; inder de sidste Kampe skal de alene have mistet 20 Kano

ner, og i Følge en Beretning til Petrograd-Telegram-Bureau har en hel ungarsk 

Landeværns-Division nedlagt Vaabnene; det trænger dog til nærmere Bekræftelse. 

Men ganske anderledes betydningsfulde var Begivenhederne i Polen. Som alle

rede tidligere nævnt havde Russerne ikke straks Tropper nok til at møde det tyske 

Indfald fra den schlesiske Græuse, der begyndte først i Oktober. De dækkede fore

løbig over deres Svaghed med et Slør af fremskudte Rytterafdelinger, men Tyskerne 

naaede næsten uhindrede frem til Weichsel og nærmede sig Warschau og Ivangorod, 

mellem de nævnte Fæstninger holdt kaukasiske Regimenter i Egnen ved 

Kozevitz vedblivende Stand paa den venstre Flodbred. Linder disse Be

givenheder havde Russerne imidlertid sendt samtlige nyankomne For

stærkninger til de truede Linjer, navnlig er alt bleven sat ind paa at sikre Warschau 

mod et Bombardement, der kunde virke uheldigt paa Polakkernes Stemninger; maa-

ske har Tilliden til Fæstningsværkernes Modstandskraft heller ikke været overvældende. 

Dag og Nat rullede Troppetogene mod den polske Hovedstad, der er forholdsvis 

godt forsynet med Jernbaner, i llmarscher skyndte andre Styrker sig derhen ad bund

løse Veje. Allerede den 13. gik de russiske Fortropper over til Angreb Sydvest for 

Byen, men Tyskerne havde brugt Mellemtiden til at forskanse deres Stillinger og 

bringe Skytset paa Plads, og foreløbig prellede Stormløbene af mod denne befæstede 

Linje. 

TYSKERNE KASTES TILBAGE FRA WARSCHAU. 

DE STANDSER MELLEM RAVA OG WEICHSEL. 

Paa den anden Side kom Tyskerne heller ikke frem, og Forholdene paa den 

østlige Kampplads egner sig ikke til en Positionskrig som den langs Aisne. Russerne 

har Soldater nok til at foretage Omfatning af Fløjene i ganske anderledes 

hurtigt Tempo, end det sker i Frankrig. Der var ikke Tale om Hvil i 

Warschav for de Tropper, der ankom fra Øst; de sibiriske Regimenter 

gik i Hurtigmarsch fra selve Jernbanestationen til Fronten og indvikledes straks i 

det bølgende Slag, der fandt Sted mellem Blonie og Piasecz, og sammen med deres 

storrussiske Kammerater bragte de her Lørdag den 17. og Søndag den 18. alle de 

tyske Modangreb til at standse; Gang paa Gang blev uvejsomme Skove og fattige 

polske Landsbyer erobrede og tabt i en vild Nærkamp. Men samtidig begyndte den 

russiske Overmagt at gøre sig gældende paa Fløjene, medens nogle Korps støttede 

af Rytteriet bredte sig mod Vest og passerede Bzura-Floden ved Sochaczev og Lo-

Russerne 

gaar frem 

fra Sambor. 

Forstærk
ningerne 
sendes til 
Warschau. 

Forskellen 

fra Stilling

en ved Aisne 



• 

ra Czsrens Besøg paa den østl ige Krigsskueplads.  Soldaterne knæler for et  særlig berømt Helgenbil lede.  



95 

vicz, gik andre over Weichsel syd for Warschau og truede den tyske Russerne 

højre Fløj i Flanke og Ryg. Situationen var haabløs; Tyskerne maatte truer begge 

under Tab af talrige Fanger, navnlig Saarede, der ikke kunde føres Flo je-

med, gaa tilbage mod Pilica; Tirsdag Morgen den 20. vajede de russiske Faner 

over de forladte Forskansninger. Sejren skaffede ikke blot Kaukasierne Luft ved 

Kosevitz, den tillod baade dem og Tropperne ved Ivangorod og Novo Alexandrja 

at gaa over til Angreb; den 21. vandt de mere betydelige Fordele, og Fremstødfra 

Reserveformationer af den prøjsiske Garde maatte nu søge tilbage, idet ,L""-

de efterlod store Mængder af Ammunition i deres Skyttegrave. 

Imidlertid var det jo en Nødvendighed at standse Russernes Fremtrængen Ira 

denne Kant mod Radom, hvis Nordhærens højre Fløj skulde komme frelst tilbage; 

man paastaar i Petrograd, at Tyskerne under den vigende Bevægelse her lod Øst

rigerne udføre de egentlige Arriéregardekampe, men allerede den 23. synes Forbunds 

fællerne at have faaet tilstrækkelig Forstærkning til at indlade sig paa 

et virkeligt Forsøg med at holde Stand. Forfølgerne maatte atter gribe 

til Bajonetterne og vandt foreløbig kun skridtvis frem i det vanskelige 

Terræn mellem stejle skovklædte Bakker, men hvor de Fremskridt, der gjordes, saa 

ogsaa lønnedes med Erobring af Skyts og talrige Tilfangetagelser. 

Nord for Pilica gik det til en Begyndelse hurtigere; Russerne tog i Løbet af 

den 23. og 24. Lovicz, Skiernevice og Rava under heftige, men paa Forhaand af

gjorte Sammenstød med den vigende Modstander; for en stor Del drejede disse 

Kampe sig om Overgangsstederne langs de opsvulmede Floder. Men fra Lørdag 

Eftermiddag begyndte Tyskernes Forsvar Syd for Rava at antage en mere haard-

nakket Karakter og udviklede sig næste Dag til et veritabelt Slag over en Front, 

der allerede nu naaede fra sidstnævnte By, over Novo-Miasto og Bia- S[age t  be_ 

lobrzegi ved Pilica helt hen til Weichsel. Russerne, der kom fra Warschau gynder om-

og fra Ivangorod, kunde nu række hinanden Haanden. Omkring Rava 

Tyskerne 

standser 

Forfølgelsen 

kom de blanke Vaaben ligeledes i Brug under Nærkampen i de tætte Skove, og 

ogsaa her melder Angriberne om Fremskridt, om to erobrede Batterier og tyske 

Kompagnier, der nedlægger Vaabnene. Af disse foreløbige Fordele for Russerne lader 

der sig dog endnu ikke slutte noget om Slagets endelige Udfald; foreløbig kan der 

sikkert regnes med en Forlængelse af Fronten mod Vest; ovre ved Plock, halvvijs 

mellem Warschau og den prøjsiske Grænse, synes Hærene allerede at have haft 

Føling med hinanden. 

DEN ALMINDELIGE SITUATION. 

Et Blik paa et Jernbanekort forklarer Storfyrst Nikolaus' strategiske Planer; naar 

Forstærkningerne skulde bringes hurtigt frem til Weichsel-San-Linjen, maatte Kon

centreringen foregaa paa de to Fløje, hvor der alene er direkte Jernvejs-

forbindelse bag ud; for en Hærfører, der har store Stridskræfter til sin 

Raadighed, vil der desuden altid være noget tillokkende i en dobbelt 

Den russi
ske Koncen
trering p a 
Fløjene. 

Omfatning. Naturligvis er Fronten her saa bred, at_ der kan vindes Sejre og lides 
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Tabslisterne slaas op paa Krigsakademiet  i Berl in.  

Nederlag paa de to Yderpunkter, uden at dette straks eller umiddelbart vil mærkes 

paa den anden, men i det lange Løb kan Virkningen ikke udeblive, og der maa 

for de Forbundnes Hærledelse være noget uhyggeligt i, at Modstanderen har kunnet 

begynde en kraftig Offensive baade i Nord og Syd. Tilmed trues de 

Armékorps, der kæmper her, stadig gennem Muligheden af, at overlegne 

russiske Forstærkninger, der har haft Tid til at marschere det sidste 

Stykke Vej, kan bryde igennem paa den lange Linje mellem Przemysl og Ivangorod 

men i Øst-Prøjsen klarede Generaloberst Flindenburg jo i sin Tid en tilsyne

ladende farlig Situation, og der er naturligvis intet i Vejen for, at han kan gøre det 
igen. 

Faren paa 

Linjen i 

Centrum. 

Paa den sydlige Krigsskueplads. 

Cattaro 

bombarde 

res. 

Mod Syd har Krigen sit sædvanlige stillestaaende Præg; det er her ikke engang 

muligt at danne sig et tilnærmelsesvist Billede af Situationen. Det eneste 

mere sikre, er en Parisermelding om, at der er sendt fransk Artilleri til 

Montenegro, og dette sammen med Kong Nikitas Kanoner har beskudt 

den østrigske Kyst- og Grænseby Cattaro. 







K R I G E N  
UGE FOR UGE 

AF 

ERIK MØLLER 

7. Hæfte. 

ILLUSTRERET TIDENDES FORLAG 

1914 
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Fra 

Ønskelighe

den af en 

Sejr. 

m  i 

TYSKERNES GENNEMBRUDSFORSØG. 

DE ENGELSKE ORLOGSMÆNDS INDGRIBEN. 

Det er utvivlsomt denne mindre gunstige Vending i Polen, der har bevirket, at 

Tyskerne med hele deres dødsforagtende Kraft har kastet sig mod de Allieredes Linie 

i Sydvest-Belgien og omkring Lille; 

kunde den levende Mur, 

der naar fra Havet til 

Schweitz's Grænse, endelig 

blive slaaet igennem her, eller Mod

standeren tvinges tilbage, vilde det 

bøde paa Sagernes Udvikling mod Øst. 

Der var ingen Mulighed for Over-

fløjning mere; Fronten naaede allerede 

i forrige Uge til Nordsøen, og her var 

det oven i Købet de Allierede, der 

kunde forlænge Linjen, idet engelske 

Orlogsmænd i stigende Tal greb ind i 

Kampen. Admiral Hood havde efter-

haanden en helt respektindgydende 

Eskadre under sig af Fartøjer, hvis 

Panser ikke tillod dem at møde de 

moderne Krigsskibe, men hvis 6-Tom-

mers Kanoner her gjorde god Fyldest. 

Tyskerne kunde kun sende Undervands-

baade imod dem, men saa snart disse 

er opdagede, svinder deres Farlighed 

umaadeligt. Engelske Flyvere kredsede 

Summende som store Insekter omkring Flyveren værner Eskadren mod Undervandsbaade.  

Kystforsvarsskibene og udspejdede fra 

Luften de tyske Baade i Dybet, som Maagen opdager Fiskene, og efter 

deres Anvisninger holdt Admiral Hoods Torpedojagere saa de skjulte 

Fjender paa Afstand. Det var en farlig Sag at vise Periskoperne mere 

end et Øjeblik over Vandfladen. 

Tyskerne maatte altsaa gaa lige paa og angribe Fjenden i hans Stillinger, der 

var styrkede af Naturen og med Kunst. Landet ej her oppe fladt og gen

nemskæres af utallige Kanaler; paa sine Punkter synes man at have 

ladet Havvandet strømme ind, saa det spredte sin passive Hindring. Og 

Flyvere, 
Jagere og 
Under
vandsbaade 

De lave, 

oversvøm

mede Egne. 

samtidig aabnede Himlen for sine Sluser, og en strømmende Regn har i den lave 

Egn frembragt et fedt Ælte, der gør Operationer navnlig med svært Artilleri i højeste 



Den stadig 

bølgende 

Kamp. 
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Belgisk Baghold paa en Jernbanestat ion.  

Grad vanskeligt, og som tvinger Soldaterne til at føre en amfibieagtig Tilværelse i 

deres Skyttegrave. En Fremrykning her kunde kun foregaa under en fortsat Bro

slagning. Alligevel har Tyskerne forstaaet at bringe deres store Kanoner i Stilling, 

og gennem Dage har Sammenstødet formet sig som en infernalsk Tvekamp mellem 

dt to Parters Artilleri, men det har paa den anden Side heller ikke manglet paa 

Infanteri-Angreb; imidlertid vil en nærmere Skildring af de Forskydninger, der her 

er foregaaet, kun blive højst trættende Navneopregninger. Efterretningerne om dette 

Slag, der nødvendigvis maa blive bølgende, naar det strækker sig over 

Rækker af Mil, er altfor kortfattede til,  at man kan se Sammenhængen 

i de enkelte Kampe, derimod kan visse Hovedtræk ridses op: 

TYSKERNE HAR VÆSENTLIG OFFENSIVEN. 

DE ALLIEREDES FORSTÆRKNINGER. 

For det første er Rollerne i Ugens Løb bleven byttede om; de Allieredes frem-

Bevægelse er standset, det er Tyskerne, der har haft Angrebet, i hvert 

Fald siden i Tirsdags; Roulers er forlængst gaaet tabt igen. Men Ty

skernes Anstrængelser har navnlig været rettede mod Yser-Linjen mel

lem Byerne Nieuport og Dixmude. Det var her, at Belgierne havde deres 

adgaaende 

Belgiernes 

Forsvar af 

Yser-Linjen 
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Englænderne arbejder sig igennem tyske Pigtraadshegn.  

Plads, og Gang paa Gang har disse i de første Dage sammen med det franske 

Marine-Infanteri og det Maskinskyts, der var landsat i Kystbyerne fra de engelske 

Skibe, afslaaet Fjendernes Stormløb. Kong Alberts Hær har vist, hvad den duer til 

under mere gunstige Forhold; selv har han færdedes, hvor Faren var størst, og skal, 

da hans Stabsofficerer advarede ham, have svaret: „Mit Liv har ikke større Værdi 

for vort Land end eders. Min Plads er i Kamplinjen." Da Opgaven senere syntes 

at blive overmenneskelig, kom allierede Forstærkninger til,  men disse var alligevel 

ikke i Stand til at hindre Tyskerne i Natten mellem Torsdag og Fredag 

med store Styrker at trænge over Yser-Kanalen og besætte nogle stærke 

Stillinger en 3—4 Kilometer længere fremme. I det hele blev den tyske 

Linje i disse Dage rykket frem; der stod desperate Kampe omkring Di 

helt ind i Nordfrankrig mærkedes det haarde Pres, der paa sine Steder 

-en tilbagegaaende Bevægelse. Terrænet her oppe med levende Hegn og 

Trægrupper begunstigede snarest Tyskerne, da det formidable franske 

ikke rigtig kan gøre sig gældende i disse uoverskuelige Omgivelser. Ude 

havde de tyske Kanonerer nu ogsaa faaet deres Skyts i Stilling, om 

Fredagen maatte de engelske Krigsskibe optage Kampen med Batterierne 

ved Ostende — de tyske Beretninger indeholder her en noget farisæisk 

Forargelse over, at Byen har lidt ved denne Kamp — og om Søndagen syntes 

Tyskerne 

gaar over 

Kanalen. 

xmude, og 

fremkaldte 

fritstaaende 

Feltartilleri 

ved Kysten 

Orlogsskibe 

og Strand

batterier. 
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De britiske 

Forstærk 

Englænderne i hvert Fald for en Tid at have maattet trække sig udenfor Skud

vidde. 

Imidlertid fik Tyskerne, foreløbig intet ud af Passagen over Yser; det gik, som 

da de trængte Vest for Meuse-Floden ved St. Mihiel, Forsvarernes Re

server eller Forstærkninger kom frem i Tide; de mere tilbagetrukne 

Stillinger er bleven holdt, og Kampen synes snarest at have tiltaget i 

Den tyske 

Fremtræng-

en standser 

Heftighed. Et belgisk Kommuniqué skildrer Situationen Søndag Aften som betydelig 

bedre end den foregaaende Dag, en engelsk officiøs Meddelelse taler endogsaa om 

fornyet Fremgang og Erobring af to Kanoner. 

Som det fremgaar af, hvad der er sagt ovenfor og i en tidligere Ugeberetning, 

er der ogsaa ankommen engelske For

stærkninger til Belgien og Nordfrankrig. 

Det viser sig nu, at det er 

Dele af det oprindelige Ex-

peditionskorps, man har 

ført til denne Del af Krigsskuepladsen. 

Begge Parter trækker afgjort Tropper 

bort fra Centrum; efter at Kronprinsen 

af Bayern har forsøgt sin Lykke Øst 

for Meuse, optræder han nu lige over

for den engelske Styrke mod Nord 

med en højtstemt Dagsbefaling til sit 

Armékorps. Men de absolut friske in-

„ c . . . . , 0 , diske Afdelinger er nu ogsaa med ved 
lysk forklædt Spion og belgiske Soldater .  

Fronten og har lagt deres kendte Tap

perhed for Dagen under Angreb, hvor de allerede skal have haft Lejlig

hed til at gøre Brug af deres lange Krumknive. Naar det har varet saa 

Indierne 
Angreb.' 

længe, inden de kom med, er Grunden Ønsket om at vænne dem til Klimaet og 

en mere europæisk Taktik, end den der bruges under Grænsekrigene i Indien. Alle 

disse Forstærkningers Indgriben har bevirket, at det indtil nu kun er tyske Spejdere, 

der er naaet frem mod Dunkerque, og de belgiske Soldater kan ogsaa bag deres 

nye Stillinger fortsætte den kendte Jagt paa Fjendens forklædte Spioner. 

INGEN BEGIVENHEDER LANGS DEN ØVRIGE FRONT. 

„Paa den øvrige Front har Fjenden kun foretaget partielle Angreb, der alle er 

bleven slaaede tilbage", hedder det i et af de franske Kommuniquéer; det er et Til-

De fælde, at det ikke er tysk, for den faste Substans er den samme i alt,  

stereotype hvad der berettes fra Slaglinjen mellem Arras og Nancy. Der foretages 

til Tider stærkere Fremstød, men det er aabenbart kun nogle Hundrede 

Meter Terræn, der vindes, i heldigste Fald; naa, Sneglen kommer ogsaa til Vejs 

Ende, og der er det tilforladelige ved de franske Meldinger, at der gennemgaaende 

nævnes Navne paa Landsbyer, der er bleven erobrede, smaa Byer ganske vist, som 
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Parallel-

Vejene 

bestryges. 

det tidt kan være svært at finde paa Kortet, men fremad synes det dog at gaa. 

Saaledes er Melzicourt i Lørdags bleven erobret og hermed et Punkt, der behersker 

Vejen fra Varennes til Aisne-Dalen. Det staar maaske i Forbindelse hermed, at et 

tysk Infanteri-Regiment skal være oprevet ved Chalade i Argonnerskoven. Ovre Øst 

for Meuse, hvor det navnlig synes at være Kanonerne, der har Ordet, 

kan det svære franske Artilleri nu naa Vejen, som fra Thiaucourt fører 

over til St. Mihiel; her er det, at Tyskerne endnu staar ved selve Floden, 

men Forsøg paa at naa videre bliver stadig 

afvist. Erobringen af Fortet Camp des Romains 

er heller ikke kommen dem til Nytte, idet 

Skytset paa Paroches og Leonville — efter et 

hollandsk Øjenvidnes Beretning — har tvunget 

dem væk derfra igen. 

Under alle disse Begivenheder er Ledelsen 

paa tysk Side gaaet over til Krigsminister Fal-

kenhayn; Generalstabschef Moltke har uden at 

forlade Hovedkvarteret maattet lægge sig som 

Følge af en Lever-Sygdom. — Kejser Wilhelm, 

der har forholdt sig mærkelig tavs i den senere 

Tid, skal i Følge et Telegram fra Basel have 

inspiceret Tropperne i Vogeserne. Generalstabschef,  Krigsminister  Falkenhayn.  

En Under-

vandsbaaci 

vædres. 

KRYDSERJAGT OG HANDELSSPÆRRING. 

Over Nordsøen er det kun Stormene, der har raset; bortset Ira de engelske 

Orlogsskibes Indgriben i Landslaget ved Nieuport er der egentlig intet andet at 

notere, end at Føreren for en engelsk Jager resolut har sendt en tysk 

Undervandsbaad til Bunds, der den 24. i det svindende Dagslys dukkede 

op i hans umiddelbare Nærhed — oven i Købet med en saa oldtids-

agtig Manøvre som Vædring. 

Men paa de fjernere Have gaar Handelskrigen sin Gang, og Snarraadigheden er 

her absolut paa tysk Side, navnlig hvor det drejer sig om „Emden" og Undervands-

baaden „U. 9"; denne har nemlig drevet det til udfor den norske Vestkyst at sænke 

en engelsk Rutedamper, efter at Besætningen var beordret i Baadene og det engelske 

Flag revet ned. Naar disse Vikingefarter er mulige, kommer det dels af, 

at det er noget i Lighed med at finde en Naal i et Læs Hø, naar hur

tige Krydsere, der — paa den ene eller anden Maade — faar taget Kul 

ind i aaben Sø, skal opspores paa Verdenshavene, dels har de Allieredes 

Hvorfor 

standses de 

tyske Kryd

sere ikke. 

forfølgende Krigsskibe foreløbig været stærkt optagne af at beskytte Troppeover-

førelsen fra Indien, Kanada og Australien. Hertil kommer, at mange af de 27 britiske 
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• •  w ; '  x"  • ; •  

Lagt op paa Grund af Krigen.  

Skibe, der er bleven sænkede, har blæst Admiralitetets Advarsler et Stykke og sejlet, 

som om der herskede den dybeste Fred. 

Og trods al udvist Raskhed fra de tyske Sømænds Side maa man ikke glemme, 

at det Tab, de tilføjer den engelske Handel er for intet at regne mod, 

hvad det tyske Erhvervsliv lider gennem Afbrydelsen af Rigets oversøiske 

Forbindelse. Det er aldrig rigtigt, naar man siger: Der sker intet paa 

Havet; der foregaar en fortsat, men for en overfladisk Betragtning umærkelig, Øde

læggelse af tysk Næringsliv. 

TYSKERNE OG DE NEUTRALE. — ITALIENERNE VED VALONA. 

Det er dette britiske Afspærringssystem paa Havet, der har faaet Regeringen i 

Berlin til at henvende sig til de neutrale Magter med et Memorandum, der efter 

Henvisning til formentlige Krænkelser af Søretsreglerne fra de Allieredes Side, har 

følgende Slutning: 

„Den tyske Regering har hidtil strengt iagttaget Bestemmelserne i 

Londoner-Deklarationen og har ogsaa nøjagtigt efter Meningen gengivet 

dem i det tyske Prisereglement. I denne Holdning har den end ikke ladet 

sig rokke ved flagrante Retskrænkelser fra Modstandernes Side. Den maa 

imidlertid stille sig selv det Spørgsmaal, om den endnu længere kan fast

holde dette Standpunkt, hvis de fjendtlige Magter fortsætter den af dem 

Tyskernes 

ustandsede 

Tab. 
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begyndte Fremgangsmaade, og de neutrale Magter finder sig i saadanne 

Neutralitetskrænkelser til Skade for de tyske Interesser. For den tyske 

Regering vilde det derfor være af Betydning at erfare, hvilken Stilling de 

neutrale Magter agter at indtage til Storbritanniens og Frankrigs mod 

Folkeretten stridende Optræden, og navnlig om de vil skride ind imod 

Voldshandlinger, der foretages om Bord paa deres Skibe mod tyske Per

soner og tysk Ejendom." 

Foreløbig har man intet videre hørt om Sagen, men den tyske Henstilling min

der noget om dem, Napoleon I for et Aarhundrede siden sendte til de neutrale 

Stater under Søkrigen med England. Ogsaa i Orienten synes kommen 

heder at kaste mørke Skygger foran sig. Det kan maaske være rimeligt, 

at den italienske Krydser „Calabria" er begyndt at afpatruljere den alba-

nesiske Kyst for at hindre Indsmuglingen af Vaaben, maaske ogsaa, at 

der oprettes en Sanitetsstation i Valona til Hjælp for de epirotiske Flygtninge, der 

under Urolighederne i det aabne Land søger ind til Byen, men behøvedes der hertil 

et Slagskib, en Panserkrydser og 3 Jagere? 

e Begiven-

En vel vær

net Sanitets-

station. 



Fra 25. til 30. Oktober.** 
KrigsomraÉt udvides. 

TYRKERNE BESKYDER RUSSISKE KYSTBYER. 

UDSIGTER FOR KRIGERSKE OPERATIONER. 

Skønt Russerne siden den sidste Oversigt blev afsluttet har fuldendt den tysk

østrigske Invasionshærs Nederlag i det vestlige Polen, ligger de betydningsfulde Be

givenheder denne Gang paa det politiske Omraade, idet der har udviklet sig en 

Konflikt mellem Czaren og den høje Port, der nødvendigvis maa føre til Krig. 

Angaaende dens Oprindelse foreligger der overordentlig faa paalidelige Beretninger. 

Det eneste sikre er, at tyrkiske Orlogsmænd i Torsdags pludselig har beskudt aabne 

russiske Sortehavsbyer saavel paa Krim som ved Kaukasus-Kysten, sidstnævnte Sted 

gik en tyrkisk Officer endogsaa i Land og forlangte Byen Novarossiks Overgivelse! 

Han blev naturligvis sat under passende Forvaring, men om Fredagen 

har Tyrkerne fortsat, er trængt ind i Odessas Havn og har her skudt en 

lille ubeskyttet Krydser fra 1887 i Sænk og beskadiget nogle Dampere. 

Andre er bleven sænkede i aaben Sø, det er den kendte Krydser fra Balkankrigen 

„Hamidije", der bl a. har været ude. 

De Grunde, der fra tyrkisk Side angives som Forklaring paa disse Skridt, lyder 

noget mærkelige, rent bortset fra de ganske eventyrlige, der er fremkommen fra 

mindre authoritativt Hold,, og som kendes gennem de tyske Blades Gen

givelser. Men selv den officielle Erklæring kan ikke anføre andet end 

den „Kendsgerning", at den russiske Sortehavsflaade blev fulgt af Mine

fartøjer, heraf tremgaar, hedder det saa, „at det har været Ruslands Hensigt at spærre 

Indsejlingen til Bosporus med Miner", saa at den tyrkiske Flaade derved blev skilt i 

to Dele: „I den Tro, at den herved var udsat for et Overfald, og idet den forudsatte, 

at Russerne uden forudgaaende Krigserklæring vilde aabne Fjendtlighederne, begyndte 

)  Med nærværende Hefte af  Værket  er  Fremsti l l ingen naaet  op ti l  den seneste Tids Begiven

heder;  vi  har hidti l  ladet  Ugen løbe fra Søndag ti l  Søndag,  praktiske Forhold ved Distr ibueringen har 

imidlert id bevirket ,  at  en Ugeoversigt ,  der gaar fra Torsdag ti l  Torsdag,  vil  være heldigere.  For at  

komme ind i den nye I urnus forsætter  vi  denne Gang Ugeberetning fra 18.  25.  Oktb.  med en Skil
dring af det ,  der er  foregaaet  i  Dagene fra 25.—30. Oktober.  

Angrebet 

paa 

Odessa. 

Den 

tyrkiske 

Forklaring. 
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Tyrkiske 

Slagberet

ninger. 

den tyrkiske Flaade en Forfølgelse af den russiske og sprængte den fra hinanden". 

Medens det officielle Kommuniqué derpaa fortsætter med en Omtale af 

Angrebet paa Sortehavsbyerne, véd de uofficielle ogsaa grumme meget 

om selve Sammenstødet; i det Hele maa man nu være forberedt paa en 

Art af Slagmeldinger, hvor Overensstemmelse med Sandheden ikke anses for nød

vendig. Det tyrkiske Efterretningsvæsen er altfor godt kendt fra de to foregaaende 

Krige. 

Som man vil se, løber alle de tyrkiske Forklaringer ud i Formodninger, men 

trods alt dette kan Krigstilstanden i formel Henseende vist foreløbig ikke siges at 

være indtraadt. Nogle tyrkiske Diplomater har ganske vist i Berlin udtalt sig, som om den 

var det, ja endog henvist til Tyrkiets „Krigserklæring", den forelaa i hvert 

Fald ikke officielt paa det Tidspunkt. De Allierede har hidtil indskrænket sig 

til i Konstantinopel at forlange Forklaring og truet med at afbryde den 

diplomatiske Forbindelse, hvis de tyske Krydsere nu ikke afvæbnedes eller fjærnedes. 

Den russiske Gesandt har allerede faaet Ordre til at handle efter den omtalte Trusel 

og forlade Stambul. 

Det mest bemærkelsesværdige under alt dette er maaske nok alligevel den rus

siske Sortehavsflaades passive Holdning. Skønt Tyrkerne jo ikke fik de 

Dreadnoughter udleverede, de havde købt paa engelske Værfter, er Over

legenheden til Søs efter de to tyske Krydseres („Goeben" og „Breslau") 

De Allierede 

kræver For

klaring. 

Sortehavs-

flaaden 

underlegen. 

Nærværelse i Bosporus vel sagtens gaaet over til de tysk-tyrkiske Stridskræfter. Om 

den imidlertid er saa stor, at Tyrkerne kan prøve en Landgang paa Krim eller i 

Sydrusland, om der indenfor Stræderne findes Transportfartøjer nok til at udføre en 

saadan Plan, er det vanskeligt at have nogen Mening om; i hvert Fald har Russerne 

sikkert forberedt sig paa at møde noget saadant, hvis det ligger indenfor det muliges 

Omraade; allerede længe har man i Petrograd haft Mistro til Tyrkerne. Lader den 

nævnte Plan sig ikke gøre, faar Tyrkerne en lang Vej frem gennem 

Kaukasus, hvor strategiske Baner saa ganske mangler paa deres Side af 

Grænsen. Noget lignende vil gælde om et Tog til Ægypten. 

Mulighed 

for en 

Landkrig. 

ITALIENERE OG GRÆKERE. — TYRKERNES DYBERE MOTIVER. 

Hvis Angrebet virkelig skulde blive ført saa langt, er yderligere Komplikationer 

næsten uundgaaelige. Italienerne kan i saa Fald vanskeligt slaa sig til Ro med mu

lige Forsikringer om, at det ikke ogsaa gælder deres Koloni „Libyen" (Tripolis); 

der meldes iøvrigt allerede om Uroligheder herovre, og at Stemningen i Rom paa 

visse Punkter er bleven en anden under Tyrkernes sidste Machinationer, hvis Virk

ninger ogsaa har vist sig i Form af tiltagende Lovløshed i Albanien, det 

fremgaar af, at man med Sindsro ser paa, at græske Tropper rykker ind 

Grækerne i 
Epirus. 

i det selvstyrende Epirus. Det er sikkert rigtigt, at Forholdene i disse Egne, hvor 

Befolkningens Flertal er Grækere, har udviklet sig paa en ganske utaalelig Maade 

under Albaneserbandernes Røvertog, maaske ogsaa, at baade Kristne og Muhammeda-

nere har ønsket Grækenlands Beskyttelse, men Tilstanden er næppe væsensforskellig 



Krydseren „Goeben 

Krydseren „Breslau 



Ungtyrker

nes forvov

ne Spil. 

fra den, der herskede umiddelbart efter Balkankrigen, og da var Italienernes For

dringer om de græske Soldaters snarlige Forsvinden uhyre kategoriske. 

Nu bliver Athener-Regeringens Erklæringer om, at Besættelsen kun er 

noget foreløbig, taget for gode og gyldige. Den græske Ministerpræsident 

Italiens 

forandrede 

Holdning. 

Venizelos har jo ogsaa været snild nok til at erklære, at Valona ligger udenfor hans 

Stats Indflydelsessfære, og denne Havneby er og bliver det vigtigste for Italinerne. 

Den venlige Forstaaelse mellem Grækenland og Italien var noget, der maatte kunne 

stemme Tyrkerne til Forsigtighed. 

Det er højt Spil, de Styrende i Konstantinopel indlader sig paa, og det maa 

staa dem ganske klart, at sejrer det Parti ikke, som de nu har stillet 

sig sammen med, saa er det tyrkiske Riges Saga ude. At der har været 

Folk mellem Ungtyrkerne, der altid helst valgte det desperate, er kendt 

nok, at Krigsministeren Enver Pasha nu føler sig i sit Element, er hævet over en

hver Tvivl, men man spørger uvilkaarlig sig selv, hvorfor denne krigsgale Gruppe, 

netop har faaet Overhaand nu; de sidste Ugers Begivenheder har i hvert Fald ikke 

været egnede til at forøge Tyrkernes Chancer. Det, der er sket, og det Tidspunkt, 

Tyrkerne har valgt, peger nærmest mod, at det ikke er egen Erkendelse af et Freds

bruds vidtrækkende Konsekvenser, der tidligere har afholdt Stambul-Regeringen fra 

at gribe ind, men at det snarere er en Indflydelse udefra, der har holdt 

dem tilbage. Med andre Ord, Tyskerne har hidtil ikke ønsket, at én af 

Tyskerne og 
Tyrkerne. 

deres Forbindelsesveje med Omverdenen skulde afbrydes ved en Krig i den nære 
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Den græske Ministerpræsident Venizelos.  
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Konflikten mellem Portugal og 

Tyskland maa foreløbig ogsaa siges 

at staa paa det diplomatiske Stadium. 

Man paastaar i Lisabon, at tysk Ko-

lonial-Rytteri er gaaet over Grænsen 

til Kolonien Angola i Vest-Afrika og 

har vekslet Skud med Besætnings

tropperne; i Berlin nægter man at 

have Kendskab til saadanne Begiven

heder. Bortset fra de i sig selv mere 

ligegyldige Kolonikampe kommer en 

Krigserklæring vel ikke 

til at betyde ret meget. 

Til politiske Begiven

heder maa vel ogsaa hen

regnes den „Opstand", som nogle Til

hængere af det uforsonlige Boer-Parti 

har rejst i britisk Syd-Afrika; for nogen 

militær Betydning har det ikke haft, 

maaske bortset fra, at Bothas Felttog 

mod tysk Sydvestafrika forsinkes noget. 

Foreløbig 

kun diplo

matisk og 

politisk. 

Orient med alle de Forviklinger, som kunde følge deraf, nu har de altsaa taget den 

Chance med — og det viser jo i Grunden, hvordan de ser paa Situationen. 

TYSKERE OG PORTUGISERE. — BOERE OG BRITER. 

Den tyrkiske Krigsminister  Enver Pasha.  

Den sidste Ugeoversigt brød af midt i det Slag, Tyskerne og Østrigerne havde 

optaget paa Linjen fra Rava til Bredden af Weichsel. Som det var at vente, forlæn

gedes Fronten allerede om Mandagen mod Vest, saa at der nu blev kæmpet helt 

op til Kutno ved Jernbanen til Thorn. For Tyskerne drejede alt sig om ikke at 

blive overfløjede her ude paa deres venstre Flanke, idet de saaledes 

vilde tvinges bort fra deres egentlige Retrætelinie mod den schlesiske 

Grænse, og der meldtes derfor ogsaa om særdeles haardnakkede Kampe 

i venstre Centrum mellem Rava og Jezow. Betydelig større Fordele opnaaede Rus

serne længere mod Øst; her truedes Tyskerne nemlig baade i Flanke og Ryg af 

Fjendens Tropper paa den anden Side Weichsel, og da russiske Korps havde passeret 

Floden Syd for Solec, var fortsat Forsvar en Umulighed. Samtidig kastede Russerne 

ved Frontangreb det 20. tyske Armékorps og Gardereservekorpset tilbage mellem 

Pilica og Glovaczov; længere mod Øst blev Østrigernes befæstede Stillinger ved 

Faren for 

Overfløj-

ning i Vest. 
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! Nederlaget 
j ved Zvolin. 

Policzno stormede, og truede af de Hærstyrker, der var gaaet over 

Weichsel mod Syd, maatte 3000 Mand med 8 Kanoner strække 

Gevær ved Zvolin. Om Tirsdagen var hele Forbundsfællernes østlige Fløj og højre 

Centrum i Tilbagegang; denne kunde gennemføres i den rigtige Retning, fordi 

Tropperne mod Nordvest mellem Pilica og Jezov stadig holdt igen. Den 28. mær

kedes den vigende Bevægelse dog ogsaa her; Russerne besatte saavel Novo-Miasto 

som Strykov. Paa den sydøstligere Del af Fronten red Kavalleriet nu atter ind i 
Radom. 

Medens Russerne, da Fjenden i August brød frem mellem Weichsel og Bug, 

ganske lammede hans Offensivkraft ved en fortsat Fremtrængen mod Lemberg fra 

Galiziens Østgrænse, 

har Storfyrst Nikolaus 

denne Gang fulgt en 

anden Fremgangs-

maade mod den Mod

stander, der var gaaet 

ind paa polsk Om-

raade Vest for Weich

sel. Russerne har ret

tet Hovedslaget mod 

ham i deres eget Land; 

storeTroppemasser er 

bleven samlede ved 

hans venstre Fløj i 

Nord; han er derved 

Landskab fra den østprøjsiske Grænse. bleven nødt til at tage 

Slaget i Stillinger med 

Front mod Nordøst, hvor Russerne stadig fra den anden Side Weichel kunde true hans 

højre Flanke. Efter Sejren paa Kutno Janovic—Linjen har General Ruzski fortsat sin 

Fremrykning under en vifteformig Udfoldelse af sine Masser. Gostynin, Lenczica, 

Lodz og Ostrovic er bleven besat. Fjenden tvinges saaledes dels tilbage mod den 

schlesiske Grænse, dels rulles hans Stilling bag Weichsel og San uafvendelig op. 

Det er jo muligt, at Generaloberst Hindenburg endnu har forbeholdt 

sig at udføre et Mesterstød, men foreløbig ser det ud, som om hans 

Tilbageto
get fraPolen 

Hær betaler dyrt for at have vovet sig saa langt ind i det ugæstmilde Land med 

Tab af Fanger i Tusindtal, af Mitrailleuser og Feltkanoner, ja hele Parker af svært 

Artilleri. — Det er en gammel Sandhed, at det er lettere at komme ind i Rusland 

end tilbage igen. 

DE ANDRE VALPLADSER MOD ØST. 

I Galizien har Russerne kastet de østrigske Afdelinger tilbage, der havde om

fattet deres venstre Fløj, over mod Stry; siden i Mandags har Slaglinien strakt sig 
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Slaglinjen 

fraPrz .mysl 

til Turki. 

omtrent ret i Syd fra Przemysl til ned mod Turka; her har Kampen 

i de forløbne Dage været staaende og Østrigerne synes stadig at holde 

sidstnævnte Punkt. — Fra Krigsskuepladsen i Øst-Prøjsen kommer der 

nu endelig igen Meldinger; Tyskerne har her gjort overmenneskelige Anstrengelser 

for at bryde det russiske Centrum; 1. Armékorps er sammen med Forstærkninger 

fra Konigsberg og Weichsel-Fæstningerne og støttet af svært Artilleri naaet frem til 

Bakalarzevo, men Russerne har siden taget Byen tilbage, og Angrebene 

har aabenbart kostet Tyskerne umaadeligt, selv om det vel nok er over

drevent, naar russiske Kommunikéer melder om, hvordan „Fjenden 

Kampene 

om Bakalar-

maatte bygge af egne Lig sin Vold". Russerne har holdt sig til Forsvaret og af

venter aabenbart her som i Galizien, at Fremrykningen med de store Masser i Polen 

skal gøre sin Virkning. 

Fra Grænsen mod Serbien meldes der fra østrigsk Side om en heldig Kamp den 

27. Oktober, i hvilken 4 Kanoner blev gjort til Bytte. 

Langs Fronten mod Vest. 
HAARDE KAMPE UDEN VIRKELIGT RESULTAT. 

Paa Krigsskuepladsen i Belgien og Nordfrankrig synes der et Par Dage at være 

indtraadt en vis Ro efter Lørdagens og Søndagens voldsomme Kampe; hertil har 

maaske ogsaa bidraget, at mere moderne engelske Orlogsmænd er bleven sendt til 

Flanderens Kyst, og deres 12 Tommers Kanoner synes ogsaa at have 

bragt Tyskernes svære Feltskyts til Tavshed; ialt opererer nu 16 Krigs

skibe i Farvandet udenfor de Allieredes venstre Fløj; en enkelt Torbedo-

jager er bleven ramt af en Granat, ellers skal Skaden være ringe. løvrigt 

er Kampen længere inde i Landet bleven optaget igen, hvis den overhovedet nogen

sinde har hvilet. Som sædvanlig melder begge Parter om Fremskridt. Englænderne 

saaledes om en hel Brigades glimrende Bajonetangreb, Franskmændene om, hvor

ledes Dragoner, der var siddet af Hesten, med Lanserne har kastet fjendtligt Infan

teri og Artilleri ud af en Landsby; Tyskerne har paa deres Side navnlig søgt at 

arbejde sig frem under natlige Angreb, og deres Bulletiner omtaler stadig, hvor 

mange Englændere de har taget til Fange. Men de forskellige Sejrsberetninger be

høver jo for øvrigt ikke at modsige hinanden; paa den udstrakte Front kan det Parti, 

der har Fremgang et Sted, godt vige tilbage et andet, men ved selve Yser-Kanalen 

har Tyskerne decideret maattet opgive vundet Terræn. Belgierne har endelig besluttet 

sig til at bekæmpe den farlige Fjende ved en næsten lige saa farlig. De 

har aabnet Sluserne for Nordsøens Vande, og hvor de vældede frem, 

maatte Tyskerne forlade de lave Strækninger langs Floden. 

Indtil da havde det navnlig været i Egnen omkring Ypres, at de blodige Sam

menstød foregik. Nu, da Yser-Dalen ikke mere kan passeres, er Tyskernes Anstrængel-

ser navnlig bleven rettede mod Brohovedet ved Dixmude, og i Fredags forsøgte de 

16 engelske 

Krigsskibe 

ved Flande

rens Kyst. 

Sluserne 

aabnes ved 

Yser. 
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Fra Argonnerskoven.  -  Bemærk Sporene af Kugler i  Stammen ti l  højre.  

sig pludselig med et almindeligt Angreb langs hele Fronten, uden at dette dog gav 

andet Resultat, end at Franskmændene ved Vailly blev kastede tilbage 

over Aisne-Floden efter Tyskernes Sigende med et Tab af 1500 Fanger. 

Meget siger dette nu ikke, da Byen ligger i den Egn, hvor Slaglinjen 

fra Begyndelsen af har skaaret Floddalen, saa det betyder mindre, om man paa et 

enkelt Punkt staar Nord eller Syd for Strømmen. Forøvrigt paastaar Franskmændene, 

at det kun drejede sig om en mindre fremskudt Styrke, og at der ikke er taget 

Fanger. 

Ovre fra Øst lyder Meldingerne lige saa modstridende som fra Belgien; Tyskerne 

paastaar, at de under et Modangreb „Sydvest" (skal vist være Sydøst) for Verdun 

har erobret „den fjendtlige Hovedstilling". Videre Følger har dette dog ikke haft, 

og i Argonnerne lader det nu til,  at Franskmændene er naaet op i Apremont-Skoven 

Nord for Varennes. Uimodsagt staar det, at de Øst for Nancy har renset Hjørnet 

ved Grænsen mod Lothringen for tyske Soldater. 

EMDENS NYESTE BEDRIFT. 

Paa Havet trues Sejladsen nu i næsten alle de engelske Farvande af Tyskernes 

Miner; i Kanalen er et Dampskib, der førte belgiske Flygtninge fra Boulogne, stødt 

Tyskerne 

stormer 

Vailly. 
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Tysk Mine-
udlægning. 

„Emden" 
ødelæger 
„Schemt-
schug". 

paa én. Oppe Nordvest for Irland skal man pludselig have opdaget et 

helt Felt; hvordan det er bleven udlagt, er næsten ikke til at fatte. Ellers 

er det stadig „Emden"s raske Fører, Fregatkaptajn Muller, hvis Bedrifter, der kan 

fortælles om. I Onsdags har han gjort et endnu raskere Kup end „Kønigsberg"s paa 

Zanzibars Rhed; umiddelbart før Daggry overraskede han i Havnen Pulo Pinang ved 

Vestsiden af Malakka den russiske Krydser „Schemtschug", som hører til den sibi

riske Flaade. „Emden" var noget større og nyere, men ikke hurtigere 

end sin Modstander; til virkelig Artillerikamp kom det imidlertid ikke, 

idet Russeren omtrent straks blev ramt af et Par Torpedoer fra den tyske 

Orlogsmand. En patruljerende fransk Jager, „Mousquet", der ilede til Hjælp og indlod 

sig i en ulige Kamp med Krydseren, blev hurtig skudt i Sænk. 

Kaptajn Muller vil sikkert efterhaanden komme til at staa som en tysk Torden

skjold, men Stillingen for Kejser Wilhelms Krydsere er efterhaanden ikke let. Nu 

ligger „Geier", et lille Orlogsfartøj paa 1600 Tons, ved Honolulu og trækker sin 

Reparation af Maskinskade ud for at forhale det Tidspunkt, da den faar Valget mel

lem at afvæbne eller at indlade sig med en Japaner, der venter udenfor. 

Hjemme i Tyskland har Afspærringen nu givet sig Udslag i Form 

af Maximalpriser for Levnedsmidler og Paabud om Tilsætning af Kar

toffelprodukter ved Rugbrødsbagning; det kan være klog Forudseenhed, 

men det viser da i hvert Fald, hvad man forbereder sig paa. 

Maximal

priser i 

Tyskland. 



Ugen fra 
30. Oktb. til 5. Novbr. 

Ditol som kiigsltnlE lagt. 
DE SIDSTE FORHANDLINGER OG DE FØRSTE 

SAMMENSTØD. 

Krigstilstanden mellem Tyrkiet og de Allierede har nu ogsaa faaet sin formelle 

Bekræftelse. Gesandterne er rejst efter at have modtaget deres Pas. Endnu i den 12. 

Time mødte den tyrkiske Chargé d'Affaires hos den russiske Udenrigsminister, Sazo-

nof, og oplæste et Brev fra Storveziren, der udtrykte Portens „dybe Be

klagelse" over det stedfundne Brud, som var „foraarsaget ved en fjendtlig 

Handling af den russiske Flaade". Imidlertid var man rede til at med

virke ved en gunstig Løsning og havde forbudt Flaaden at løbe ud i 

under Forudsætning af, at de russiske Krigsskibe saa heller ikke skulde nærme sig 

til den tyrkiske Kyst. — Alt dette var godt nok undtagen Begyndelsen, Henvisningen 

til det Sammenstød i Sortehavet, der vist aldrig har fundet Sted, og som nogle me

ner har været en Mystifikation fra de tyske Søofficerers Side for at fremkalde et 

Brud. Sazonof følte sig da heller ikke tilfredsstillet og meddelte Tyrken, at det eneste 

Grundlag for en Genoptagelse af Forhandlingerne havde været en øjeblikkelig Ud

visning af samtlige tyske Officerer, der var ansat i tyrkisk Statstjeneste; da dette ikke 

var sket, maatte Krigen gaa sin Gang. Fra Vestmagternes Side er Krigserklæringen 

bleven motiveret paa samme Maade, og Storbritannien har hertil føjet 

en Proklamation om Annexion af Cypern, den store 0 i Middelhavet, 

som Englænderne siden Berliner-Kongressen har „administreret" under 

Overhøjhed. 

Sandsynligvis har Henvendelsen i Petrograd kun været et Udslag af Tyrkernes 

kendte Forhalingstaktik. Krigsbegivenhederne har foreløbig vist, at Hæren ikke er 

rede, et Forhold, der forstærker Indtrykket af, at man ikke har grebet ind i Kampen 

efter en længe modnet Plan, men efter pludselig Tilskyndelse ude fra. I hvert Fald 

har de Allierede ikke taget Forsonligheden for gode Varer. Czaren har udstedt et 

S torve zi-

rens Forso-

ningsbrev. 

Sortehavet 

Cypern 
annekteres. 

Sultanens 
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De slaviske 

Folks 

gamle 

Fjende. 

Opraab om, at han „med fuldkommen Ro og Tillid til Guds Hjælp" 

har modtaget Efterretningen om „dette nye Angreb fra den kristne Tros 

og alle slaviske Folks gamle Fjende", og med tydelige Ord forberedes 

Verden paa, at en sejrrig Udgang af Krigen „vil bane Vej for en Løs

ning af de historiske Spørgsmaal ved Sortehavets Bredder", o: for et russisk Herre

dømme, direkte eller indirekte, over Stræderne der fører til Middelhavet. Samtidig 

gav Guvernøren i Kaukasus Befaling til at overskride Grænsen og siden den 3. No

vember er de fremskudte tyrkiske Afdelinger bleven kastede tilbage i 

hovedkulds Flugt. Foreløbig drejer det sig naturligvis kun om Besættelse 

af Punkter, der ligger nogle Kilometer inde paa Fjendens Omraade, 

som f. Eks. Bajazed i Arrarat-Bjærgene, og Krigslykken kan naturligvis 

vende sig, naar Tyrkerne faar deres Tropper samlede. — løvrigt har Udvidelsen af 

Krigsomraadet ogsaa stillet de Allieredes Middelhavsflaade overfor nye Opgaver 

(hvorom mere nedenfor). 

De tyrkiske 

Fortropper 

kastes til

bage. 

DE ANDRE MAGTERS HOLDNING 

Hidindtil har Tyrkiets Optræden paa Krigsskuepladsen ikke draget mere efter 

sig. Bulgarien har forsikret at ville fortsætte med sin Neutralitetspolitik; i Athen er

klærer man, at Grækenlands Holdning vil komme til at afhænge af Bulgariens. Ovre 

mod øst erklærer Perserne, at de ingen Alliance har med Tyrkerne og ønsker at 

blive udenfor Krigen. 1 Italien har den fortsatte Strid indenfor Kabinettet 

om det, der kaldes „Dækning af militære Udgifter", og som sikkert 

dækker over Uenighed om Sikringsforanstaltningernes Udstrækning, nu 

endelig ført til en Ministerkrise, men Salandra har atter dannet Regering 

med Sonnino som Udenrigsminister, om det betyder en Kursforandring maa Tiden 

vise. — Umiddelbart før Krisen blev offentlig, var den italienske Admiral skreden til 

Besættelse af Øen Saseno udenfor Valona. 

Neutrali

tetserklæ

ringer fra 

alle Sider.' 

Russernes fremtagen mod Vest 
TYSKERNES OG ØSTRIGERNES TILBAGETOG I POLEN. 

Under alle Omstændigheder har Begivenhederne i det sydøstlige Europa ikke 

svækket Kraften i den russiske Offensiv-Bevægelse Vest paa fra Weichsel og San. 

Den er i de forløbne Dage bleven fortsat paa samme Maade, idet General Ruzskys 

Hære rykker frem paa en stadig bredere Bue mod den schlesiske og galiziske Grænse. 

Allerede paa Maanedens første Dage var de russiske Avantgarder langt ude over 

Lodz og Petrokov (ved Schadek, Lask og Rosprza) og i Løbet af Tirs

dag og Onsdag naaede de paa flere Punkter frem til Warte-Floden, der 

Russerne 
naar Warte. 

løber et halvt Hundrede Kilometer fra den tyske Grænse; den 5. skal Tyskerne og

saa have rømmet Czestochova nede mod Syd, et af deres Udgangspunkter ved An-
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Russisk Kavalleri .  

grebet mod russisk Polen. Efter Opgivelsen af Radom synes Forbundsfællernes Hære 

at have tabt Forbindelsen med hinanden, og Tyskernes Tilbagetog er derefter fore-

gaaet hurtigt og uden Arriéregardekampe indtil Warte, hvor russisk Kavalleri er ble

ven tvungen til at gaa tilbage over Floden ved Kolo (dér hvor den drejer skarpt 

af mod Vest i Retning af den tyske Grænse). Saa paa denne Linje skal Kampen 

maaske genoptages. 

I Modsætning hertil har Østrigerne stadig søgt at gøre deres Fjender Vejen trang 

under Tilbagegangen langs Weichsel til Galizien. Lørdag og Søndag 

stod der heftige Kampe om Opatov, og samtidig med, at Forsvaret maatte 

rykkes lidt tilbage her, forlængedes Fronten mod Vest helt over til Kielce. 

Det hele var imidlertid kun et Tidsspørgsmaal, da de østrigske Afdelin

ger Vest for sidstnævnte By maatte fortsætte den vigende Bevægelse; de 

Stillinger længst mod Øst ved Opatovka-Flodens nedre Løb blev forsvc 

sidste, men om Tirsdagen var Østrigerne trængt tilbage til den anden Si< 

og nu maatte reddes, hvad reddes kunde langs hele Slaglinjen, og sam

me Dag holdt Russerne deres Indtog i Sandomierz, Brohovedet, der be

hersker Overgangen til Landtungen mellem Weishsel og San. Den øst

rigske Hærledelse havde sat alt ind paa at dække Flanken for den Hær, der kæm

pede langs sidstnævnte Flod; det var mislykket, og Forsøget var bleven betalt med 

Tabet af 3 Belejringskanoner, 40 Feltkanoner, 38 Mitrailløser og en 18—19,000 

usaarede Fanger. 

Østrigernes 

fortsatte 

Arriére

gardekampe 

forskansede 

ede til det 

e af Kielce, 

Russerne 

besætter 

Sandomierz) 
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Tysk Feltart i l leri  i  St i l l ing i Østprøjsen.  

TILBAGEVIRKNINGER I GALIZIEN OG ØST-PRØJSEN. 

Under alt dette havde Kampen i Galizien nærmest været staaende. De russiske 

Afdelinger, der var kommen over San, naaede ikke videre og trængtes paa sine Steder 

snarest tilbage; ogsaa fra Fronten Syd for Przemysl kunde Østrigerne melde om 

partielle Sejre. Men paa den anden Side kunde fortsatte russiske Troppeoverførelser 

ved de forskellige Brohoveder fra Jaroslav og Nord efter ikke hindres, navnlig om 

Landsbyen Nizko kom det til haardnakkede Kampe, og efterhaanden mærkedes 

Trykket af det russiske Uvejr, der skred fremad fra Polen. Natten til Tirsdag blev 

der endnu gjort fortvivlede Forsøg paa gennem voldsomme Modangreb 

at fremkalde et Omslag langs San-Floden, der kunde opveje Nederlaget 

ved Weichsel, men Russernes Forsvar af det vundne Terræn var ubetvingelig. 

Den næste Dag begyndte de at trænge paa; under en infernalsk Artilleriild blev 

Jaroslav stormet, og 5000 af Forsvarerne maatte nedlægge Vaabnene. Lidt nord

ligere ved Monasterz havde en betydelig Koncentration af østrigske Tropper gjort 

det muligt at holde Angriberne Stangen, men Linjen var nu brudt, Flanken mod 

Nord truet, og Torsdag den 5. blev Østrigernes Tilbagetog almindeligt, ikke alene 

ved San, men ogsaa paa Fronten Syd for Przemysl. Det officielle østrig

ske Kommuniqué udtrykker det skete med at sige: „Naar paa enkelte 

Dele af Fronten til Trods for den gunstige stedlige Situation indtaget 

Terræn atter forbigaaende overlades Russerne, er dette begrundet i den samlede 

Situation". 

Men Udviklingen i Polen har ogsaa virket tilbage paa Stillingen i Øst-Prøjsen. 

Østrigernes 

tapre Mod

angreb. 

Et alminde

ligt Tilbage

tog begynder 
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Tyskernes Forsøg paa at bryde det russiske Centrum i Egnen omkring Bakalarjevo 

hørte op i Lørdags; Byen er tabt og erobret et Par Gange og kom nu i Russernes 

Besiddelse, men samtidig begyndte disse at gaa frem ved Vladislavof og i Skovene 

langs Rominten-Floden, og fra Tirsdag den 3. fik de tyske Troppers tilbagegaaende 

Bevægelse en mere udpræget Karakter. Det sporedes straks mest paa Fløjen mod 

Syd, hvor Russerne atter nærmede sig til Biala og Lyck, men det er vist ikke Pres

set i Fronten, der har faaet Tyskerne til at vige. De russiske Korps' straaleformige 

Fremrykning fra Warschau er nemlig nu ogsaa naaet til Øst-Prøjsens 

Sydgrænse mod Polen; om Onsdagen blev en tysk Arriéregarde under 

svære Tab kastet tilbage fra Mlava (se Kort Side 58), og faar de fjendt

lige Masser Tid til at sætte ind her, kan Tilbagetoget fra Østgrænsen til Weich-

sel-Linjen blive overordentlig vanskeligt. 

Russernes 

Fremryk

ning fra Syd 

DEN RUSSISKE GENERALSTABS PLANER. 

Imidlertid er det sikkert slet ikke mod denne Del af det tyske Rige, at den 

russiske Hærledelses Planer nu er rettede. Det er naturligvis altid en farlig Sag at 

spaa, men efter alle Julemærker at dømme, er det nu ved den schlesiske Grænse, 

det gælder. Som allerede tidligere bemærket har den tyske og østrigske Hær under 

Tilbagetoget opgivet deres nøje Samvirken; hermed er naturligvis ikke sagt, at tyske 

Formationer ikke stadig kan operere sammen med Østrigerne, men i Hovedsagen er 

der foregaaet en Adskillelse, og saavidt man kan se, vil en fornyet Forening blive 

overordentlig vanskelig, for Russerne er fra Kielce naaet saa langt ned mod den 

galiziske Grænse, at Generalstabschef Hoetzendorff denne Gang næppe vil kunne 

føre Hæren fra San-Floden tilbage til Krakau. Det passer overordentlig 

godt til den almindelige Situation, naar Russerne beretter, at Modstan

derens Korps nu falder tilbage mod Passerne i Karpatherne. 

Alvorlig Modstand møder Russerne altsaa næppe i Hjørnet, hvor de 

Østrigerne 

gaar mod 

Karpather-

P asserne. 

Angrebets 

Retning i 

Schlesien. 

tre Kejserriger mødes, og under en kommende Kamp om Oder-Linjen vil Tyskerne 

altsaa let kunne trues fra Syd i deres højre Flanke. Maaske skal Hovedangrebet, som 

engelske Militære har ment, netop føres fra denne Side langs med Flo

derne, og i saa Fald vil betydelige Styrker fra Øst stadig kunne true 

Forsvarernes Flanke og Ryg, ganske paa samme Maade som det nylig 

skete ved Weichsel, blot saaledes, at Tyskerne dér havde Front mod Nordøst, me

dens de her faar den mod Syd-Sydøst. Forudsætningen for, at noget saadant kan 

udføres, er imidlertid, at Russerne har kolossal Overmagt, saa de kan gøre Front 

baade mod Nord og Syd. De polske Banelinjer fra Ivangorod til Radzin (Nordvest 

for Krakau), fra Warschau over Skiernevice til Chestochow og over Lodz til Kalisch 

vil imidlertid gøre det muligt at føre Tropperne frem. Og Czarriget har ingen Man

gel paa Menneskemateriale, hvad der hidtil er mobiliseret, er kun Linje

hæren; i det næste Fjerdingaar kan tilsvarende Reserveformationer brin-

De rnssiske 
Reserver. 

ges under Vaaben. Det kan vare noget, inden de naar frem. Opmarschen kan for

sinkes, fordi Sikringsstyrken i Kaukasus maa forøges, men Russerne har jo Tiden 



120 UGEN FRA 30. OKTOBER TIL 5. NOVEMBER 

S i £RO< 

NOVO GrEORGTF W3 K 

WARSCHAU 

kah /szyjv 

LuKOv-V 

wA R l< A /  
pa rc£tw 

felalof3rz£ a/ 
WA NflOROD 

\ v^oskowolft 

rvowa I^^STTO 

. oklwow 
KOZitVifiJ  

MAiCOW 

RADOM o POC1 no 

I L Z A  

joz8p0w 

stao K R A S N I K  

tarm? ftra.e.0 
Oi I E K 

PfVlCZOW HODNI 

/ maj dm k 

t ^ v-
\  /  s •  .  
>1"iuszcz \wbflh0v^ 

,m£cxa  cz £ w. IN\yo<*J 

y/y wii^un x '  piaseszty 
flowicz ^ 

^ ^ TAPlCZyr 

-  -°SKl£RNlE WlCE 

o KAWM 

O KONSKIE 

PO L £ U\ X 
grabow/fi£ 

^ ^ ^ "V> A NNO POL 

KL^ELCE  ̂  O P»G£ A V V L C H 0 5 T A 0 BOROW 

oCijH Ecy/vy PJOKKOW 7 •l&KL,J>®L , B°"y £ 5  

SAfy/D0Mif?Z JL 'Z A K L I K O v^ IAW0W 
RAKOVV C L^ /  -  -y" ~ 

^JEDRSÆ JOW 

.M'SCHOVV \ . /C 

y-fi i aw 
\ * > 

') 81l60saj 

) 

^.ckreozaw 
r- -? 

O V 

^-Y' C54 'Marn0ET-% 4 
kraka ij - - _ _ - - 7 

libbzuw 
"«%j ,"3?"c ,s la i rj |  R I  J  W  '  I  1 /  

^ , , m - t , ;  VS jm^ho • 

^L,CZKA 
4,k X. J WR7rySL^! 
Kort over den østl ige Krigsskueplads.  



UGEN FRA 30. OKTOBER TIL 5. NOVEMBER 121 

for sig. — Spørgsmaalet er kun, om Kampfællerne ovre mod Vest kan holde Stand 

saa længe. 

TaalmodiÉspillet i Belgien og Frankrig. 
TILSTANDE OG KAMPE MELLEM HAVET OG GRÆNSEN. 

Her ovre har de Allieredes Krigsministre: Millerand, Kitchener og Brocqueville 

Krigsraadet 
i Dunkerque 

holdt Konference med General Joffre, som de mødte Søndag den 1. i 

Dunkerque. Præsident Poincaré var ogsaa til Stede. Situationen blev 

drøftet og den fuldkomne Enighed konstateret. Om Mandagen aflagde de to Fransk

mænd Besøg hos Kong Albert, og hans og Republikkens Tropper passerede Revu 

for de høje Herrer ved Furnes umiddelbart paa den anden Side Grænsen. Dette var en 

Afveksling i Soldaternes ensformige Liv under en Styrkeprøve, der bliver mere og 

mere dødtrættende ensformig. 

Et Resultat har de Allierede dog haft i den forløbne Uge; Vandets Stigning i 

Yser-Kanalen efter Slusernes Aabning har tvunget Tyskerne til næsten helt at for

lade Flodløbets venstre Bred; Oversvømmelserne naar nu flere Steder over Mands 

Højde. Fra Berlin telegraferes, at dette Tilbagetog er sket uden „Tab af 

Mandskab, Heste, Skyts eller Vogne"; de Allierede paastaar, at der er 

efterladt Kanoner, og at baade saarede og usaarede Fanger i stort Tal 

er falden i deres Hænder. Men denne passive Hindring spærrer natur-

Tyskerne 

opgiver den 

venstre 

Yser-Bred. 

Kampene i 

Ypres-

Egnen 

ligvis ogsaa Vejen for de Allierede, kun paa en smal Strimmel Land mellem Strand

kanten og Oversvømmelserne ved Nieuport er der bleven forsøgt Fremstød, men 

skønt de engelske Monitorer jo her kan gribe ind ude fra Søen, er der ikke bleven 

opnaaet noget. 

Under disse Forhold er Brændpunktet flyttet mod Syd til Egnen 

omkring Ypres og Landsbyerne Hollobeke og Messines, der ligger Syd 

herfor ned mod Armentiéres. Navnlig om Messines har der staaet vold

somme Kampe. Paa Maanedens første Dag berettede Franskmændene, at de havde 

generobret den; ogsaa fra London indløb Telegrammer om heldige Kampe og Øde

læggelse af svære tyske Kanoner, men inden 24 Timer var gaaet, kunde man fra 

Berlin melde, at Messines atter var „i vore Hænder", og hidindtil er det ikke lyk

kedes de Allierede at tage den tilbage. 1 det Hele fortæller Tyskerne stadig om jævn 

Fremgang i disse Egne og om Englændere, der tages til Fange, og Kanoner, der 

erobres fra de forhadte Modstandere. Disse sætter paa deres Side alt ind paa For

svaret; Rytteri, der er siddet af Hestene, kæmper nu ogsaa — som det hedder — med 

Lanserne i Skyttegravene. Ogsaa Tyskerne er kommen til Erkendelse af, 

at de paa denne Del af Fronten har Indierne foran sig; en Special-
Indiernes 
Taktik. 

Korrespondent til Reuters Bureau har fortalt om, hvotfledes disse i Forening med 

franske Kolonial-Tropper gjorde sig usynlige i Grøfter og bag Gærder under Mod

standerens voldsomme Ild, og derpaa, da han gik over til Angreb, ligesom dukkede 

op af Jorden og modtog de fremstormende med en ødelæggende Ild paa kort Afstand. 
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Forøvrigt begynder Beretningerne om tyske Soldater, der overgiver sig paa 

Grund af Sult og fysisk Udmattelse, at blive talrigere. Opholdet i de 

vandfyldte Forskansninger maa ogsaa i Længden være forfærdeligt, og 

Trætte 
Tyskere. 

en Kendsgerning er det, at Tyskerne allerede nu er nødt til at bruge Reservetrop

per af betydelig ringere Kvalitet ved Fronten. Det er gamle og ganske unge, halvt 

uddannede Folk imellem hinanden. Ogsaa fra andre Dele af Slaglinjen kommer der 

Efterretninger om, hvorledes de Trætte navnlig benytter taagede Dage til at overgive 

sjo-. Paa dette Punkt har Englænderne den umaadelige Fordel, at de stadig kan 

føre Folk i deres bedste Alder frem. Lørdag den 31. har saaledes det 

første Regiment af den frivillige Territorial-Hær „The London Scottish" 

været i Ilden og udmærket sig under et pragtfuldt Bajonetangreb; andre 

Regimenter vil i den nærmeste Fremtid ligeledes blive sendt til Fronten. 

Den engel

ske Terri

torial-Hær. 

FRONTEN FRA GRÆNSEN TIL VOGESERNE. 

Langs Resten af den lange Kamplinie fortsættes de spredte Sammenstød paa 

den kendte Maade og væsentlig paa de samme Steder, hvor det har gaaet løs i 

Maaneder. Der udfægtes stadig blodige Kampe i Ar ras' Forstæder, og Tyskerne 

holder vedblivende Egnen Vest for Roye besat, selv om de i den sidste Tid ikke 

har været heldige paa dette Punkt, og selv maa indrømme Tab af Fan

ger og Kanoner, men samtidig har de gjort Gengæld paa Aisne-Fronten 

Nordvest for Reims ved Vailly, hvor Franskmændene vedblivende træn

ges tilbage. Disse noterer saa paa deres Side Fremskridt helt ovre i Øst ved Pont 

å Mousson og St. Marie-Passet i Vogeserne. Men overalt drejer det sig selvfølgelig 

om ret minimale Strækninger, og selv et tilsyneladende GennembrudTaar ikke mere 

Betydning; Forsvarerne har jo haft Tid nok til at befæste andre Linjer lidt længere 

tilbage. 

Vekslende 

Krigs-

Søkrigens Begivenheder. 
KAMPE MOD TYRKERNE. 

Som tidligere nævnt har de Allieredes Flaader efter Krigserklæringerne med 

Tyrkiet faaet nye Opgaver. Ved det røde Havs nordøstlige Vig har en engelsk 

Krydser bombarderet Akaba og besat Byen med et Landgangskorps, medens en 

fransk-britisk Flaadeafdeling i Torsdags har beskudt Forterne ved Dar-

danellerne paa lang Afstand; Tyrkerne hævder selvfølgelig, at Beskyd

ningen har været aldeles virkningsløs. 

Fra russisk Side foreligger der nu en Beretning om Begivenhederne i Sorte

havet den 29. Tidlig om Morgenen angreb tyrkiske Torpedobaade Skibene i Hav

nen ved Odessa og bragte den ubeskyttede Krydser „Donez" til at synke; 

derefter tvang Vagtskibet „Kubanez" dem til at fortrække. Et Par Ti

mer efter viste „Goeben" sig udenfor Sevastopol og bombarderede 

| Beskydning 

i af Dardan-

i nellerne. 

„Goeben"s 

Angreb paa 

Sevastopol. 
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Byen; den russiske Eskadre, der Aftenen før var kommen hjem fra et Krydstogt, 

synes slet ikke at have været rustet til en virkelig Søkrig og maatte overlade 

Kampen til Kystbatterierne og en Torpedo-Flotille, der dog ikke udrettede noget 

med sit Angreb; en enkelt Jager blev stærkt beskadiget. Paa Tilbagevejen fra 

Sevastopol mødte „Goeben" et russisk Minefartøj uden Kanoner, der blev sat paa 

Grund og sprængt. — Siden den russiske Sortehavsflaade er løben ud med alt rede 

til Kamp, synes Tyskere og Tyrkere at have holdt sig til Stræderne. 

NORDSØEN SOM KRIGSSKUEPLADS. 

Imidlertid er der indtruffen langt betydningsfuldere Begivenheder i Nordsøen. 

Lørdag Morgen d. 31. Oktober blev den gamle engelske Krydser „Hermes" mellem 

Dunkerque og Dover skudt i Sænk af en fjendtlig Undervandsbaad. Tabet af „Her-

mes" betyder intet i sig selv, men det viser, at man ikke engang i Kana

len er sikker, og dette i Forbindelse med Udlægningen af tyske Miner 

Tabet af 
„Hermes". 

1cu ti 
Nord for Irland, lige paa Amerika-Dampernes Rute, har foranlediget det engelske 

Admiralitet til at erklære hele Nordsøen for „militær Krigsskueplads". Alle Skibe, 

der overskrider en Linje fra det nordligste Punkt af Hebriderne over Færøerne til 

Island „gør dette paa egen Risiko fra 5. November at regne". Beslutningen mo-

tiveres med, at Minerne kun kan „være udlagte af et eller andet Han- Handelsski-

delsskib, der førte neutralt Flag, og som var kommen ad Handels

vejene tilsyneladende med fredeligt Formaal". Den engelske Forholdsregel, 

besom Mine

udlæggere. 

der forøvrigt er bleven fortolket paa en Maade, der gør den langt mindre ødelæg

gende for dansk Eksport og Skibsfart, end det straks saa ud til,  har navnlig i den 

svenske Presse mødt heftige Protester. 

KRYDSERNES TOGTER OG KAMPE. 

Paa den anden Side har de engelske Mineudlægninger ikke hindret de tyske 

Orlogsmænds Bevægelsesfrihed i Vesterhavet. Tirsdag Morgen den 3. har en Eskadre 

saaledes været helt inde ved Yarmouth og 

terierne; den engelske Krydser „Halcyon" 

synes kun med Nød og næppe at have un 

Land ventede man allerede Landgangs-

forsøg. Saa hurtigt som muligt ilede 

andre engelske Krydsere til for at del

tage i Forfølgelsen, men under denne 

opnaaedes ikke andet, end at en en

gelsk Undervandsbaad løb paa en Mine 

og sank. 

Men et langt betydeligere Resultat 

har en tysk Eskadre opnaaet ovre ved 

Chiles Kyst, hvor Panserkrydserne 

vekslet Skud med Kystbat- Tyske rnes  

der laa alene paa Rheden, Angreb paa 

dgaaet Ødelæggelse; inde paa ] l" 

„Scharnhorst".  
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Sø-Træfnin

gen i 

Stillehavet, 

„Scharnhorst" og „Gneisenau" og de 

mindre Krydsere „Leipzig" og „Dres

den" har været i Kamp 

med tre noget mindre en

gelske Krydsere med det 

Udfald, at Panserkrydseren „Good 

Flope" sank, og „Monmouth" er sat 

paa Grund ved Kysten; den mindre, 

hurtige Krydser „Glasgow" trak sig 

paa et tidligere Tidspunkt ud af Kam

pen. Officielle Rapporter synes foreløbig ikke at være modtagne fra nogen af Par

terne, saa alt beror paa Andenhaands Beretninger, og der lader sig derfor intet sige 

med Sikkerhed om Søtræfningens Forløb. I England gaar Pressen ud fra, at det er 

Admiral Craddock, der har indladt sig paa Kampen, og hans Dumdri

stighed kritiseres under denne Forudsætning stærkt. Hvis det er rigtigt, 

vil Forholdene minde om Begivenhederne under den britisk-nordameri-

„Good Hope". 

Har Admi
ral Crad
dock været 
dumdristig ? 

kanske Krig 1812—13, da de engelske 

Kaptajner betalte dyre Lærepenge, in

den de forstod, at de ikke med deres 

lettere Skibe ustraffet kunde angribe 

de svære amerikanske Fregatter, der 

kun nominelt regnedes til samme Klasse. 

Hvordan det nu end forholder sig, saa 

har Kampen i Stillehavet givet et nyt 

Vidnesbyrd om, at de tyske Sømænd 

ikke lader den gunstige Lejlighed gaa 

fra sig.— løvrigt opvejes det engelske 

Tab noget ved, at den tyske Panserkrydser „Yorck" den 4. ds. i Jadebugten er 

løben paa Havneminespærringen og gaaet til Bunds. 

l 

< 4 

HHHI 

Hil • 

„Monmouth". 

s k é é m  

- -

„Yorck" 
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Klip i Kolonierne. 
TSINGTAUS EROBRING. 

Alligevel trækker det sammen for Tyskerne i de fjærnere Dele af Verden. Den 

31. Oktober blev der aabnet et almindeligt Bombardement mod Tsingtau med alle 

de svære Kanoner, ogsaa Blokadeflaaden greb ind. Beskydningen samlede sig navn

lig om Iltis-Fortet, der næsten sank sammen i Ruiner, og Indtrykket af det almin-

/  /  / /  a  

( ty 4 £) © ~ y 

delige Ødelæggelsesværk forhøjedes ved, at Olietankene her, som i Ant

werpen, kom i Brand og kastede deres uhyggelige Skær ud over Egnen. 

1 Løbet af Ugen er Angriberne bleven ved med at arbejde sig frem 

mod Fæstningsværkerne, og skønt det strængt taget falder udenfor den her omhand

lede Uges Grænser, kan det godt i denne Sammenhæng bemærkes, at Japanerne 

Natten mellem Fredag og Lørdag foretog Stormen mod Stillingens centrale Punkt. 

Den blev udført med den kendte Bravour af en blandet Infanteri- og Ingeniør-Afde

ling, og endte med, at 200 Tyskere maatte strække Gevær. Videre Kamp var nu 

Bombarde

mentet 

bzgynder. 
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.Japanske Soldater .  

haabløs, og Besætningen, 2300 Mand ialt, overgav sig om Lørdagen. — Naturligvis 

er Kiautschaus endelige Skæbne ikke afgjort hermed; i sidste Instans bliver det 

Krigens egentlige Udfald, der kommer til at bestemme den, men en øjeblikkelig 

Betydning har det, der er sket, dog alligevel, for de maritime Strids

kræfter, der har været samlede under Belejringen, frigøres nu til at del-

tage i Jagten paa de tyske Krydsere i Stillehavet. Efter Negerlaget ved 

den chilensiske Kyst brænder de Allieredes Flaadeførere naturligvis af Begærlighed 
efter at gøre Regnskabet op. 

REJSNINGEN I SYD-AFRIKA BRYDER SAMMEN. 

I Forbindelse med Koloni-Kampene maa den hendøende Oprørsbevægelse i 

Syd-Afrika vel lige nævnes. Det har vist sig, at de Ledere, der har rejst Uafhængig-

hedsfanen, kun har været i Stand til at samle ganske ubetydelige Styrker, og hid

indtil har Sammenstødene formet sig som en fortsat Forfølgelse fra Regeringstrop
pernes Side. 

Orlogs

mændene 

frigøres. 
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Ugen fra 5. til 12. Novb. 

FREMRYKNINGEN MOD ØST-PRØJSEN FRA TO SIDER. 

Hjemløse i Øst-Prøjsen.  

Det lille diplomatiske Mellemspil, som Tyrkernes Optræden paa Skuepladsen 

førte med sig, er nu forbi; Ugeoversigten maa atter dreje sig om militære Begiven

heder, men ingen af større Betydning, selv om Kampene har været rasende mod 

Vest. Langs Fronten mellem Østersøen og Karpatherne er det paa Fløj- ø s tprøjsens 

ene, der har været Bevægelse i Tingene. Tyskernes Arriéregardekamp sydgrænse 

ved Mlava (Øst-Prøjsens Syd-Grænse) er tidligere omtalt; nu viser det 
truet. 

sig, at Russerne gaar frem paa en ret bred Linje fra Rypin over Wiecznia til Chor-

zellen, men det sker med stor Langsomhed og Forsigtighed. Den russiske Hær

ledelse husker aabenbart paa de Nederlag, dens Armékorps tidligere har lidt i dette 

vanskelige Terræn; først den 8. passerede Rytteriet Grænsen Øst for Neidenberg. 

Imidlertid forudser Befolkningen allerede Invasionens fornyede Rædsler med alt, hvad 

deraf følger i Form 

af Slag eller Ind

kvartering i Lands

byerne, og de flyg

tendes Tog har at

ter sat sig i Be

vægelse mod Vest. 

Regeringen har følt 

sig foranlediget til 

at offentliggøre 

Forsikringer om, 

at Grænseprovin

serne i deres Hel

hed intet har at 

frygte. 

Imidlertid er 

Russerne ogsaabe-
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lysk Infanteri  i  Skyttegrave.  

gyndt at presse paa fra Prøjsens yderste Øst-Grænse, og mærkelig nok har de vun

det mest Terræn paa deres højre Fløj, hvor Modstanderens Flanke jo dog ikke trues. 

Her oppe er Stallupohnen (mellem Gumbinnen og Wirballen) bleven 

besat, og Slaglinjen strækker sig Syd paa fra denne By over Goldap, 

som Russerne erobrede den 7., men i Egnen ved Lyck holder Tyskerne stadig igen, 

og saa vidt man kan se, er dette omstridte Punkt mod Sydøst endnu ikke opgivet; 

kun langsomt nærmer Angriberne sig Øst-Randen af de massuriske Søer. Maaske er 

det for at fremtvinge en hurtigere Afgørelse baade her og paa Fronten ved Syd-

Grænsen, at Russerne er gaaet frem til Johannisburg, hvorfra de kan true begge de 

tyske Slaglinjer i Flanken. 

LANGS GRÆNSEN MOD SCHLESIEN OG POSEN. 

Ved Grænsen mod Schlesien og Posen er den russiske Offensive snarest gaaet 

over i en Række større Rekognosceringer hinsides Warte. Rytteriet er under disse 

naaet ind paa prøjsisk Omraade ved Pløssen (Nordvest for Kalisch) og har her øde

lagt Jernbanelinjen, samtidig er Tyskerne veget tilbage omkring Czestochow i Syd 

ligeledes mod Kalisch, fra Konin til Slupce i Retning af Posen og fra Wraclawek 

til Niezava Sydøst for Thorn, men i sidstnævnte Egn er de i Onsdags 

atter gaaet over til Angreb, dels ned langs Jernvejen paa Weichsels 

venstre Bred, dels i østlig Retning mod Rypin, hvorved man vil kunne 

tage den russiske Hær i Flanken, der har erobret denne By og truer Øst-Prøjsens 

S\d-Grætise. Alt i alt faar man Indtryk af, at Russerne venter paa yderligere For-

østgrænsen 
overskrides. 

Tysk Frem

stød fra 

Thorn. 
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stærkninger, der skal muliggøre Hovedangrebet paa Kongeriget Prøjsens bugtede 
Øst-Grænse. 

Russerne 

Nord for 

Krakau. 

Rivende 

Fremgang i 

Calizien. 

DEN RUSSISKE FRONT FRA TURKA TIL MJECHOV. 

Overfor Østrigerne alene er det forrige Tempo bleven holdt, dels er Fremryk

ningen mod Krakau bleven fortsat paa venstre Weichselbred, den 6. November ka-

stedes den østrigske Arrieregarde tilbage ved Nida, den 7. ved Nidzitza to Bifloder, 

der fra Nord flyder ud i Hovedstrømmen; Dagen efter stod Russernes 

Fortrop i Mjechov ca. 4 Mil Nord for Galiziens historiske Hovedstad. 

Under disse Forhold er det fuldkommen givet, at den østrigske Hær, 

der har kæmpet ved San, 

maa gaa tilbage over Kar-

patherne. Vejen mod Vest er 

truet. Den russiske Generob

ring af galizisk Omraade er 

iøvrigt gaaet ri

vende. Przemysl 

er atter indeslut

tet, Rzezov besat paany; 

den russiske Fremrykning 

foregaar nu fra en Linje, der 

strækker sig fra Jernbane

knudepunktet Tarnov (paa 

Linjen Jaroslau-Krakau) i 

Nordvest over Jaslo, Krosno, 

Sanok og Lisko langs San-

Flodens øvre Løb til Turka; 

her og ved Sanok blev be

fæstede Stillinger indtaget 

den 11.; ved de Broer, der 

fører over San, er de øst

rigske Arrieregarder bleven 

angrebne. Det er ikke mere 

fra Øst til Vest som første Gang, at den russiske Fremtrængen foregaar, det er af

gjort fra Nordøst til Sydvest ned mod Karpathernes Passer og den un

garske Slette bag Bjærgene. Men den fremskudte højre Fløj ved Tarnov 

staar vestligere, end Russerne nogen Tid før har været i Galizien, og 

SEMLI 

L03N 

LjABAvijA 

BOSNIEN 

A K O  V O  

B A S A R  N O  V  

Kort over den serbiske Krigsskueplads.  

Retning 
mod Karpa-
therne og 
Ungarn. 

Hærene paa begge Bredder af Weichsel er nu paa Højde med hinanden. Fronten 

synes i Virkeligheden at fortsættes helt over til Mjechov. 
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GRÆNSEEGNENE MOD NORDVEST BESÆTTES. 

Det er utvivlsomt for at modvirke Indtrykket af denne Invasion, som de officielle 

Kommuniquéer ikke engang prøver at skjule, at Østrigerne har sat en hel Del ind 

paa at vinde Fordele overfor Serberne. Angrebet rettedes denne Gang mod Macva, 

det serbiske Distrikt, der løber op i en Tunge mellem Drina og Sava. Det egentlige 

Sammenstød fandt Sted paa Linjen Lesnica—Sabac, og skønt østrigske Telegrammer 

ved Maanedens Begyndelse har berettet om Erobring af stærkt befæstede Stillinger 

ved sidstnævnte By, der først blev rømmede efter natlige Stormangreb, saa er der 

vitterligt ogsaa de følgende Dage bleven kæmpet paa den omtalte Front. Imidlertid 

gik Østrigerne ogsaa over Drina og rettede paany et Angreb mod de 

forstærkede Linjer fra Ljubovica over Krupanj til Loznica, og efter et 

tappert Forsvar maatte 6 serbiske Divisioner gaa tilbage i Retning af -

Valjevo, idet deres Arriéregarder stadig holdt Fjenden fra Livet. Dette t\ 

der kæmpede i Nord, til at afbryde Slaget. Højderne Syd for Sabae fal< 

rigernes Hænder, Serberne gik tilbage paa Koceljevo, og herfra blev d 

Bevægelse fortsat mod Øst, saa de østrigske Tropper baade fra Nord og 

Vest trængte frem mod Valjevo. Naturligvis har disse Begivenheder i sig selv 

kun moralsk Betydning, og det maa afventes om Østrigerne vil fortsætte 

med den langt sværere Opgave at trænge dybere ind i Serbien. 

Det afgø
rende An
greb over 
Drina. 

ang Hæren, 

It nu i Øst-

sn vigende 

Serberne 

naar til 

Valjevo. 

Tyrkernes Kampe. 
VED GRÆNSERNE MOD KAUKASUS OG ÆGYPTEN. 

Paa den endnu fjærnere tyrkiske Krigsskueplads staar ved Grænsen mod Kaukasus i 

Virkeligheden kun én Ting fast: Russerne er fra Angreb gaaet over til Forsvar, og 

Kampen er væsentlig bleven koncentreret om Koprikøj paa Vejen til Erzerum. Den 

6. November blev Byen besat, den 7. meldtes der til Petrograd om to tyrkiske 

Divisioners Fremrykning; Kampen fik straks et voldsomt Præg, og 

Russerne har haft nok at gøre med at afværge Omfatningsforsøg mod 

deres højre Fløj; allerede den Gang berettede Konstantinopel-Telegrammerne om 

den russiske Hærs „fuldstændige" Nederlag, senere er der fortsat med meget ma

lende Meddelelser om Erobringen af de forskellige Forsvarslinjer, om Bajonetangreb 

og Sejr over hele 1. kaukasiske Armékorps; kun Taage og Sne hindrede Tyrkerne 

i helt at ødelægge den Fjende, der flygtede i Uorden. Overfor dette staar den rus

siske Generalstabs lakoniske Rapport: „Kampen i Egnen ved Koprikoj vedvarer 

stadig". Sandheden er vel, at Overmagten efterhaanden skifter, og at Tyrkerne er 

Slaget ved 
Koprikoj. 
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Russerne 

har vist op

givet nogle 

Stillinger. 

begyndt at trænge Russerne ud af deres Stillinger, men den Bombast, 

der præger Konstantinopel-Kommunikéerne, styrker ikke Tilliden. Nogle 

vistnok ret ubetydelige Sammenstød i Grænseegnene ud mod Sortehavet 

har ogsaa givet Stof til romantiske Skildringer af, hvordan Blokhusene 

blev overrumplede. løvrigt er den russiske Offensivbevægelse endnu ikke standset 

paa alle Punkter; hele Alaschkert-Dalen er saaledes bleven besat. 

Paa Fronten mod Syd paastaar Tyrkerne atter at være i Besiddelse af Akaba, 

samt at deres Tropper er trængt ind paa den smalle Strimmel ægyptisk Omraade, 

der langs Middelhavskysten naar omtrent helt op til Ghasa; de skal her have naaet 

Egnen omkring Fort El Arish, en fem-seks Mil bag Grænsen. Der er 

grumme ringe Sandsynlighed for, at Englænderne vil optage Kampen i 

disse Ørken-Strækninger Øst for Suez, og imedens Fjenden arbejder sig 

igennem disse øde Egne, samles Forsvarsstyrken i Pharaonernes gamle Land. Tele

grammer til italienske Blade beretter, at indiske og malajiske Soldater her mødes 

med Militstropper fra Australien og Regimenter af Territorialhæren fra Lancashire; 

de sidste fortsætter stadig med deres Øvelser. 

Endelig har en engelsk Marinebrigade under Samvirken med indiske 

Afdelinger ført Krigen over til de tyrkiske Besiddelser ved den persiske 

Havbugt og besat Fao ved Udløbet af Schat el Arab. 

Fremryk

ningen mod 

Ægypten. 

Englænder

ne i Meso

potamien. 

Kurdisk Rytteri .  
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ffttl  ̂

Hovedgaden i  Ypres.  

lyske Angreb ved Fronten i Vest 
KAMPENE OM YPRES. — EROBRINGEN AF DIXMUDE. 

Den Udvikling paa Kamppladsen mod Øst, der har gjort det ønskeligt for Øst

rigerne at kunne melde om Sejre over Serberne, har ogsaa drevet Tyskerne frem til 

et desperat Forsøg paa at opnaa et Resultat i Belgien. Opflammet 

gennem Kejserens personlige Nærværelse har den tyske Hærledelse kastet 

uhyre Troppemasser mod de Allieredes Linjer — men Udfaldet har 

Ønskelighe

den af en 

Sejr. 

hidtil været det sædvanlige: De store Ofre har ikke bragt Angriberne videre end til 

Erobringen af Fjendens forreste Linje, som derpaa næsten helt er gaaet tabt igen. 

De første Dage af den Periode, som Oversigten omfatter, forløb forholdsvis 

roligt; fra begge Hovedstæder indløb de sædvanlige Telegrammer om vundet Ter

ræn. De Allierede meldte saaledes om Fremgang baade Syd for Dixmude og Syd

øst for Ypres; i Søndags taltes der endogsaa om Offensiven langs næsten hele Fronten; 

forøvrigt synes man paa fransk-belgisk Side at have visse Planer om et Frembrud 

fra Nieuport over Lombaertzyde mod Fjendens yderste højre Fløj, hvor 

der kunde regnes med Understøttelse fra Skibene, og den nævnte Flække 

har adskillige Gange skiftet i de kæmpende Parters Besiddelse. Men 

noget varigt har Belgierne og deres franske Hjælpetropper ikke opnaaet 

Planer om 

Frzmbrud 

over Lom

baertzyde. 



Et tysk Feltbatteri  i  Begreb med at  tage Sti l l ing 
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her, og efterhaanden viste det sig, at Tyskernes Anstrengelser i Ypres-Egnen ikke 

forblev uden Resultater. Under Tilfangetagelse af et betydeligt Antal Fjender aad 

det tyske Fodfolk sig stadig frem støttet af Artilleriet, der forberedte Angrebene, og 

samtidig begunstigede tætte Taager afgjort den Part, der i Øjeblikket havde Offen

siven, og det var her i det væsentlige Tyskerne. Stillingen blev efterhaanden den, 

at de Allierede veg tilbage i det aabne Land, medens selve Byen Ypres og nær

meste Omgivelser, der blev holdt besat af Englænderne, sprang frem som en Bastion 

helt ind i de fjendtlige Linjer. Det regnede Ild ned over den ulykkelige Stad, der 

hurtigt forvandledes til et bragende og knitrende Flammehav, hvis Bølger slog sam

men over gamle Kirker og Borgerhuse. Den engelske Linje var dog stadig urokket, 

trods heftige Angreb om Mandagen, og andre britiske Afdelinger prøvede at skaffe 

deres Landsmænd Luft ved hæftige Modangreb noget længere mod Syd omkring 

Armentiéres, men Fjenden hævdede her stadig de dominerende Højder Nord for Byen. 

Saa pludselig om Tirsdagen gik Tyskerne voldsomt frem med store Styrker paa 

hele Fronten mellem Dixmude og ned til Syd for Ypres, overalt vandt de Terræn 

og tog Fanger; Vest for Langemarck stormede nydannede Regimenter med ungt 

Mandskab de fjendilige Stillingers første Linje under Afsyngelse af „Deutschland, 

Deutschland tiber Alles", og 2000 Franskmænd maatte her strække Gevær. Det be

tydningsfuldeste var imidlertid, at selve Dixmude henimod Aften blev 

stormet, og at andre Regimenter længere mod Syd kom over Yser-

Kanalen. Kun omkring selve Ypres stod 1. engelske Armékorps stadig som et Klippe-

forbjærg i Angrebets brølende Hav. 

Dixmuide 
erobres. 

ANGREBET MISLYKKES. — DET 

Det var mod dette Punkt, at Tysk

erne saa Onsdag den 11. rettede deres 

Hovedstød. Gennem Dage var Granat

erne øst ned over de engelske Stillinger, 

gennem Døgn var deres Forsvarere ble

ven trættede ved Infanteriangreb, nu syn

tes Øjeblikket kommen, hvor den prøj

siske Garde maatte kunne 

gøre rent Bord; hele For

middagen tordnede Artille

riet med fornyet Voldsomhed, og saa 

pludselig gik 2 Brigader frem til Storm 

mod et enkelt Pnnkt. Angrebet var saa 

koncentreret, saa determineret i sin Gen

nemførelse, at det 1. engelske Armé

korps Linier virkelig blev brudt paa tre 

Punkter, men ellers veg de engelske 

Rækker ikke, og de Fordele, der var 

Gardens 

Storm

angreb. 

VUNDNE MAA DELVIS OPGIVES. 

General  Haig.  — Chef for 1.  engelske Armékorps.  
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Belgiske Soldater  transporteres t i l  Slagmarken ved Yser-Kanalen 

vundet, blev partielle og forbigaaende. General Haig fik Tid til  at  føre sine Reser

ver frem, og under frygtelige Tab kastedes Tyskerne tilbage over de erobrede Skytte

grave. 

Udfaldet havde altsaa været et andet end ved Dixmude, og selv her viste det 

sig snart,  at hvad Tyskerne havde opnaaet,  var grumme lidt;  foran Byen laa stadig 

den brede Yser-Kanal, og Forsøg paa at trænge over denne i Løbet af Natten og 

den 4. om Formiddagen blev alle afviste. De Allierede fik som sædvanlig Tid til  

Forstærkninger til  Veje og benyttede dem til  i  Løbet af Torsdagen at 

tvinge Tyskerne tilbage over Yser; naar undtages et enkelt Punkt, hvor 

de havde bidt sig haardere fast,  maatte det vundne rømmes. Kraften 

var gaaet af Angrebet; de sidste Beretninger gaar ud paa, at Kampen 

Den eneste virkelige Forandring er,  at Forsvarsværkerne nu ogsaa her 

>egge Sider er ført saa nær til  hinanden, at det er umuligt at udstille 

Poster.  Første Linjes Styrke maa holdes rede ved Skyttegrave, hvor Van

det tidt staar knæ- eller brysthøjt.  Forholdene mellem Dixmude og Græn

sen svarer nu i mange Maader til  dem langs Aisne, men den Kraft,  der 

baade paa Forsvar og Angreb her oppe, viser tydeligt,  hvor stor Betyd

ning man tillægger Besiddelsen af Yser-Kanalens Brohoveder. 

at bringe 

Tyskerne 

tvinges 

tilbage. 

stilnede af. 

oppe fra 

Linjerne 

nærmer sig 

hinanden. 

sættes ind 

LANGS RESTEN AF FRONTEN. — DEN ALMINDELIGE STILLING. 

løvrigt har Slaget i denne Uge paa ingen Maade været stillestaaende langs den 

øvrige Front. Ved selve den fransk-belgiske Grænse lettede britiske Afdelinger deres 

Landsmænds Arbejde længere Nord paa gennem heldige Modangreb (Øst for Armen-

tiéres); ved la Bassée kastede andre Dele af det engelske Ekspeditionskorps Tyskerne 



Natlig Gadekamp i en By ved den fransk-belgiske Grænse,  
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Heftige 

Kampe om 

Arras. 

ud af deres Skyttegrave; fra Egnen omkring Arras meldtes der Lørdag 

og Søndag om saa voldsomme Sammenstød, at Pariserbladene mente, 

at det nu var Fjendens Mening at trænge frem til  Kanalen fra denne 

Side. Større Forandring er dog ikke foregaaet her; vist heller ikke Nord for Sois-

sons, hvor Franskmændene paastaar, at de er rykket frem. Derimod har de vist 

faktisk genvundet det tabte lidt østligere ved Vailly; i hvert Fald er det 

noget nordligere Soupir atter forladt af Tyskerne; ogsaa videre frem 

langs Fronten ved Craonne, Berry au Bac og ned mod Reims meldes 

Fremgang 

og Vigen 

skifter. 

der fra Paris om Fremskridt.  Paa deres Side kan Tyskerne berette om Erobringen 

af en dominerende Fløjde Nord for Vienne le Chateau ved Argonnernes Vestrand, 

hvor to Kanoner blev gjort til  Bytte, medens Franskmændene atter fortæller om 

vundne Fordele paa Meuse-Højderne og i Vogeserpasserne. 

Forøvrigt er det muligt, at hele dette Stormløb mod de Allieredes^Front i Nord

vest kun er et sidste fortvivlet Forsøg paa at opnaa et Resultat,  før Planerne atter 

forandres. I den senere Tid er de tyske Forstærkninger afgjort bleven ført imod Vest 

for at lægge deres Vægt til  den Lavine, der skulde bryde Modstanden i Belgien. 

Der er bleven ofret mere og mere jo nærmere Russerne kom til  den tyske Øst-

Grænse; nu er den overskreden, og forskellige Meddelelser gaar atter ud paa, at 

Troppetogene damper mod Øst, som da Rennenkampf nærmede sig 

Weichsellinjen i August; saa kom Omslaget ved Marne, og Tyskernes 

Forsvar af Aisne-Linjen. Det er muligt,  at de nu ogsaa maa gaa over 

til  Defensiven i Belgien, men under alt  dette har de ogsaa faaet sig 

Forer 

Tyskerne 

atter Trop

per mod øst 

grundigt forskandsede her; de Allierede kommer som Angribere til  at  staa overfor 

en vanskelig Opgave; om Overfløjning er der i Virkeligheden ikke mere Tale; 

Slaglinien naar til  Havet,  og det kan vare længe, inden den numeriske Overvægt 

er bragt til  Veje, der er nødvendig til  et  Gennembrud i Fronten. 

Englænderne arbejder paa med Tiden at kunne skaffe den; der er taget Beslut

ning om at forøge Flæren med en Million endnu; det betyder, at Stor-

Britannien efterhaanden faar c. 2,200,000 Mand under Vaaben uden 

Hensyn til ,  hvad Døtre-Staterne kan skaffe; foreløbig giver deres Milits

tropper Erstatningsmandskab; Afdelinger fra Kanada, Australien, Ny Zeeland og Ny 

Foundland har paraderet ved sidste Lord-Mayor-Tog og kan i en overskuelig Frem

tid ventes ved Fronten. 

Den nye 

engelske 

BepÉÉ paa Havet. 
TRE TYSKE KRYDSERES ENDELIGT. — SMAANYT FRA 

NORDSØEN OG SORTEHAVET. 

Krukken gaar saa længe til  Vands . . . .  „Emden" har mødt sin Skæbne. Man

dag Morgen den 9. dukkede den op uden for Kokos-Øerne i det indiske Hav, og 

et Detachement blev sat i Land for at ødelægge en derværende traadløs Telegraf-
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„Emden 

ved Kokos-

Øerne. 

Station. Men inden Tyskerne endnu havde sat Foden paa Stranden, var 

G n i s t b u d s k a b e t  g a a e t  u d  o v e r  O c e a n e t ,  o g  F I j æ l p e n  v a r  i k k e  f j æ r n ;  i d e  

sidste Dage havde en kombineret Eskadre af de Allieredes Krydsere 

foretaget en Eftersøgning i stor Stil ,  og før Landgangskorpset var færdig med sit  

Ødelæggelsesværk, kaldte „Emden"s Sirener dem tilbage. Det var den australske 

Krydser „Sydney", der nærmede sig for fuld Fart,  og Tiden blev saa 

kostbar, at v. Muller maatte sætte Dampen op og sejle bort,  inden 

Fjenden i 

Sigte. 

„Sydney" 

vælger 

Afstanden. 

Baadene naaede ud; deres Mandskab bemægtigede sig derpaa en gammel Skonnert 

og sejlede bort.  

I Følge uofficielle Beretninger skal „Emden" straks have bragt „Sydney"s Di-

stancemaaler i Uorden ved et velrettet Skud, og Australierens Ild var derfor til  en 

Begyndelse virkningsløs, men snart fandt de Afstanden, og dens 8 fem

ten-Centimeters Kanoner gjorde hurtig deres Virkning overfor Modstan

derens 12 ti-Centimeters, navnlig fordi „Sydney" som det hurtigere Skib 

kunde vælge den mest gunstige Afstand. 

I Løbet af 1 Time og 20 Minutter var 

„Emden" Vrag og maatte sættes paa 

Land. Chefen var blandt de usaarede 

Fanger; han og hans Officerer,  om hvis 

Høflighed og Elskværdighed under de 

ubehagelige Møder engelske Koffardi-

kaptajner nu ikke kan fortælle Historier 

nok, har efter Ordre fra Admiralitetet 

faaet Lov at beholde deres Sabler.  

Omtrent samtidig er den anden ty

ske Krydser, der foruroligede Handels

vejene i det indiske Hav, bleven uskade-

liggjort.  „Kønigsberg", der i sin Tid 

havde ødelagt „Pegasus" paa Zanzibars 

Rhed, er siden da bleven ivrigt eftersøgt, 

og den 30. Oktober opdagede man fra 

„Chatham", at Tyskeren var søgt op i 

en af Øst-Afrikas Floder, saa 

højt op, at han vistnok ved 

Lavvande stod paa Grun

den. „Chatham" kunde i hvert Fald ikke 

gaa derop; tætte Palmeskove gjorde et 

Bombardement af Skibet og de For

skansninger, der var opkastet langs Floden, virkningsløst,  men Sejlløbet er derpaa 

bleven spærret ved Forsænkning af Kuldampere. 

Ovre paa Hawaiji  er den lille Krydser „Geier" nu endelig bleven 

afvæbnet, og Tyskerne har foruden den noget større og meget hurtige 

Krydser „Karlsruhe", der færdes i Atlanterhavet,  væsentlig kun Admiral 

„Kønigs

berg" spær

res inde. 

Fregat-Kaptajn v.  Muller .  

„Karlsruhe" 

og v. Spee's 

Eskadre. 
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v. Spees sejrkronede Eskadre: „Scharnhorst", „Gneisenau", „Leipzig" og „Dresden". 

Til disse skal ogsaa „Bremen" og „Nurnberg" have sluttet sig. Ligesom de Alliere

des mindre Orlogsmænd har været paa Jagt efter „Emden", sejler vel navnlig Japa

nernes store hurtige Panserkrydsere nu Vandet tyndt for at finde denne Modstander. 

Hjemme i de engelske Farvande er den gamle Torpedokanonbaad „Niger" paa 

Højde af Dover skudt ned af en Undervandsbaad, atter et ringe materielt  Tab, men 

et Vidnesbyrd om de Farer, der lurer selv nede i Kanalen. 

1 Sortehavet er det ikke kommen til  noget Sammenstød endnu, men begge 

Parters Krydsere bevæger sig frit ,  og Russerne har haft Held til  at  skyde nogle tyr

kiske Transportdampere i Sænk. 

t 

„Sydney".  
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Ugen fra 12.til 19.Novb 

RUSSERNES BESVÆRLIGE FREMMARSCH. 

TYSKERNES ANGREB FRA NORDVEST. 

Med ængstlig Spænding afventer begge de stridende Parter Udfaldet af det 

Slag, der, medens dette skrives, udkæmpes i det vestlige Polen, og som indlededes 

med et tysk Fremstød fra Thorn, langs Jernbanelinjen til  Skiernevice; 

det omtaltes allerede i den sidste Oversigt,  men en Afgørelse er ikke falden 

endnu, og Meddelelserne fra begge Sider er saa kortfattede og alminde

ligt holdte, at det er vanskeligt at danne sig et Skøn om den videre 

Kejser Wilhelm har ogsaa kun takket Generaloberst Hindenburg for 

lovende Resultat".  

Det viser sig nu, at Tyskerne paa deres Tilbagetog fra Warschau o£ 

har ødelagt Jernbanelinjer og Chauséer med en imponerende Grundig

hed; alle Broer blev sprængt, Banegaardene gjort ubrugelige, selve Vejene 

og Banelegemerne beskadiget saa meget som muligt,  Telegraf- og Tele

fonpæle styrtede om. Paa denne Maade sinkede man ikke blot Forføl

gerens Fremrykning, saa at der hver Dag blev vundet et yderligere Forspring under 

Tilbagetoget,  men Russernes Forbindelse bag ud blev stedse vanskeligere, jo nær

mere de kom til  den tyske Grænse. Samtidig forbedredes Tyskernes Stilling derved, 

at de nu kunde benytte det fortrinlige Jernbanenet paa deres egen Grund 

i Schlesien, Posen og Øst-Prøjsen til  Troppeforskydninger fra én Del af 

Fronten til  en anden, ganske som de Allierede har gjort det i Nord

frankrig og Belgien; det var kun tilsyneladende, at Russerne havde den kortere indre 

Linje, de gode tyske Jernbaneforbindelser forrykkede ganske Forholdet.  

Omkring 10. November havde Hindenburg faaet samlet en tilstrækkelig Troppe

styrke i Egnen ved Thorn; der var ogsaa her trukken betydelige Rytterafdelinger til  

fra Vest.  Og samtidig var Russerne naaet saa langt frem, at det var muligt at slaa 

til  mod deres nu mere spredte Armékorps. Offensiven foregik paa begge Sider af 

Weichsel; navnlig paa den venstre Bred gav de fjendtlige Afdelinger hurtig efter og 

Ingen 

Afgørelse 

i Polen. 

Udvikling, 

jet „meget 

Ivangorod 

Tyskerne 

har ødelagt 

Veje og 

Jernbaner. 

Det glim

rende tyske 

Jernvejsnet. 
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veg tilbage over Vraclavek; den 15. meldtes der fra Petrograd om Kamp 

paa en Front fra Warte-Floden til  Plock. Mod samme By gik Ty

skerne ogsaa frem paa den anden Side af Floden efter en sejrrig 

Fægtning ved Lipno, men det var dog stadig Syd for Weichsel,  de trængte mest 

frem. Næste Dag havde Russerne opgivet Kutno. Slaglinjen strakte sig nu fra Plock 

over Leczica til  Onejof ved Warte (noget Syd for Kolo). Tyskerne var nu atter naaet 

hen mod Bzura-Floden, ja er aabenbart senere naaet endnu videre, saa at Lowicz 

atter synes at være inddraget i Slaglinjen. 

Russerne 

viger langs 

Weichsel. 

SLAGENE VED LODZ OG NORD FOR KRAKAU. 

Imidlertid lader det ogsaa til ,  at  Kampen her er bleven staaende, og at Russerne 

paa sine Steder allerede har kunnet gaa over til  Angreb; saaledes rap

porteredes der om Erobringen af et Batteri svært tysk Artilleri Nordøst 

j for Lodz (Torsdag den 19.).  Jo nærmere Slaget rykker til  Warschau og 

Kampen 

bliver 

staaende. 

de farbare Banelinjer mod Øst, des lettere vil General Ruzsky have ved at bringe 

sine Forstærkninger frem; maaske føles det i Øjeblikket,  at Styrker, der vilde have 

gjort god Gavn i Polen, har maattet dirigeres til  Kaukasus. Men saa længe der ikke 

er indtruffen en Katastrofe, vil  Tiden afgjort virke i Russernes Favør; det værste, 

der synes at kunne ske, 

er,  at de atter falder 

tilbage paa Fæstnings-

linjen ved Weichsel og 

Narew. 

Stillingen kunde 

være bleven kritisk, hvis 

den tysk-østrigske Hær, 

der staar paa Linjen 

Czestochow — Krakau 

samtidig havde været 

i Stand til  at  gaa frem 

fra Sydvest.  Det har 

været Planen, og det 

er lykkedes at standse 

Fjendens Fremtrængen 

mod Krakau fra Nord, 

men ud over Wolbrom 

og Pilica (midt mellem 

Radzin og Mjechow) 

er Forbundsfællerne ik

ke naaet,  og siden Tirs

dag den 17. synes Rus-

ødelagt  Bro  i  Polen .  serne at gaa frem igen. 
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Landevej  i  Polen 

RUSSERNES FREMRYKNING PAA DE YDERSTE FLØJE. 

Men samtidig trues Krakau ogsaa fra en anden Side. Det lader til ,  at  det i Ga-

lizien virkelig en Tid er lykkedes Østrigerne at standse den fremtrængende Fjende 

langs Dujanec-Floden Syd for Tarnow og ved Jaslo, medens Karpather-Passerne 

efterhaanden maatte opgives, Dukla er her bleven besat,  men siden Onsdag staar 

Russerne paa en skraa Linje mod Nordvest over Gorlize til  Wisniz (midt 

mellem Tarnow og Krakau). Galiziens Hovedstad staar nu ogsaa foran 

et Angreb fra Øst; svært Artilleri skal være ført herned fra Breslau, og 

tyske Ingeniør-Officerer leder mægtige Forsvarsanlæg; Fæstningsværkerne, 

der vanskeliggør en Omfatning af Forbundsfællernes Hær i Schlesien fra 

utvivlsomt holdes til  det sidste. 

Paa den umaadelige Fronts modsatte Fløj har Tyskernes Fremtrængen langs 

Weichsel naturligt medført,  at den russiske Hær, der opererer mod Øst-Prøjsens Syd

grænse, har maattet trække sin yderste venstre Fløj tilbage over Mlava, men hen 

mod Johannisburg holdes tysk Omraade stadig besat,  og fra Øst arbejder andre 

Korps sig langsomt frem over Forsvarsstillinger, der er dækkede af Grave 

og Pigtraadshegn ganske som langs Aisne. Mod Nord gaar Tyskerne 

langsomt tilbage mod Linjen Gumbinnen-Angerburg; Egnen om Stallu-

pohnen er tabt; paa den yderste venstre Fløj har de afvist et Forsøg, som stærke 

russiske Rytterafdelinger gjorde paa fra Vladislavov at trænge frem til  Pillkallen. 

Russerne 

nærmer sig 

Krakau fra 

Øst. 

Syd, skal 

Tyskerne vi
ger lang
somt i 
Øst-Prøjsen 



148 

Tysk Arti l leri .  

Længere mod Syd er Angriberne naaet frem til  de massuriske Søers Øst-Rand, hvor 

de har gjort 19 Kanoner til  Bytte. 

Bstripernes MWmm i Serbien. 
Søndag den 15. lykkedes det endelig Østrigerne at besætte Valjevo. Fremryk

ningen foregik baade fra Nord og Vest,  men det var atter de Korps, der kom fra 

Drina-Siden, der fremkaldte Afgørelsen, idet de om Lørdagen erobrede Højderne ved 

Kamenica Vest for Byen. Efterhaanden trængte fjendtlige Afdelinger ogsaa frem mod 

Syd, men alligevel lykkedes det Serberne, der nu truedes fra tre Sider, uden 

større Tab af Fanger og Materiel at vikle sig ud af Kampen og gaa 

tilbage over Kalubara-Floden. Østrigerne har fulgt dem, men er straks paa 

den anden Side stødt paa fornyet Modstand; Kampen drejer sig stadig 

om det noget nordøstligere Lazarevac. Vinteren har alt  imens holdt sit  

Indtog, der ligger dyb Sne paa Højderne, og i Dalene gaar Floderne over deres 

Bredder; et Felttog i Balkan-Landene paa denne Tid af Aaret er en vanskelig Ting..  

RUSSERNE GAAR BAG GRÆNSEN. — ENGELSKE ANGREB 

LANGS KYSTEN. 

Langs den kaukasiske Grænse fortsættes Krigen gennemgaaende i mindre Stil  

og med vekslende Held; den persiske Provins Aserbeidschan, som Russerne holder 
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besat,  er ogsaa draget med ind. Som allerede bemærket i den forrige Oversigt,  har 

Russerne opgivet Koprikoj,  men det viser sig nu, at Tyrkerne vil føre deres Hoved

stød langs Sortehavets Kyst mod Batum. De har her passeret Grænsen 

og har kastet Russerne tilbage over Tschorock-Floden; Enkelthederne, 

som naturligvis kun beskrives fra tyrkisk Side med det sædvanlige Pral 

og evig Paakaldelse af Allah, er det umuligt at naa til  Klarhed over. 

Det er aabenbart for at forstyrre de indtrængende Styrkers Forbindelseslinjer,  at 

Russerne den 19. har ladet en Flaadeafdeling beskyde Havnebyen Chopa, der ligger 

umiddelbart ved Grænsen paa tyrkisk Side. 

Den britiske Styrke, der er gaaet i Land i Mesopotamien, er efter at have mod

taget Forstærkninger fra Indien gaaet over til  Angreb og har kastet Tyrkerne ud af 

nogle befæstede Stillinger; et Par gamle Krydsere, „Odin" og „Espiegle", har delta

get i Kampen. — Endelig har en Afdeling indiske Soldater,  støttet af Krydseren 

„Duke of Edinburgh", besat nogle Kystforter i det sydlige Arabien. 

Det langstrakte Slag i Vest. 
TYSKERNES TAB OG NYE FRUGTESLØSE ANGREB. 

UVEJR OG OVERSVØMMELSER. 

Efter Tyskernes voldsomme Angreb den 10. og 11. November mellem Dixmude 

og Ypres, indtraadte der aabenbart hele Resten af Ugen en vis Slappelse paa deres 

Side; ikke saaledes, at de holdt op med at presse paa, men der var ikke den tid

ligere Kraft over deres Forsøg. Og selv om Kommunikéerne fra Berlin stadig talte 

om langsom Fremadskriden, synes disse Dage at have været prægede af, at de 

Allierede vandt de fremskudte Stillinger tilbage, de havde tabt under Tirsdagens og 

voldsomme Stormløb. Lørdag begyndte Englænderne saaledes atter at 

gaa ud over Ypres mod Øst; kun i Omegnen af denne By holdt tysk 

Fodfolk og den prøjsiske Garde stadig Infanteriangrebene gaaende, ellers 

var det mest Artilleriet,  der førte Kampen. Enden paa dette Afsnit af 

Slaget indtraf om Søndagen, da de Allierede kastede den sidste Rest af Fjenden 

tilbage over Yserkanalen; det eneste, Tyskerne endnu har tilbage af det,  der blev 

vundet,  er den Del af Dixmude, der ligger Øst for Strømmen. Særlig Betydning 

synes man i Paris at ti l lægge Englændernes Generobring af en lille Skov Syd for 

Bischoote, 2 Kilometer hinsides Kanalen. Det Syn, der mødte de britiske Soldater,  

da de efter 2 Timers Kamp trængte ind mellem Stammerne, skal have været for

færdeligt.  „Jorden var bogstavelig talt  dækket med Lig og en pestagtig Luft strøm

mede de Indtrængende i Møde. Det var en virkelig Dødens Skov." 

Under alt  dette havde det tyske Fodfolk nærmest rettet deres Fremstød mod 

Fronten mellem Ypres og Armentiéres, længere mod Nord var det om Mandagen 

stadig Kanonerne, der tordnede, idet de Allierede gennem en voldsom Beskydning 
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Parti  fra Dixmude.  

søgte at hindre Modstanderens Forsøg paa at begrænse Oversvømmelsen. Men saa 

vidt man kan se af de sparsomme Efterretninger, har Tyskerne atter om Tirsdagen 

rettet deres Hovedbestræbelser mod Ypres. Stormkolonnerne tørnede 

navnlig mod den 3. engelske Division, og et Par Batailloner, mod hvilke 

et af de egentlige Stød to Gange i Træk blev rettet,  kom til  at  vakle; 

imidlertid kastede de tililende Reserver som sædvanlig snart Fjenden ud af de tabte 

Løbegrave; paa andre Dele af Fronten havde de Allierede Angrebet,  og ved Bi-

schoote var det nu algierske Tropper, der med Bajonetten frarev Tyskerne en min

dre Skovstrækning. — Med dette fornyede Angreb paa Ypres synes Tyskernes 

Kræfter imidlertid foreløbig opbrugte; om Onsdagen var det Kanonerne, der dun

drede løs, medens Fodfolket næsten ikke rørte paa sig; i Løbet af Torsdagen ind

stillede det helt sin Virksomhed og selv Artilleriilden var kendelig svagere. 

Fra tysk Side giver man Vejret Skylden for denne Passivitet;  alle Beretninger 

samstemmer om at skildre det som forfærdeligt.  Det begyndte med Storm og Regn, 

som gik over til  Sne, og allerede herved var den fede flanderske Jord 

bleven forvandlet til  en brun Grød, der navnlig gjorde Operationer med 

Artilleriet i højeste Grad vanskelige, men siden er det falden i med Kulde, saa den 

halvfrosne Grund er næsten ufremkommelig. Samtidig har de Allierede udvidet 

Oversvømmelserne yderligere ved at gennemskære Digerne og paa den venstre Bred 

at bruge Jernbanelinjen som Dæmning; paa denne Maade naar den passive Hin-
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Frygteligt 
Vejr og Føre 
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Algierske Skytter  faldne under Stormangreb.  

t igt,  at Franskmændene paa sine Steder har kunnet fiske 

det lave Vand. 

KAMPENE VED ST. MIHIEL OG TRACY LE VAL. 

Langs den øvrige Front er Kampene fortsat paa den sædvanlige Maade med 

skiftende Held. Bombardementet af Reims er bleven genoptaget,  og de tyske Skytte

grave skal være rykket nær ind mod Byen; ogsaa i Argonnerskoven melder Ty

skerne nu stadig om Fremskridt,  men nærmere Angivelser mangler vedblivende. Kun 

paa et Par Punkter synes der at være foregaaet Begivenheder af l idt større Betyd

ning. Ovre ved St.  Mihiel holder Tyskerne endnu Landsbyen Chaumoncourt paa 

den vestlige Meusebred besat,  og et Forsøg, som Franskmændene i Lørdags gjorde 

paa at storme den, brød fuldstændig sammen, efter at det først havde 

tegnet godt; i Paris paastaar man, at Forsvarerne sikrede sig ved at 

sprænge den vestlige Del af Byen, der tidligere var undermineret,  i 

Luften. Nordvest for Soissons ved Tracy le Val er det imidlertid gaaet 

heldigere. Det officielle franske Kommuniqué meldte herom Torsdag den 18.: 

„Efter at vi for nogle Dage siden havde bemægtiget os denne Landsby,  gjorde Ty

skerne i Forgaars Forsøg paa at tage den tilbage. Det lykkedes dem ogsaa at tilrive 
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Natligt  Bombardement ved Aisne-Linien.  Tyskerne anvender Lys-Bomber.  
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sig vore første Løbegrave og at naa frem til  en centralt  beliggende Korsvej,  men 

takket være vore algierske Troppers voldsomme Modstand blev de slaaet tilbage, 

°g vi genvandt hele det erobrede Terræn under meget store Tab for Fjenden." 

Helt ovre ved Grænsen mod Lothringen ved Cirey, har der endelig staaet en 

Kamp, idet Tyskerne stormede Slottet Chatilion. 

Af andet Nyt kan noteres, at Prinsen af Wales er ankommen til  Fronten for at 

gøre Tjeneste som Adjudant i General Frenchs Stab. 

Maritime og politiske BivenhÉr. 
Til Søs er det i Østersøen og Sortehavet,  at der i denne Uge har fundet Sam

menstød Sted; Tirsdag d. 17. viste et Par tyske Krydsere og en Torpedobaads-Eskadre 

sig udenfor Libau; de mindre Fartøjer trængte helt ind i Havnen, men fandt ingen 

russiske Orlogsmænd; derefter blev Havneløbet spærret med forsænkede 

Skibe, ligesom Byen blev beskudt. — Samme Morgen bombarderede 

Skibe fra den russiske Sortehavs-Flaade Trapezunt og skød nogle Huse 

i Brand, men langt vigtigere var det,  at to Slagskibe og fem Krydsere 

paa Hjemvejen herfra mødte de to tyske Krydsere „Goeben" og „Breslau" 25 Mil 

fra Sebastopol. Russerne formerede straks deres Slagorden og aabnede Ilden paa 4 

Sømils Afstand. Fra Admiralskibet „Svjataj-Jevstafi" ramte man straks „Goeben" 

med de 12 Tommers Kanoner, og de første Træffere blev efterfulgt af Eksplosion 

og Brand; medens „Breslau" holdt sig udenfor Kampen, aabnede „Goeben" efter 

nogen Tids Forløb Ilden mod det russiske Admiralskib og søgte at bringe det til  

Tavshed med Salve-Skydning, men et Kvarters Tid efter maatte Tysk

erne med Huller i Skroget dreje af og søge bort.  Saadan fortæller den 

russiske Marinestab om Episoden; maaske har man overdrevet den Skade, 

Modstanderen har lidt,  men den tyrkiske Beretning om, at Russerne 

flygtede, røber sig selv. De tyske Krydsere med 

deres større Hurtighed vilde i saa Fald have 

haft let ved at indhente dem. Nu hjalp denne 

Overlegenhed dem til  at  slippe forholdsvis 

frelste bort.  

Ellers har Tyrkerne været saa uheldige 

ogsaa at komme i Konflikt med Nordamerikas 

Forenede Stater,  idet en Barkasse fra Krydse

ren „Tenessee" er bleven beskudt fra Forterne ved Smyrna; det beror 

sandsynligvis paa en ren Misforstaaelse og maa altid kunne forklares 

som saadan, men udelukket er det naturligvis ikke, at fanatiske Officerer,  

nu da den hellige Krig er bleven erklæret,  vil  føre den mod alle Kristne 

der ikke er Muhammedanernes Forbundsfæller.  

Fra Syd-Afrika indløber der stadig Telegrammer om fortsat Forfølgelse af Op

rørerne; det kan vare længe, inden der indtræder Ro, men nogen Fare rummer Be

vægelsen aabenbart ikke. 
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/ Overensstemmelse med den oprindelige Plan er den 
foreliggende Skildring af Krigen nu bragt op til at være en 
Ugeoversigt, der saa hurtigt som muligt følger efter selve 
Begivenhederne. Paa denne Maade bliver det enkelte Heftes 
aktuelle Stof begrænset, og i de mere begivenhedsløse Uger 
vil det kun gennem en uforholdsmæssig Bredde i Fremstil
lingen være muligt at faa det til at dække de 16 Sider. Vi 
begynder derfor denne Gang et nyt Afsnit af Værket, en 
mere speciel Del, der med særlig Paginering vil blive ført 
frem ved Siden af den dagshistoriske Del, hver Gang Plad
sen tillader det. Der skal i disse Afsnit af Hefterne gives 
en Skildring af de krigsførende Magters Hære og Flaader 
etc., og disse Oversigter vil ved Værkets Slutning komme 
til at danne et afsluttet Hele. 



Den franske Hær 

TILBAGEVENDEN TIL ALMINDELIG VÆRNEPLIGT. 

Den franske Hær, der i Forbindelse med det engelske Hjælpekorps nu i et Par 

Maaneder har holdt Tyskerne Stangen fra den flade Nordsø-Kyst til  Vogesernes 

Passer, er skabt under den 3. Republik. Dette maa dog ikke forstaas saaledes, at 

Tankerne blev undfanget af den nye Statsforms Mænd; Grundlaget var de Planer, 

Marshal Niel havde udkastet allerede under Kejserdømmet, men Reformerne var saa 

langt fra gennemført,  da Krigen kom i 1870, og det var først efter det store Sam

menbrud, at man tog fat fra den rigtige Side. I 1872 blev almindelig Værnepligt 

gennemført,  der var stadig Lempelser i Tjenestetiden for Studerende og dem, der 

havde Raad til  at  købe gode Numre, samt Fritagelse for Familieforsørgere, men 

alligevel havde man 

nu paany knæsat 

det Princip, efter 

hvilket Revolutions-

og Kejsertidens Hæ

re blev rekrutterede. 
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Fransk Cykle-Korps.  

meiser om Undtagelser,  Nummerbytning og Frikøb, at det var med en Proletarhær, 

man mødte Tyskerne i 1870, og selv om den franske Soldats personlige Tapperhed 

aldrig fornægtede sig, saa spillede dette Forhold sin Rolle for Udfaldet af Styrke
prøven. 

Med de republikanske Stemningers endelige Sejr,  med den almindelige Valgret 

nedarvede franske Lighedstilbøjelighed styrkes; det mærkedes ogsaa i 

Spørgsmaalet om Værnepligten. Fra 1889 blev den treaarige Tjeneste i 

Linien gennemført for alle; herefter stod Soldaterne 7 Aar i Reserven 

og gik derpaa over i en Territorialhær med tilsvarende Reserve, hvor 

de Militærpligtige endnu forblev 15 Aar ialt .  Hermed syntes alle rime

lige Krav tilfredsstillede; Frankrig raadede over en veluddannet Felt- og Forstærk-

ningsarmé, hvis Fredsstyrkes Tal saa nogenlunde holdt Maal med den tyskes; begge 

Parter havde ved denne Tid en 450—460,000 Mand under Fanerne. 

DE TYSKE REKRUTKONTINGENTERS STIGNING. 

OPGIVELSE AF OG TILBAGEVENDEN TIL TRE-AARS-TJENESTEN. 

Hvad der gjorde nye Forandringer nødvendige, var imidlertid den hurtige Be

folkningsforøgelse i det tyske Rige; for hvert Aar, der gik, trak et større og større 

Antal Rekrutter i Kejserens Klæder, medens Styrken forblev stationær paa den anden 

geserne, i 1905 fik Tyskerne aarligt 109,000 Mand mere end deres gamle 

^Medbejler.  Noget maatte der gøres, og den fra Dreyfus-Affæren kendte 

General Picquart greb som Krigsminister til  at  skrabe Bunden med den 

almindelige Værnepligts yderste Fordringer, men til  Gengæld maatte 
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Svært  fransk Feltart i l leri  t rukket  af  Automobiler  (samlgn.  ndf.) .  

Hærledelsen gaa ind paa en Nedsættelse af den aktive Tjenestetid til  2 Aar. Man 

bødede paa det ved at forlænge de Hjemsendtes Forbliven i Reserven med 4 Aar; 

de stod nu her i  11, i  Territorialhæren i 12 (før 15) Aar, og alle Franskmænd mel

lem 20 og 45 havde i Krigstilfælde Forpligtelse til  at  møde ved deres Afdelinger. 

Paa denne Maade fik man en Fredsstyrke paa V2 Mill.  Mand, ved Mobilisering 2 

Mill.  i Felthæren og 2 Mill.  i Territorialarméen. 

At Forøgelsen af Styrken var bleven købt med en Nedsættelse af Tjenestetiden 

betød maaske ikke saa meget; paa to Aar kan der sikkert uddannes brugelige Sol

dater,  men noget andet var, at Mandskabets Kvalitet utvivlsomt blev forringet,  naar 

Sessionsherrerne skulde naa det befalede høje Tal.  Og til  syvende og sidst blev det 

Hele Galgenfrist;  den tyske Hær groede stille i Tal,  for hver Gang man 

blot vilde vedtage en Lov om Rekrutkontingentets Forøgelse; en Be

slutning herom blev taget i Vinteren 1912—13, og efter Forslagets Vedtagelse og 

Gennemførelse vilde Generalstaben i Berlin kunne raade over en Fredsstyrke paa 

870,000 Mand. 

Det hed ganske vist under Motiveringen af dette Forslag i den tyske Rigsdag, 

at det var den Forrykkelse af Magtforholdet,  der maatte blive en Følge af Balkan-

staternes Sejre, som havde nødvendiggjort den nye tyske Kraftanspændelse, og Efter

sommerens Begivenheder har jo vist,  at  de Styrende i den tyske Hovedstad havde 

faaet en ærlig Skræk for Russerne, men i Paris vidste man ogsaa, at Frankrig maatte 

Det hele kun 
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med, hvis det brændte løs mod Øst, og at Tyskernes sidste Militærforanstaltninger 

derfor ikke kunde tages ligegyldigt.  Allerede i Marts 1912 havde det øverste Krigs-

raad udtalt  sig for at gribe til  det sidste Middel: Tilbagevenden til  den treaarige 

Tjenestetid. 

Det var haarde Fordringer, men som det hed i Indledningen til  det Forslag, 

som blev forelagt i 1913: „Der er noget,  der betyder mere end alt det tilfældige, 

der sejrer over alle Tvivl,  der behersker og bestemmer et stort og ædelt Demokratis 

Indskydelser baade hos Enkeltmand og i Masserne, nemlig den faste Beslutning om 

at føre sit  Liv frit  og stærkt og at forblive Flerre over sin egen Skæbne". Det var 

udfra denne Betragtningsmaade, at Ministerpræsident Barthoux førte sit  

Forsvar for Loven og sejrede, fordi han aldrig lod Debatten synke 

ned fra den vidtskuende Patriotismes betagende Højder. Det gamle parla

mentarisk Ugleskrig om, at det Flertal,  han støttede sig til ,  ikke var republikansk, 

blev af ham mødt med det alt  afvæbnende Svar, at Hensynet til  Fædrelandet betød 

mere end Spørgsmaalet om republikansk Principfasthed; her gjaldt det en Sag, der 

forenede alle Franskmænd. Forslaget blev vedtaget,  og hvad Udfaldet af den standende 

Strid saa end bliver, vil  senere Slægter komme til  at  hædre Barthoux som den, der i 

alt  Pald havde erkendt, hvad Forholdene krævede, og som med et beundringsvær

digt politisk Mod lodsede sin Lov gennem det franske Kammers forræderske Farvand. 

Naar Franskmændene vendte tilbage til  Tre-Aars-Tjenesten var Grunden næppe 

en Følelse af den lange Uddannelsestids Nødvendighed; det afgørende var, at man 

paa denne Maade til  Stadighed havde 673,000 Mand under Vaaben, og at Afdelingerne, 

der laa i Garnison ved Grænsen mod Øst, næsten kunde holdes paa fuld 

Krigsfod. Infanterikompagnierne blev bragt op paa 200 Mand, Feltartilleriet 

laa inde med 'k af sin Styrke, Kavalleriet var snarest endnu mere beredt,  

samtlige Jægerbatailloner var skudt over mod Øst. Reservisterne holdtes 

Øvelse med en dobbelt Indkaldelse paa en Maaned. 

und for hele Ordningen laa den klare Erkendelse af,  at det første vold-

)d under en Krig mellem Central-Magterne og To-Forbundet vilde blive 

Frankrig. De første tre-fire Uger vilde Russerne være ude af Stand til  at  

gribe ind; der er Ting, som tyder paa, at de snarest har været tilbøjelige 

til  at  trække deres Koncentrationslinjer tilbage fra Polen. Alt vilde 

følgelig blive sat ind paa at overvælde Frankrig, inden dets Allierede 

var færdig, og overfor dette knusende Frembrud kunde Tilstedeværelsen 

af en betydelig Fredsstyrke gøre sin Nytte. 

Reformen var lykkelig gennemført i Foraaret 1914 og tillod Frankrig ved Freds-

brudet i Eftersommeren at mobilisere 4 Millioner Soldater.  Den egentlige Felthær 

blev først bragt op paa virkelig Krigsstyrke ved Tilkaldelse af Reservister.  Resten af 

disse formeredes derpaa i Reserveformationer, der svarede til  Linjens; 

paa denne Maade fik man straks en Styrke ved Fronten af U/2 Million 

(Linje) + Million (Reserve). Disse Reserveenheder forstærkedes derpaa ved, at de 

mere mobile Folk fra Terretorialarméen blev dem tildelt;  for disse Aldersklassers 

Vedkommende var Tiden i Forbindelse med de andre Reformer bleven forlænget til  

Barthoux 

og Tre-Aars 

Loven. 

Krigsbered

skabet mod 

Øst. 

og næsten 

samtidig i 

Til Gi 

somme Stt 

rettet mod 

Fredsstyr-

ken skal 

tage det før

ste Stød. 

Mobilise

ringen. 
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Ugen fra 19, til 26. Novbr. 

Dagene mellem 20. og 25. November synes at  have bragt Svar paa Spørgs-

maalet  om, hvorvidt det skulde lykkes Tyskerne at  bryde gennem den russiske Slag

linje i  Polen og naa frem til  Warschau. 

Det er nemlig hævet over enhver Tvivl,  

at  Rollerne som Forsvarer og Angriber 

er skiftet ,  idet Russerne nu har taget 

Offensiven, og efter menneskelig Bereg

ning vil  det  da kun være et  Spørgsmaal 

om Tid, naar Tyskerne atter maa falde 

t i lbage paa Grænsen. Af dette Tilbagetogs 

mere eller mindre heldige For

løb vil  det  saasikkert  afhænge, 

om Generaloberst  Hindenburg 

ser sig i  Stand til  ved Hjælp 

Tyskerne 

maa <jaa 

over til 

Forsvar. 

af det udmærkede Jærnbanenet at  samle 

en Styrke,  der atter kan brugesti l  et  Frem

stød paa Fjendens Omraade. Saaledes er 

Stil l ingen, men det er egentlig kun ved 

Gætning, at  man kan naa ti l  Forstaaelse 

af,  hvordan den har udviklet  sig derti l .  

Den sidste Oversigt sluttede med en 

Bemærkning om, at  Lowicz ogsaa var 

inddraget i Kamplinjen; saa vidt man nu 

kan se,  var Tyskerne paa dette Tidspunkt 

naaet frem til  en Linje,  der strakte sig 

fra denne By over Strykov og Zgierz ti l  

Zdunska-Volia,  og den 20. brød General General  v.  Mackensen 

Det store Slag i Polen. 
TYSKERNES SIDSTE FREMSTØD 

RUSSERNE TAGER OFFENSIVEN 
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Mackensens 

Fremstød 

ved Lodz. 

Mackensen frem herfra med stærke Troppeafdelinger i  Egnen ved Lodz; selve dette 

Jærnbane Knudepunkt synes Russerne at have holdt, men baade mod Syd og Nord 

naaede Angrebet betydeligt  videre.  Tuszyn, Rzgow og navnlig Brzeziny 

mod Nordøst blev besat.  Saa langt havde de prøjsiske Gardekorps'  kri

gerske Dygtighed og de unge Soldaters Mod ført  dem frem, men længere 

kom de heller ikke overfor Modstandernes Masser.  Russiske Forstærkninger begyndte 

nu at  gribe ind fra Øst;  de indtraf l ige t ids nok til  at  møde et  tysk Fremstød fra 

Wielun, der skulde have taget de russiske Hære i venstre Flanke fra Syd. Endnu 

Søndag d.  22. maatte Russerne indskrænke sig ti l  at  afværge de fortvivlede Angreb, 

der blev rettet  mod hele deres Front,  men saa indtraadte Omslaget ogsaa.  

Det var under disse Omstændigheder,  hvor en vigende Bevægelse blev nødven- • 

d ig,  kun en Vanskelighed mere for Tyskerne, at  de var naaet helt  frem til  Brzeziny;;  

Byen blev nu tabt igen, og Tilbagetoget herfra i nordvestl ig Rdetning t i l  I 

Strykov har været en desperat Opgave, idet Russerne nu kunde tage de: 

tyske Korps i Flanken fra hele Linjen Brzeziny—Glovn; det russiske e 

Rytteri  gjorde her Indhug efter Indhug, der blev taget talrige Fanger og Batterien 

med Bespænding og alt gjort til Bytte. Ulykken var, at Russernes højre Fløj stod fc 

urokket ved Lowicz, under den gunstige Udvikling i Centrum blev det muligt fon 

dem at svinge ned fra Nord, og deres yderste Afdelinger paa den anden Side afl i  

Jærnbanelinjen kunde skydes frem lige ti l  Gombin. Tyskernes venstres 

Flanke er herved stadig truet baade under fortsat  Kamp og fortsat  Til-1 

bagegang mod Thorn; kan Russerne bringe t i lstrækkelige Styrker freii .r  

vil hele Retrætelinjen mod Weichsel-Fæstningerne kunne afbrydes. Men Vejen t j l l i  

Posen ligger i  saa Fald vedblivende aaben for Tyskerne, og Slaget er  jo heller ikkei 

endelig afgjort til Russernes Fordel i Centrum. Det er vanskeligt at se, hvor langtfg 

de er naaet frem Nord for Lodz, og paa Linjen Zgierz—Zdunska- Volia holdere 

Tyskerne endnu deres Forskansninger.  

Tilbagetoget 

fra 

Brzeziny. 

Iiussernes 

fremskudte 

højre Fløj. 

ØSTRIGERNES NEDERLAG VED KRAKAU 

RUSSERNES FREMTRÆNGEN I UNGARN OG BUKOVINA I 

Paa Fronten Czestochow—Krakau har Slaget udviklet  sig paa l ignende Maade s  

de tysk-østrigske Tropper var naaet frem til  Pil ica og Szreniava-Floden, men Lørdagt 

d.  21. gik Russerne ogsaa her over ti l  Angreb, og ligesom paa den nordb 

lige Kampplads blev der fra først  af større Kraft  i  deres Pres fremadbf 

jo længere man kom ud paa Fløjen. Medens Tyskerne endnu d. 25. kundet 

afslaaede Angreb Øst for Czestochow havde Russerne alierede mere Heloltj 

med sig ved Szreniava; Dag for Dag indløb Rapporterne om store fjendtlige Styrken^ 

der havde overgivet sig f.  Eks.  en hel Batail lon af 31. ungarske Landeværns (Honved){L 

Regiment,  men de gunstigste Resultater blev foreløbig opnaaet Syd for Weichsel passe 

galizisk Grund. Dujanec-Floden var allerede tidligere bleven overskreden, nu drejede 

Kampen sig om de befæstede Stil l inger langs Raba-Floden, russiske Afdelinger vadedfb' j  

her over Strømmen i Vand til  Halsen mellem drivende Isflager;  i  Bokhnia,  der forio '  

Russernes 

Sejr paa 

venstreFløj. 

melde om 
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svaredes til det yderste, maatte 1000 Mand med 10 Kanoner nedlægge Vaabnene. 

Slaget stod nu paa en Front fra Czestochow til Tymbark i Galizien, og paa denne 

Linjes sydlige Fløj blev Kampen saa endelig afgjort Torsdag d. 26., idet 

Russerne paa begge Sider af Weichsel kastede Fjenden tilbage mod 

Krakau. Generalstaben melder herom: 

„Paa Linjen  Proschovi tse—Brzeskostare—Bokhnia—Visni tsneh har  

Østrigerne 
kastes til
bage paa 
beggeWeich-
sel-Bredder. 

vore Tropper vundet en afgørende Sejr. Vi har her den 26. ds. kastet den østrigske 

Hær over Ende og taget mere end 7000 Fanger og henved 30 Kanoner, deraf 10 

med Bespænding, og over en Snes Mitrailløser. En af vore Batailloner stormede 

Brzeskostare og tog her Resten af det 31. Honved-Regiment til Fange, deriblandt 

den Øverstkommanderende og 20 Officerer samt 1250 Soldater med Regimentets 

Fane. Endvidere har vi taget et Automobil med Stabsofficerer. Vi fortsætter energisk 

Forfølgelsen af Fjenden." 
Indeslutningen af Krakau og Fremrykningen mod det sydlige Schlesien synes 

nu umiddelbart forestaaende; som allerede tidligere bemærket har engelske militære 

Forfattere gjort gældende, at Russernes Fremstød efter al Sandsynlighed 

vilde komme til at gaa denne Vej, og det er i den Forbindelse værd at 

Syd-Schle-

sien truet. 

lægge Mærke til, at Russerne her raader over den syd-galiziske Længdebane, der 

gaar uden om Fæstningerne Przemysl og Krakau. Allerede tidligere i Ugen havde de 

besat Novo Sandec, der er et Knudepunkt paa denne Linje, Tymbark er en Station 

længere fremme. Det er blot at faa Skinnevejen i Orden, saa har man Forbindelsen 

fra Lemberg til det schlesiske Jærnvejsnet. 

Uden direkte Forbindelse med Kampene ved Weichsel er Russernes Frem-

trængen over Karpathernes Passer; Syd for Dukla er de ved Hamonna naaet 

ud til selve den ungarske Slette. Ovre mod Øst har Østrigerne atter 

rømmet Bukovinas Hovedstad Czernovitz, og det er et Tidernes Tegn, 

at Bukarest-Telegram-Bureau meddeler, at Russerne her holdt deres Ind

tog under den rumænske og rutheniske Befolknings Jubel. 

Paa Fronten i Øst-Prøjsen har Kampen været stationær; i Hjørnet mellem Pro

vinsens Sydgrænse og Weichsel-Floden synes Tyskernes Fremrykning mod Plock 

ogsaa at være gaaet i Staa. 

Russerne be

sætter alter 

Czernovit: 

Det østrigske Felttog i Serbien. 
I Serbien staar Kampen vedblivende om de befæstede Stillinger Øst for Kolubara-

Floden. Østrigerne paastaar, at de stadig vinder Terræn, men en Afgørelse er ikke 

falden endnu; ogsaa Syd-Øst for Valjevo er østrigske Styrker gaaet frem. 

Kommunikéerne fra Wien udbreder sig ellers mest om Vejret og de Hin

dringer Naturforholdene lægger i Vejen for Operationerne. — Den Ind

flydelse, som den seneste Tids Begivenheder paa Krigsskuepladsen ved Donau synes 

at have haft paa Forholdet mellem Balkanstaterne, er omtalt nedenfor. 

Slaget langs 

Kolubara-

Flnden. 



En russisk Feltpræst  velsigner Soldaterne under Slaget  
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Den tyrkiske Krig. 
ITALIEN KRÆVER FRI FART GENNEM SUEZ-KANALEN. 

Paa Kaukasus-Grænsen har Tyrkerne nu helt besat det Hjørne af russisk Om-

traade, der begrænses af Floden Tschorok med Byen Artwin. Paa Vejene til Erzerum 

1 holder Russerne stadig deres Stillinger, og i de Fægtninger, der har staaet længere 

)Øst paa i Egnen ved Kara-Klissa, hævder begge Parter, de har vundet. — Under 

[Fremrykningen mod Ægypten er Tyrkerne naaet til Kantara i Suez-

[ Kanalens umiddelbare Nærhed; lige Øst for denne har der staaet en 

Mille Fægtning, hvor et engelsk Kamel-Rytter-Korps blev kastet tilbage. 

i Men det Brede er tilbage: at naa over selve Løbet, og Planen om at ødelægge denne 

i internationale Færdselsvej og saaledes spærre Englændernes hurtigste Forbindels-

Ilinje med Indien maa sikkert opgives. Det italienske Telegrambureau har nemlig ud-

?sendt en Meddelelse om, at Tyrkerne inden Krigserklæringen har lovet ikke at lægge 

)den frie Skibsfart Hindringer i Vejen, hvilket paa almindeligt Dansk vil sige, at én 

3af Betingelserne for Italiens Neutralitet, er, at der ikke røres ved Kanalen. 

Ovre i Mesopotamien fortsættes det engelsk-indiske Expeditionskorps 

2sin sejrrige Fremrykning, baade Basra, den store By ved Schatt Al-Areb, 

)0g Zobeir er bleven besat. 

Tyrkerne 

ved Snez-

Kanalen. 

Basra i 

britisk 

Besiddelse. 

Torvet  i  Ypres.  



UGEN FRA 19.  TIL 26.  NOVEMBER 



UGEN FRA 19 .  TIL  26 .  NOVEMBER 163  

Efter Tyskernes voldsomme Forsøg paa at bryde Yser-Linjen er der indtraadt 

en Pause i Kampen, en Ro, som man aldrig før har kendt den paa Valpladsen i 

Belgien, og denne næ

sten fuldkomne Stil

stand har bredt sig til 

de andre Dele af Slag

linjen; Gang paa Gang 

lød Kommunikéerne 

alene paa, at der ingen 

Forandring var ind

traadt, at Fjenden ikke 

rørte sig. En Tid var 

det dog kun Infanteriet, 

som hvilede, fra hele 

Fronten meldtes, der 

om en spredt, men paa 

sine Steder heftig Ka-

nonnade, 

under hvil-

kenTysker-

ne navnlig rettede deres 

Skyts mod de Byer, 

der laa i Modstande

rens Ildlinje. Reims har 

atter været udsat for en 

ret voldsom Beskyd

ning, Arras og dens 

Forstæder har faaet 

deres Del af Granatregnen, og i Ypres er Domkirken med sit Taarn og Raadhuset med 

Hallerne ud mod Torvet nu sunken ganske sammen. Men det franske Artilleri kan sag

tens hævde sig, har vel paa sine Steder faaet Overhaand, og ude paa den nordvestlige 

Fløj har engelske Slagskibe atter grebet ind med Flyvere som Observatører og med 

Torpedojagere til Beskyttelse mod Undervandsbaade. Selvfølgelig kommer der ikke 

noget ud af en Skytskamp uden paafølgende Fodfolkangreb, og mellem Havet og 

Grænsen synes Vaabnene i de sidste Dage næsten helt at have hvilet. 

De Infanterikampe, der under disse Forhold berettes om, har været saa be

tydningsløse, at der ikke er den fjærneste Grund til at gaa ind paa dem i det enkelte; 

det drejer sig om Besættelse af „en Husgruppe" eller et vellykket Stormløb paa 

Byerne i 

Slaglinjen 

beskydes. 

Gurkhaerne i Skyttegravene 

Stilhed efter Slaget i Yest 
HENDØENDE ARTILLERIDUEL 

BETYDNINGSLØSE INFANTERIKAMPE 
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paa Forskansninger en 30 Meter fremme. Den største Begivenhed er vistnok de 

indiske Troppers Generobring af nogle Skyttegrave, hvor de tog 100 Tyskere til 

Fange og gjorde en Mortér og tre Mitrailleuser til Bytte. Engelske Blade har ikke 

Lovord nok om Soldaterne fra Indien, som allerede var det britiske Publi

kums Yndlinge fra Kiplings Romaner. Man hører nu, hvorledes Gurkhaerne 

ogsaa paa Europas Kamppladser forstaar at snige sig ind paa Livet af Fjenden, 

hvorledes de gør kort Proces med hans Forposter og med Kniven i Haanden sætter 

sig i Besiddelse af Skyttegravene. Men, alt dette er kun Smaating; Stillingen be

dømmes som saa lidet faretruende, at baade engelske Officerer og Soldater har 

faaet Tilladelse til at forlade Fronten med Orlov. 

Indiernes 
Bedrifter 

HVAD ER TYSKERNES PLANER 

Naturligvis spørger man paa de Allieredes Side sig selv om, hvad denne uvante 

Ro betyder, hvad Tyskerne forbereder bag de synlige Linjer mellem Nordsøen og 

Jurabjærgene. Man har forklaret de spredte Aktioner som Forsøg paa at udfinde, om 

der var et svagt Punkt, hvor et Gennembrud kunde blive muligt. Det eneste vold

somme Angreb, der i denne Uge er bleven rettede mod den franske Front, er fore-

gaaet i Argonnerne og Woewre; Franskmændene har her ovre til Gengæld bom-

manville paa den tyske Side af Grænsen, og disse Fremstød har ledet 

Tanken hen paa Muligheden af, at det atter var Tyskernes Plan at hidføre 

Sejren ved en Sprængning af det franske højre Centrum og Flankefor

svaret langs Meuse-Linje. Det var i saa Fald Forsøget fra St. Mihiel i 

Dagene mellem 21.—28. September om igen. Utvivlsomt vilde en Frem-

trængen mod Paris fra denne Side gaa langt hurtigere og virke ganske anderledes 

effektivt end en Offensive fra Flandern, men Terrænet er her vistnok for vanskeligt; 

ganske karakteristisk meddeler et af de sidste franske Kommunikéer om Kampen i 

Argonnerne, at de Styrker, der var engagerede ikke beløb sig til mere end én 

Bataillon ad Gangen, og at det tabte og generobrede Terræn aldrig overskred en 

Strækning af 25 Meter. Her er næppe nogen Vej frem, og alle de sidste Efterretninger 

handler da ogsaa om store Troppeforskydninger i Belgien. Det hedder sig, at Linjen 

Dixmude Ypres atter er det Punkt, mod hvilket Forstærkningerne 

dirigeres, og at de udmattede Linjeafdelinger erstattes med Landstorms-

soldater paa 40—50 Aar. Hvis dette er rigtigt, betyder det snarest, at 

Tyskerne paa denne Del af Slagmarken gaar over til Forsvar, og at de 

virkelig mobile Tropper skal bruges anden Steds — maaske ved Østgrænsen. Men 

authentiske er disse Meddelelser selvfølgelig ikke, og muligt er det, at Planen gaar 

ud paa et nyt voldsomt Stormforsøg mod Yser-Afsnittet; faktisk har Tyskerne i Torsdag 

genoptaget deres Infanteri-Angreb mod nogle Brohoveder, Franskmændene havde 

anlagt paa Kanalens højre Bred. 

\ ejret har ogsaa bedaget sig noget, endnu om Fredagen føg det med Snestorm, 

men om Søndagen meldte „Times- om Klarvejr og let Frost, der gjorde et tyndt 

barderet Ai 

Vil Tysker-
ntter prove 
et Gennem
brud ved 
Meiise. 

Sye For
stærkninger 
sendes mod 
Yser-Af
snittet. 
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Snelag haardt og fast, men hvor oplivende dette end i sig selv kan være, saa tager 

Kulden naturligvis paa dem, der skal udføre den anstrængende Vagttjeneste. 

Sø- og Koloni-Krigen 
Paa Søen har Ugen næsten været begivenhedsløs. Den tyrkiske Krydser „Hamidje" 

har beskudt en kaukasisk Havneby, men ellers har der været Stilhed i Sortehavet, 

hvor begge Parters Flaader færdes uhindret, men saaledes, at én af dem i hvert Fald 

maa ønske at undgaa Kamp — I Nordsøen er det kun Undervandsbaadene, man 

har hørt om; den tyske „U. 18" er under Skotlands Kyst bleven ramt 

fra en engelsk Jager og maatte gaa op til Overfladen med det hvide Flag, 

en anden, „U. 17", er søgt ind til Bergen for at reparere Maskin-Skade, 

men maatte fulgt af to norske Torpedobaade staa til Søs igen for at undgaa Des

armering. — Hjemme i Havnen ved Sheerness et et gammelt engelske Slagskib 

„Bulwark" fra 1900 fløjet i Luften efter alt at dømme ved en indre Eksplosion. 

Fra Afrika kommer der derimod endelig engang igen nogle Efterretninger om 

Kolonikampe; det er imidlertid Begivenheder, der er foregaaet ved Maanedens Be

gyndelse. Et Forsøg, som de indiske Tropper gjorde paa at besætte en Endestation 

for en tysk Jærnbanelinje, der ikke angives nærmere end Øst-Afrika, mis

lykkedes totalt, idet Fjenden raadede over langt større Troppestyrker 

end beregnet, saa Tilbagetoget maatte tiltrædes, og alt i alt kostede 

Ekspeditionen 800 Mand Livet. Paa deres Side har Tyskerne heller ikke været i 

Stand til at vinde Fodfæste hinsides Grænsen mod det britiske Uganda. — Ovre fra 

Kamerun meldes ligeledes om nogle Smaakampe; det tyske Buea er her bleven 

besat. 

Storpolitisk Udvikling. 
PORTUGALS OG BULGARIENS HOLDNING 

FORSKELLIGE NEUTRALITETS-KONFLIKTER 

Ellers lader det nu endelig til at blive Alvor med Portugals Deltagelse i Krigen; 

Kongressen har enstemmigt vedtaget at give Regeringen Bemyndigelse til at gribe 

ind i Konflikten, naar den finder det stemmende med Forbundstraktaten 

med England, men mere har man ikke hørt om Sagen. Portugiserne 

mener vel som saa, at sejrer Tyskland, mister de alligevel deres Kolo

nier, og følgelig er det bedst at tilføre de Allierede den Magt, man har. — Paa et 

andet Punkt kan man maaske ogsaa imødese vigtige politiske Begivenheder; en Er

klæring fra den bulgarske Ministerpræsident om, at hans Land vil fortsætte med sin 

Neutralitetspolitik, er bleven ledsaget af serbiske Udtalelser om Belgrad-Regeringens 

FA Par uhel

dige Under-

vandsbaade 

Britisk 

Nederlag i 

Øst-Afrika 

Portugal 

som Delta

ger i Krigen. 
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Villighed til at afslutte en Overenskomst, hvorved Bulgarien fik visse 

territoriale Indrømmelser; paa den Maade kunde noget af den gamle 

Bitterhed fra den anden Balkankrigs Dage blive bragt ud af Verden. 

Det hedder sig, at man allerede har forhørt om Rumæniens Stilling til Sagen og Sva

ret har lydt imødekommende. Naar man fra de Allieredes Side nu aabenbart bestræber 

sig for at faa en gunstig Løsning paa Stridsspørgsmaalet mellem de to slaviske Bal

kanstater, er Grunden naturligvis dels Tyrkernes Optræden paa Skuepladsen, men 

ogsaa Østrigernes Fremtrængen hinsides Sava. Er Serberne først sikre paa, at Bul

garerne ikke faldt dem i Flanken, var Hjælp fra Grækenlands Side maaske langtfra 

udelukket. 

Saa er der en Række Spørgsmaal om Neutralitetskrænkelser. Nogle engelske 

Flyvere har gjort et Forsøg paa at ødelægge Luftskibshallen i Fredrichs-

hafen og er paa Vejen til Boden-Søen passeret hen over schweizisk Om-

raade. Forbundsraadet har i den Anledning nedlagt Indsigelse baade i 

London og Paris; og da Tyskland aabenbart har ladet forstaa, at det i 

Tilfælde af Gentagelse ikke vilde respektere det schweiziske Territorium 

egnen mod Belfast som neutralt, skal der være udstedt Ordre om strak: 

fremmede Flyvemaskiner ned, der kom ind over Forbunds-Republikens 

det hedder ogsaa, at man har afkrævet England en Forklaring. 

Selv de fjerne sydamerikanske Stater har deres Vanskeligheder. 1^ 

Dampere er løben ud fra chilensiske Havne med Proviant til den tysk< 

Eskadre, og denne skal have taget baade Levnedsmidler og Kul ind paa 

chilensisk Søterritorium ved Juan Fernandez-Øerne. Paa de nordligere 

liggende Galapogos Øer, der tilhører Equador, paastaas det, at Tyskerne 

har oprettet en formelig Flaadebasis, og baade ved denne Stats og Colum-

bias Kyst hedder det sig, at de raader over traadløse Telegraf-Stationer. Medens 

disse to Lande har forholdt sig saa passive, at Englænderne har paakaldt De Forenede 

Staters Mellemkomst, er den chilensiske Regering optraadt meget bestemt. Forskellige 

tyske Dampere er holdt tilbage i Havnene og tre Torpedo-Jagere har sat Kursen 

rnod Juan-Fernandez for at overvaage, hvad der sker. De sidste Efterretninger gaar 

ud paa, at Argentina, Chile, Peru og Uruguay skal have bedt De Forenede Stater 

om at slutte sig til en Henvendelse, de vil rette til de krigsførende Magter, hvori 

disse anmodes om at fjerne deres Orlogsskibe fra de amerikanske Farvande; Brasiliens 

Tilslutning ventes. Det hedder, at England stiller sig velvillig til Tanken, hvis Wash-

ington-Regeringen støtter den, og de andre Krigsførende lover at handle i Overens

stemmelse hermed. 

En serbisk 
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Afrikansk Infanteri .  

14 Aar, og der kræves i Løbet af de sidste 7 en 14 Dages Øvelse. Ellers fordeles 

dette ældre Mandskab til Depoterne med 3 Mand for hver 8 ved Fronten; hvad der 

herefter blev til overs, benyttes som egentlig Forstærkning og Bevogtningstropper. 

Hele denne Hær inddeles saa i 20 Armékorps, hvoraf et ligger i Nord-Afrika. 

Her ovre er Kontingenter fra den indfødte Befolkning draget med ind i 

Hæren baade som Kavalleri og Fodfolk, og begge Vaaben har jo som 

bekendt med Ære deltaget i Felttoget i Frankrig og Flanderen; alt i alt forefindes af 

farvede Tropper 24 Batailloner Turkos (algierske Skytter), 1 Bataillon Sahara-Skytter 

og 5 Batailloner let afrikansk Infanteri (navnlig fra Senegal) samt 6 indfødte Rytteri

regimenter (Spahis). — Til denne Del af Hæren hører ogsaa Fremmedlegionens 12 

Batailloner, men de bruges alene i Afrika. — Hvert af disse Armékorps, der tæller 

De afrikun-
skeTropper. 

Franske Kyradserer.  
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en 30—40.000 Mand, bestaar i Almindelighed af to Infanteridivisioner, 

en Jægerbataillon, en Kavalleribrigade, 30 Batterier Feltartilleri fordelt 

mellem Divisioner og Brigader, samt et Korpsartilleri paa 12 Batterier med en Re-

l)et enkelte 
Armékorps. 

Spahier. 

Franske Uniformstyper.  
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Ugen fra 26. Novbr.til 3. Decbr. 

Mellem Øst-Prøjsen og den ungarske Slette. 
NYE TYSKE FORSØG PAA AT NAA WARSCHAU 

FORSTÆRKNINGER HIDFØRES FRA VEST 

Det viser sig mere og mere, at General Mackensens Angreb ud over Linjen 

Zdunska-Volia—Lowicz har været et saare vovet Foretagende, og at de tyske Korps 

formelig har maattet bane sig Vej gennem russiske Styrker, der havde spærret deres 

Tilbagetogslinje; da Tyskerne for en stor Del kæmper med Reserveformationer i 

Polen, kan man ikke noksom beundre den Bedrift, der her er udført, og som Aner

kendelse af Troppernes Holdning er det fuldt berettiget, naar Generaloberst v. Hin-

denburg er bleven udnævnt til Feltmarshal. Men strategisk set er man 
den aliiiin-

lige vidt; det tyske Fremstød langs Weichsel er standset; Tiden maa vise, deiige stn-

om det Forsøg, der nu foretages Øst efter fra Linjen Wielun-Kalisch vil Iin{l• 

falde heldigere ud. Naturligvis er det en Fordel, at Forsvaret for Schlesiens Industri-

Russisk Arti l leri  i  Sneen.  
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Bortsprængt Jernbanebro i  Polen 

Centrer kan føres offensivt i Fjendens Land, men lider Russerne ikke et afgørende 

Nederlag, betyder det jo kun, at der vindes Tid, og Tiden kæmper ikke for Tyskerne. 

I Centrum af Fronten omkring Lodz synes Slaget mere og mere at have antaget 

samme Karakter som i Frankrig og Belgien; Tyskerne er bleven kastede tilbage til 

Stillinger de har forberedt mellem Glovn og Zdunska-Volia, hvor deres højre Fløj 

er støttet til Warthe; der er anlagt Løbegrave med Pigtraadsspærringer 

og Standpladser for Skytset, og Kampen overlades her mere og mere 

til Artilleriet, saaledes at Kanonaden til Tider efterfølges af Infanterian

greb; tætte tyske Kolonner gik f. Eks. Natten mellem Tirsdag og Ons

dag frem Nord for Lodz, men blev kastede tilbage. Der har staaet haarde Kampe 

omkring Strykov, hvor Russerne paastaa, at de har erobret Kanoner og Mitrailleuser, 

men paa denne Del af Slaglinjen falder der næppe nogen Afgørelse. Derimod har 

begge Parter været virksomme paa Fløjene. Det omtaltes allerede i sidste Oversigt, 

at Russerne havde skudt deres højre Fløj frem mellem Weichsel og Jærnbanen fra 

Lowicz til Thorn; siden da har de vundet Terræn Vest for førstnævnte By, saa 

Fronten nu gaar i nordvestlig Retning fra Glovn (til Sobota). Tyskerne beretter om 

heldige Modangreb ved Weichsel, der har sat Tallet paa Fanger og erobrede Kanoner 

end yderligere op, men noget virkeligt Resultat er der ikke kommen ud af det, og 

Russerne behersker aabenbart Floden til Plock, hvor de har standset flere Fartøjer, 

der bragte Levnedsmidler og Ammunition til den tyske Hær. 

Imidlertid lader det til, som antydet ovenfor, at Tyskerne navnlig vil rette deres 

Kamp om 

befæstede 

Linjer i 

Centrum. 
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— 
Parti  fra Krakau.  

Anstrengelser mod den russiske venstre Fløj i Syd; store Troppemasser, som man 

har overført fra den vestlige Krigsskueplads, er bleven samlede paa Grænsen af 

Schlesien og Posen, og deres Indgriben mærkedes allerede først i Ugen, da de begyndte 

at gaa frem fra Sieradz (paa den anden Warthe-Bred overfor Zdunska-Volia); senere 

er de trængt ud over Szezerczow (mellem Wielun og Pjetrkow), som 

Russerne har maattet opgive, og de sidste Efterretninger lyder paa, at 

Kampen nu staar langs Landevejen fra Pjetrkow til Lodz. Ogsaa Syd 

efter er Fronten bleven forlænget og synes her at følge Jærnbanen til 

Czestokow; dette Knudepunkt lader det til, at Russerne har fravristet en prøjsisk 

Gardebrigade, men Spørgsmaalet er, hvad der kommer til at betyde mest, Russernes 

Field her nede eller Tyskernes i Egnen ved Pjetrkow, hvor deres Forstærkninger 

altsaa er sat ind. 

RUSSERNE NÆRMER SIG KRAKAU OG TRÆNGER IND I 

UNGARN 

Med Begivenhederne ved Czestokow føres vi over til den tysk-østrigske Del af 

Fronten mod Øst; her har der været forholdsvis roligt siden Russernes Frembrud 

langs Weichsel den 26. Nord og Nordvest for Krakau er Forbindelsesvejene stadig 

aabne; Østrigerne holder her endnu Walbrom besat, men Syd for Floden er An 

Tyskernes 

Frem træn 

gen mod 

Pjetrkow. 
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griberne naaet helt ind til Saltværks-Staden Wieliczka, der kun ligger et Par Mil fra 

Centrum af Krakau; Byen er vel altsaa indenfor de russiske Kanoners 

Rækkevidde. Det er her Faren truer, og Kejser Wilhelm, der har in

spiceret Tropperne ved Øst-Grænsen, har haft et Møde med de østrigske Hærførere 

i Breslau, hvor Stillingen omkring Galiziens gamle Hovedstad naturligvis ogsaa er 

bleven drøftet; alt afhænger sagtens af, om Russerne kan føre endnu flere Soldater 

i Marken. Over Rom er der indløben Meddelelse om, at Czaren har kaldt 

8 Klasser af Landstormens første Opbud til Fanerne, det er yderligere 

3 Millioner Mand, som den russiske Hær har at raade over og som 

kan frigøre Reserve-Formationer, der tidligere er brugt bag Fronten. 

Ogsaa Nikolaus II har i de samme Dage aflagt Besøg ved sine Hære i Polen; saa 

paa russisk Side maa man ligeledes se fortrøstningsfuldt paa Stillingen. 

Kejser Wilhelm er nu vendt tilbage til Berlin, men har ogsaa været i Øst Prøjsen; 

her ovre har der været mere Bevægelse i Tingene i den sidse Uge; Russerne har 

atter prøvet at bryde igennem, men Tyskerne melder om afviste Angreb baade Øst 

for de massuriske Søer og paa Strækningen mellem disse og Insterburg. Mere hel

dige er Russerne paa deres yderste venstre Fløj; efter 10 Dages Kamp kom en 

Række af Karpather-Passerne d. 28. November helt i deres Hænder, og herfra er de 

saa gaaet videre og har besat Bartfeld paa Skraaningen ned mod den ungarske 

Slette. 

Erobringen af Belgrad. 
ØSTRIGERNE VIL SLAA DE ISOLEREDE SERBERE 

Det er som Modtræk mod denne truende Udvikling i Nord, at den østrigske 

Fremtrængen i Serbien bliver fortsat med betydelig Kraft, og i Løbet af Ugen har 

Besættelsen af Belgrad endelig skaffet den Sejr, som den offentlige Mening i Dobbelt

monarkiet længe har trængt til. Efter en heftig Artilleri-Beskydning er Byen bleven 

taget i et voldsomt Stormløb, der nu, da Østrigerne var trængt ind paa serbisk Grund, 

kunde begynde fra flere Sider paa én Gang. Serberne synes at have gjort tapper 

Modstand, men deres Forsvar er formelig bleven løbet over Ende af de fjendtlige 

Masser, der væltede ind gennem Gader og over Broer. I og for sig betyder Tabet 

af Hovedstaden ikke meget, den serbiske Regering har fra Krigens Begyndelse for

beredt sig paa denne Eventualitet og flyttede straks til Nish. Men i Følge Medde

lelser, der indløber herfra til Petrograd skal man se temmelig mørkt paa 

Forholdene; Hæren har haft store Tab, med Østrigernes Fremtrængen 

til Belgrad er Stillingen langs Kolubara-Floden omgaaet, saa Tilbagetoget 

mod Syd har maattet tiltrædes; Syd-Øst for Valjevo er Knudepunktet Suvabor gaaet 

tabt. Selvfølgelig er der herfra langt igen til Nish for ikke at tale om de sydligere 

Egne, men Østrigerne, der efter Sigende støttes af et bayersk Armékorps, har samlet 

en betydelig Overmagt og trænger stærkt paa. Deres Chance er nemlig nu at vinde 

Krakau 
truet. 

Yderligere 

russiskelnd-

kaldelser. 

Serbernes 

vanskelige 

Stilling. 
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Pigge i Jorden, som i Forbindelse med Pigtraadshegn anvendes af Østerrigerne paa den 

serbiske Krigsskueplads. 

en afgørende Sejr over de isolerede Serbere her nede, og der bliver næppe sendt 

Tropper mod Nord, selv om Russerne nærmer sig til Buda-Pest og Wien, før noget 

saadant er opnaaet. 

Pause i Krigen med Tyrkerne. 
Tyrkerne har bebudet nærmere En

keltheder om et betydeligt Slag, de skal 

have vundet ved Kaukasus-Grænsen; det 

lader til, at de er gaaet over Tschorok-

Floden og er trængt frem Øst for Batum, 

men deres eneste Krigsbytte er et Maskin

gevær, og ellers har det skortet paa Sejrs-

meldinger fra Konstantinopel. Det eneste 

sikre fra denne Del af Krigsskuepladsen er, 

at australske og ny-zealandske Tropper er 

ankomne til Ægypten. Endelig har den 

tyske Generalfeltmarshal v. Goltz, nu da 

hans tyrkiske Elever er kommen med i 

Krigen, opgivet sin Stilling som General

guvernør i Belgien og er rejst til Stambul 

for at raadgive om Føringen af den Hær, 

paa hvis Reorganisering han har ofret en 

Række Aar af sit Liv. — I Forbindelse Feltmarshal v. d.  Goltz.  
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En Granat springer i en af Nieuports Gader.  

med Udviklingen af „den hellige Krig" kan det bemærkes, at baade Persien og 

Afghanistan har erklæret sig neutrale. 

Tyskerne gaar over til Forsvar i Vest. 
INGEN ALVORLIG OFFENSIV FRA DE ALLIEREDE 

FRANSK FREMSTØD I ØST 

I Belgien og Frankrig vedvarer de rolige Dage — rolige i Sammenligning med 

det, Deltagerne oplevede under Stormen paa Yser Afsnittet. Kanonerne buldrer natur

ligvis vedblivende med Mellemrum langs hele Fronten, snart stærkere, snart svagere; 

Fodfolket prøver fra Tid til anden at udnytte Virkningerne heraf; mest vedholdende 

er Kampen i Argonner-Skovene, hvor Sejren indenfor de smaa Omraader 

stadig skifter, men Helhedsindtrykket er dog alligevel, at Vaabnene hviler. Imidlertid 

er det upaatvivlelig, at Strømpilen, i hvert Fald for Tiden, har vendt sig. 

Tyskerne er gaaet over til Forsvar, de Allierede til Angreb; de har erobret 

Støttepunkter ved Ypres, har mellem Béthune og Lens med Storm taget 

Landsbyen Vermelles, Slottet af samme Navn samt den omliggende Park; ogsaa mel

lem Chaulnes og Somme-Floden er der vundet Terræn. Alt sammen noget, der ingen 

afgørende Betydning har for Felttoget, men som viser, hvordan Stillingen er; paa 

hele den lange Nordvest-Front er det egentlig kun omkring Arras, at Tyskerne har 

vist større Aktivitet. 

De Allierede 

vinder min

dre Fordele 
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Maaske skyldes denne Passivitet kun den tyske Hærledelses Ønske om at se, 

hvordan Tingene udvikler sig i Polen, inden man atter binder store Styrker ved et 

Gennembrudsforsøg mod Vest, men det er nu vist hævet over enhver Tvivl, at 

Generalstaben for hvilken Moltke nu atter er traadt i Spidsen, har overført Tropper 

til Krigsskuepladsen mod Øst; efter Sigende skal man med stor Snildhed 

have dækket over disse Transporter, der alle foregik om Natten, med 

Forskydninger og Bevægelser i Dagenes Løb, som tydede paa, at man, 

atter koncentrerede en Angrebsstyrke ved Yser. Men selv om dette be-

Tyskerne 
skjuler 
Troppe
transpor
terne mod 
Øst. 

kræfter sig, selv om det virkelig viser sig, at Tyskerne nu har erstattet Linjetropper 

med Reserve- eller Land-

stormsafdelinger og maa 

holde sig til Defensiven, 

varer det sikkert noget, 

inden de Allierede paa 

deres Side prøver et fron

talt Gennembrud. Mod

standerens Stillinger er 

stærke, hans Artilleri godt 

posteret, og General Joffre 

og French venter snarere 

paa, at det russiske Pres 

skal drage saa mange 

tyske Korps over mod Øst, 

at de faar den numeri

ske Overlegenhed, der vil 

vokse, efterhaanden som 

Kitcheners Rekrutter ud

dannes. Linder disse For

hold har Franskmændene 

imidlertid set sig i Stand 

til atter at tage Offensiven 

paa deres yderste højre 

Fløj ved Rigslandenes Raadhuset i  Arras efter Bombardementet.  

Grænse. De er gaaet 

frem Nord for Nancy paa Mosel-Flodens højre Bred, har ogsaa vundet et Punkt 

i Vogeserne, og nærmer sig atter til Altkirch og Miihlhausen denne Gang fra Vest 

og Nordvest med Thann som Udgangspunkt. Man fortæller, at General 

Joffre har været i sidstnævnte By, umiddelbart før dette Fremstød be

gyndte, og at han her til Borgmesteren skal have sagt: Denne Gang er 

vor Tilbagekomst endelig. Sikkert er det, at den franske Overgeneral 

Fransk
mændene 
nærmer sig 
atter til 
Altkirch 

i de sidste Dage sammen med Præsidenten og Førsteministeren har besøgt Kong 

Georg i det britiske Hovedkvarter, hvor den engelske Monark opholdt sig under 

sit Besøg ved Fronten; tre af de krigsførende Fyrster har saaledes i den forløbne 



Engelsk Panserautomobil fordriver en tysk Patrouille fra et  Hus, hvor den har forskanset sig, 
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Uge hilst paa deres Solda

ter. Ingen ved naturligvis, 

hvad der er bleven drøftet 

her, men større Planer lig

ger der næppe bag den 

franske Fremrykning i Øvre-

Elsass; maaske er Meningen 

kun at bringe lidt Slinger 

ind i de tyske Troppeover-

førsler mod Øst, ligesom 

Fremstødet i Rigslandene i 

August kom paa tværs af 

den tyske Opmarsch i Bel

gien. Kong Georg og Præsident Poincaré. 

Sø- og Kolonikrigen. 
HT ENGELSK SLAGSKIB TABT 

CHR. DE WET OVERGIVER SIG 

I de sidste Dage er den engelske Presse begyndt at skrive om Tabet af et 

I. Klasses Slagskib, man siger det er „Audacious" fra 1912, der stødte paa en Mine 

i de irske Farvande; Sagen har i den sidste Maaned været en offentlig Hemmelighed 

I høj Sø. En engelsk Krydser under Storm i Vesterhavet.  
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i lidt mere indviede Kredse i England, og det mærkelige er kun, hvorfor man netop 

nu begynder at skrive om den. I de nærmere Have er det vedblivende kun Miner 

og Undervandsbaade, man hører om. Englænderne har opbragt en norsk Damp

trawler, der beskyldes for under neutralt Flag at have udlagt Miner nord for Irland, 

men om Undersøgelsens Forløb er der intet kommen frem. Tyske Under

vandsbaade optræder nu ogsaa helt inde i Kanalen, og et Par engelske 

Dampere er bleven sænkede paa Højde af „Le Havre". Man mener, at 

disse Fartøjer har brugt Zeebrugge paa den belgiske Kyst som Basis, 

og muligvis staar de engelske Orlogsmænds heftige Bombardement af dette Punkt i 

Forbindelse hermed; Sluseportene til Havnen skal nemlig være ødelagte, saa det 

ikke mere er muligt for Tyskerne at gaa ud og ind. Paa de fjærne Have begynder 

det aabenbart at knibe med at skaffe de tyske Krydsere Kul; ud for Chile er et norsk 

Sejlskib saaledes bleven tvungen til at aflevere sin Ladning. 

I Syd-Afrika er den egentlige Leder af Oprøret, Christian de Wet, Helten fra 

Boer-Krigen bleven taget til Fange; det er maaske ikke selve Enden paa Uroen, men 

Begivenheden er et eklatant Bevis paa, hvor fuldstændig magtesløs Bevægelsen har 

været Hele Episoden er ikke uden en vis Tragik; de Wet har allerede længe flak

ket rundt som en fredløs Flygtning, men den sidste Uges Tid har Oberst 

Brits med en Afdeling Regeringstropper i Motorvogne forfulgt ham paa 

en formelig Parforcejagt over Syd-Afrikas uendelige „Veldt;" uden Rist 

eller Ro drev Brits Oprørerne foran sig, tilsidst fulgte han dem paa min

dre end en Kilometers Afstand, indtil de uden at løsne et Skud overvældede af 

Træthed nedlagde Vaabnene og rakte Hænderne i Vejret. 

Tyske l'n-

dervands-

buade i 

Kanalen. 

En Parfor

cejagt med 

Automo

biler. 
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server af Haubitzere. Udenfor disse Rammer staar 8 uafhængige Rytterdivisioner 

paa 6 Regimenter hver med en regelmæssig Fordeling af svært, almindeligt og let 

Rytteri. Til første Kategori hører Kyradsererne (12 Linjeregimenter i 

alt), til den anden: lansebevæbnede Dragoner (32 Regimenter i alt), til 
Tre Slags 
Rytteri. 

den sidste: ridende Jægere (14 Regimenter X 4 afrikanske), Hussarer (14 Regi

menter) og endelig Spahierne — med hver Kavalleridivision følger to ridende 

Batterier og Maskinkanoner. 

FODFOLK OG FELTARTILLERI 

Angaaende Troppernes Udrustning er _ de franske Uniformer ofte bleven skil

drede som tunge og upraktiske; Oppakningen er i hvert Fald svær og stiller store 

Krav til Folkenes Ydeevne, derimod har Intendanturen med stor Dygtighed 

forstaaet at benytte Motorkøretøjer ved Besørgelse af Tilførsel fra Depoter 

og Magasiner. Infanteriet er bevæbnet med et 8 mm' Magasin-Gevær af 

Lebel-Type fra 1886—93, lidt forældet men stadig brugeligt. Den franske Feltkanon 

er derimod et fortrinligt Vaaben, der trods sin betydelige Vægt og forholdsvis lille 

Skjold, har hævdet sin Overlegenhed under hele Krigen. Franskmændene har som 

bekendt været Banebrydere ved Overgangen til hurtigskydende Skyts med den deraf 

følgende indirekte Skydning, og de anses for Mestre i at benytte deres 4 Kanoners 

Batterier, idet de aldrig vælger den skjulte Opstilling paa lange Afstande og heller 

ikke er bange for at føre Artilleriet ud i ret fremskudte Stillinger. Bag den oven

omtalte Deling mellem Korps- og Divisions-Artilleri ligger den Tanke, at det først

nævnte skal nedkæmpe Modstanderens Kanoner, medens sidstnævnte navnlig tager 

hans Fodfolk paa Kornet. 

Udrustning 
og Bevæb
ning. 

DE FRANSKE FÆSTNINGER 

Det var det levende Værn; samtidig med Udviklingen af dette har Fransk

mændene sikret deres Øst-Grænse ved omfattende Befæstningsanlæg. De begynder 

ved Verdun i Nord; Vaubans lille Fæstning er siden 1870 omdannet til 

en udstrakt Vaabenplads af første Rang med 16 store permanente Forter 

og 20 mindre Anlæg; mange af disse er meget langt fremskudte paa 

Højderygge i det kuperede Terræn. Videre mod Syd danner Toul et lignende om

fattende Støttepunkt, og Meuse-Linjen mellem disse to Fæstninger er sikret med 7 

spredte Spærre-Forter. Hvor stærk denne Stilling er, har de sidste Maaneders 

Kampe vist paa det tydeligste. Ved Verdun har Positionsskytset været fuldkommen 

overlegent, og de tyske Forsøg paa at bryde igennem langs Meuse har haft den 

krankest mulige Lykke. Det gik for Bayerne med uforligneligt Mod at storme Fortet 

Camp des Romains ved St. Mihiel efter en Kamp, der blev fortsat til 
De frugtes-

selve de skudsikre Rum, men efter Erobringen blev Pladsen saaledes iøse storm-

overdænget med Granater fra Nabo-Forterne Les Paroches og Troyon, løb• 

at Tyskerne maatte opgive det vundne. 

Længere end til St. Mihiel har den franske Østfront ikke været inddraget i 

Grænse
fæstninger
ne mod Øst. 
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Kampene, men Fæstningslinjen ligger der. Den forbinder de to store Pladser Epinal 

og Belfort med en Kæde af Forter, som derpaa fortsættes videre til den schweiziske 

Grænse. Kun mellem Toul og Epinal er der ladt et Rum aabent, hvor Felthæren 

skulde føre Forsvaret ligesom paa Strækningen mellem Verdun og den luxemburgske 

Grænse. Men Felthæren har faaet Anvendelse andens Steds; for paa denne østlige 

Fæstningsfront har Ingeniørkorpset ofret sine væsentlige Anstrengelser, og 

skønt man gennem Aar har regnet med, at den fjendtlige Hær kunde 

lægge Vejen over Belgien til den franske Nordgrænse, er den Række 

Den svage 

Nord

grænse. 

Fæstninger, der blev vundet under Ludvig XIV' Krige, ikke bleven noget væsentlig 

forbedret siden Halv

fjerdserne. Maubeuges 

hurtige Fald viste tyde

lig, hvordan det her 

stod til, og Opgivelsen 

af den tilbagetrukne 

Linje La Fere — Laon 

— Reims uden Kamp 

lader forstaa, at Til

standen der ikke har 

været bedre. Forsvaret 

var i det Hele saa 

svagt, at man virkelig 

en Tid følte sig alvorlig 
.  Efter Maubeuges Fald 

truet i Paris, men 

under den paafølgende Offensive har Flankeforsvaret langs Meuse været den franske 

Hærledelse til uvurderlig Støtte. 

DEN FRANSKE HÆR S  11 

Hæren og Politikerne 
DET FRANSKE OFFICERSKORPS 

DREYFUS—DEROUTEN OG BEROLIGELSEN UNDER BRIAND 

Fæstninger og Menneskemateriale er imidlertid ikke nok til at skabe en Hær, 

alt kommer ogsaa an paa Ledelsen og Aanden i det Hele. Utvivlsomt er det franske 

Officerskorps siden 1870 undergaaet en Forvandling, der svarer til Hærens Reorgani

sering. Der var modige Mænd og dygtige Troppeførere under Krigen med Tyskland, 

men de manglede den højere Uddannelse, der ogsaa gav Modstanderens Overledelse 

et Plus. Nu faar Generalstabsofficererne særlig Uddannelse i højere 
. Videnska-

Krigsskoler, og franske Militærforfattere har i de senere Aar givet beiigdanne-

vægtige Bidrag til den krigsvidenskabelige Literatur, byggede paa grundigt de officerer. 

Studium af en saa uudtømmelig Kilde som den store Napoleons Strategi og Taktik. 

Paa Flyvningens Omraade og i Udviklingen af hurtigskydende Skyts er Fransk-
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Slaget ved Soissons set fra et  af Byens Tage 

Da man ventede Tyskerne i Paris 
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mændene afgjort gaaet foran; i disse Henseender staar Republikens Officerer næppe 

tilbage for nogen. 

En anden Sag er det, naar man har næret Frygt for, at Hærens Moral kunde 

have taget Skade, fordi den atter og atter er kommen med i Partipolitiken, og 

fordi parlamentariske Ministre gentagende har grebet ind udfra Tilskyndelser, der 

ikke var militært saglige. Dreyfus-Affæren gjorde her ubodelig Skade, den splittede 

det franske Folk dybt og skabte en forstaaelig Mistillid til den militære 

Retspleje og dermed til Officers-Korpset i sin Helhed. I Ly af megen 

berettiget Indignation over den Uret, der var sket mod Enkeltmand, vandt 

Antimilitarismen frem, og en fædrelandsløs Anarkisme fik Lov til at brede sig. 

Maaske har man med 

Dreyfus Af

færen mis

bruges. 

Rette klaget over mo

narkistisk Under-

haands-Agitation i 

Hæren, hvad der her 

kan være syndet, blev 

gengældt med blodige 

Renter, da General 

André nu begyndte 

at udrense Officers-

korpset for anti-repu-

blikanske Elementer. 

Ministeriet Waldeck-

Rousseau kom alle

rede her til at gaa 

videre, end dets Le

der personlig ønskede, 

Og under Combes' Generalerne Joffre,  Castelnau og Pau. 

Kirkekamp fik Sinde 

lag-Snuseriet næsten officielt Stempel. Det var nu ikke mere Monarkismen, men 

Klerikalismen, der var Fjenden; kirkeligt sindede Officerer havde ingen Chancer. 

Men Følgerne af denne Kampagne udeblev da heller ikke; i Sommeren 1905 stod 

Republiken pludselig overfor det første af de tyske Forsøg paa at bruge Marokko-

Spørgsmaalene til at gøre Nabo-Staten myg, og Udenrigsministeren, Delcassée, vilde 

sætte haardt mod haardt, fordi han mente, at Tyskerne alligevel aldrig vilde lade 

det komme til Krig for Marokkos Skyld, men Krigsministeren kunde 

under det afgørende Ministermøde i Juni 1905 kun meddele, at Hæren 

var i en Forfatning, der slet ikke tillod Tanken om et Felttog. Delcassée 

demissionerede efter 7 Aars fremragende Ledelse af Udenrigsministeriet, og de 

radikale Politikere, der optog Arbejdet efter ham, fik hurtigt at føle, paa hvad Side 

Umedgørligheden var. 

Det er General Picquarts uvisnelige Fortjeneste som Krigsminister, at han atter 

styrede Hærens Sager udfra militære Synspunkter; der kom Ro og Tryghedsfølelse 

Hæren ikke 

kampberedt 

i 1905 
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Den natio

nale Sam

ling. 

paany, og dette bevirkede, at Frankrig under de fortsatte Marokko-Konflikter kunde 

indtage en fast Holdning. Det var et Led i hele den Bevægelse for national Samling, 

der nu begyndte at mærkes i den tredje Republik, og som Briand gjorde 

sig til Talsmand for, da han overtog Ministerpræsidiet. Og det er et 

Tegn paa det forandrede Forhold mellem Hær og Parlament, at en af hans 

nærmeste Meningsfæller Millerand netop valgte Krigsministeriet for at bringe Fred 

mellem de to hidtil næsten fjendtlige Parter. Det er ham, der nu atter har overtaget 

det parlamentariske 

Ansvar for Arneen un

der de alvorligste For

hold. — Det er under 

denne nye Æra, at 

der endelig er kom

men en Ordning i For

holdet mellem Gene

ralstaben og det øver

ste Krigsraad gennem 

Dannelsen af et Stabs-

udvalg, som den 

designerede Over

general staar i Spid

sen for; en Souschef 

for Generalstaben 

følger i Krigstilfælde 

med ham til Fronten, 

medens en anden 

høj Stabsofficer bliver 

hos Krigsministeren 

som dennes Raad-

Millerand giver. 

DEN FRANSKE KRIGSKUNST 

Og samtidig var der i al Stilhed foregaaet en gennemgribende Forandring i det 

franske Officerskorps Opfattelse af den Maade, hvorpaa et Slag skulde ledes. Ind

trykket af Bagladevaabnenes Virkning navnlig under Krigen i 1866 havde været 

enorm, Defensiven fra Skyttegrave, Forsvaret med Spaden var en Tid 

lang Løsenet; først hvis Fjenden havde forblødt sig under Angreb mod 

en saadan Stilling, kunde Modangreb foretages. Afgørelsen maatte følgelig 

inem omfattende Bevægelser paa Fløjene. Nederlagene i 1870—71 for

højede paa fransk Side Følelsen af Defensivens Nødvendighed; Iveren for Fæstnings-

bygning forklares delvis heraf, men disse Stemninger holdt sig kun den første Snes 

Aar efter den store Katastrofe. De franske Officerer, der i Halvfemserne fik ledende 

Defensiven 

den eneste 

Frelse. 

hidføres ge 
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Ugen fra 3. til 10. December. 

De to store Slaggrupper i Øst. 
RUSSERNE RØMMER LODZ 

Stillingen ved den russiske Vest-Grænse undergaar vedblivende Forandringer. 

Tyskerne benytter aabenbart deres udmærkede Jernbanenet til stadige Troppeforskyd-

ninger, der gør det muligt for dem at samle Styrker, der atter og atter kan tage 

det op med de mindre bevægelige og sikkert mindre krigsdygtige russiske Masser. 

De Forstærkninger af Linjetropper, der trækkes til fra Vestv dirigeres i Forbindelse 

med store Reserveformationer, der kommer fra selve Tyskland, snart herhen snart 

derhen for om muligt ved en hurtig Koncentration at tilvejebringe den gunstige 

Lejlighed til grundigt at slaa en større Del af Modstanderens Hær. Hidtil 

er det ikke lykkedes, men disse Operationer fra Feltmarshal v. Hinden-

burgs Side medfører en evig Skiften. 1 Øjeblikket udkæmpes det store 

Hinden-
burgs Trop-
pe forskyd
ninger 

Slag mellem Østersøen og de ungarske Sletter i to ret isolerede Grupper, én i det 

nordlige og mellemste Polen, én i Galizien Syd for Krakau. Paa Linjen mellem 

Czestokow og Krakau er der forholdsvis roligt ligesom i Øst-Prøjsen, hvor der 

kun en Gang imellem tales om en Artillerikamp. 

Allerede sidste Gang blev tyske Forstærkningers Fremrykning mod Pjetrkov 

omtalt; først paa en Linje, der fulgte Landevejen fra denne By til Lodz, lykkedes 

det Russerne at gøre Kampen staaende, men da de samtidig synes at have opgivet 

det Terræn, der nordligere var vundet vest for Lovicz, kom Lodz i Virkeligheden 

til at ligge i Toppunktet af en stump Vinkel delvis omfattet af Fjenden; 

det er denne Stilling, der har gjort Forholdene i den store Fabriksby 

Lodz ud
satte Stilling 

uholdbare; siden Maanedens Begyndelse havde det svære tyske Artilleris Ild været 

koncentreret med dette Maal, Granaterne sprang i Gaderne, Gasværket kom i 

Brand og ude fra skjultes Byen ganske i Røg og Flammer. 

Natten mellem Lørdag og Søndag rømmede Russerne saa det truede Punkt, 

først hen paa Eftermiddagen mærkede Tyskerne, at Skyttegravene var tomme, hvor

efter de tog Pladsen i Besiddelse. Dette er senere indrømmet fra Berlin, men det 

udtaltes ikke tydeligt straks, og i et Kommuniké fra 7. ds. meddelte Generalstaben, 

at der ved Lodz var opnaaet „et gennemgribende Resultat", hvad der hensatte 
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Ødelagt Bro i Polen 

UGEN FRA 3 .  TIL 10 .  DECEMBER 

„Berliner Tageblatt" i en saa barnagtig Juleglæde, at der digtedes om et Gennem 

brud af det russiske Centrum — Sandheden kommer jo nu ogsaa for 

en Dag i Tyskland, det viser sig, at Czarens Hærkorps kun er gaaet et 

Par Mil tilbage og fortsætter Kampen i stærkt befæstede Stillinger. 

Overdrevne 
tyske 
Skriverier 

Daglig ruller Jernbanetog i endeløse Rækker igennem Warschau med Tropper og 

Levnedsmidler; siden Lodz er bleven besat, har man ikke hørt mere om tysk Frem

gang paa denne Del af Fronten. 

RUSSERNES ANGREB VED NOVO RADOMSK 

- TYSKERNES VED LOVICZ 

Muligvis er det tyske Fremstød ogsaa bleven lammet ved, at Storfyrst Nikolaus 

har ført Tropper mod de her engagerede Korps' højre Flanke; alt, hvad der kunde 

undværes i Syd, er øjensynlig bleven sendt Nordvest paa over Novo Radomsk (ved 

Banelinjen mellem Pjetrkov og Czestokow). Det er ikke lykkedes Rus

serne at bryde igennem de tyske og østrigske Afdelinger, der her er 

skudt frem som Flankedækning; baade fra Berlin og Wien har man lige 

til de sidste Dage kunnet udsende Kommunikéer om Afvisning af ihærdige Angreb 

baade ved Dag og ved Nat, men alligevel har disse Kampe utvivlsomt bidraget deres 

til at bringe tyske Fremstød ud over Lodz til at gaa i Staa. Og sikkert er det, at 

Feltmarshal v. Hindenburg i den sidste Tid navnlig har rettet sine Anstrengelser 

mod Russernes højre Centrum paa denne Del af Slagmarken, Strækningen fra 

Russernes 
Flankean
greb fra 
Syd 
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Weichsel-Floden til lidt Syd for Lowicz; Yderpunkterne er her Ilov og Glovn. Et 

Par russiske Telegrammer giver en ganske livlig Skildring af disse Kampe: 

„Paa venstre Side af Weichsel gik Tyskerne om Aftenen den 7. ds. dækkede 

af Mørket over til et samtidigt Angreb paa hele Linjen fra Hov til Glovn, idet de 

i dybe Kolonner rettede gentagne haardnakkede Angreb mod os. Belyste af Skinnet 

Ira vore elektriske Projektører, medens vore Kanoner skød dem ned i Massevis, 

blev de imidlertid overalt drevne tilbage. Da Maanen stod op, standsede Fjenden 

sine Angreb. — Den næste Dag fortsattes de haardnakkede Kampe paa 

Linien Lovicz—Hov, men uden Held for Fjenden. — I Egnen Nord for 

Lovicz foretog Fjenden Natten mellem den 9. og 10. December og hele 

e Dag heftige Angreb, som vi afslog med svære Tab for Tyskerne. I 

dette Tidsrum tilbageviste de russiske Tropper ialt syv Angreb, under hvilke nogle 

af vore Afdelinger lod Fjenden nærme sig til en yderst kort Afstand, hvorefter de 

drev ham paa Flugt ved en morderisk Ild." 

Samtidig bombarderes Lovicz, der er et vigtigt Jærnbane-Knudepunkt, nu lige 

saa heftigt som tidligere Lodz. Befolkningen opholder sig i Kældrene, da det er 

forbundet med Fare at søge Frelse ved at forlade Byen. 

Her oppe mod Nord, hvor Thorn er en udmærket Basis, og Neder-Weichsel 

kan bruges som Færdselsvej, efterhaanden som Russerne trænges tilbage, er Tyskerne 

i Begreb med at forlænge deres Front hinsides Floden til Egnen Syd for Mlava; 

det staar nemlig fast, at Fremrykningen ikke mere foregaar fra Nord 

men fra Vest, saa Slaglinien løber i Flugt med den længere mod Syd; 

fra Berlin meldes om Indtagelse af Przasnysz ved et dristigt Storm-

3., medens Russerne hævder, at Tyskerne snart gik over til Defensiven 

og maatte vige for de paafølgende Modangreb. 

SLAGET I GALIZIEN 

Uden direkte Forbindelse med dette Slag i Polen er de Kampe, der i den 

sidste Uge er bleven udfægtede i Galizien. Østrigerne har trukken Tropper ned til 

Egnen Syd for Krakau fra Fronten mellem denne Fæstning og Czestokow, en Del 

af de tyske Forstærkninger fra Vest, f. Eks. XXIV. Armékorps, er gaaet samme 

Vej; man har altsaa fuldt vurderet den Fare, der truede her. Forbunds

fællernes Offensive skal efter østrigske Beretninger være begyndt Syd 

paa — altsaa paa Tværs af Russernes Fremrykningslinje, men senere 

har man ogsaa taget Fjenden i Fronten, og efter Wiener-Telegrammerne 

at dømme, er Russerne trængt tilbage paa en Linje fra Wieliczka til Dobczyce. Fra 

Petrograd meldes ogsaa om Sejre, men det drejer sig her afgjort om Sammenstød 

længere nede mod Karpatherne Vest for Novo—Sandec. Forstærkninger, der her er 

naaet frem til Slaglinjen, har forceret Dunaetz-Floden og stormet Højderne paa den 

anden Side; ogsaa vestligere er Offensiven bleven fortsat og det russiske Atilleri 

har staaet sig godt i en Kamp, hvor der baade var Feltbatterier og svært Skyts 

med paa den anden Side; senere har Slaget imidlertid skiftet med Angreb og For-

Voldsomme 
tyske Nat-
Angreb 

den følgeni 

Slaglinjen 
forlænges 
hinsides 
Weiclisel 

angreb d. 

Tyske og 
østrigske 
Forstærk
ninger gri
ber ind 
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svar; ogsaa her er Resultaterne smaa; men Tyskerne har ikke trods gentagne For

søg haft Held til at bryde den russiske Front. 

Under denne bølgende Kamp har Russerne naturligvis maattet indstille deres 

Fremrykning over Karpatherpasserne; kun langt ovre mod Øst, i Egnen 

Syd for Lemberg, er der foretaget et Angreb paa befæstede østrigske 

Stillinger. Over Wien kommer der i den Anledning almindelig holdte 

Beretninger om Tilbageerobring af tabt Terræn. Paa deres Side reg

ner den østrigske Hærledelse sig ogsaa med alle Muligheder og forbereder sig paa 

en Belejring af Krakau. 

Østrigernes Nederlag i Serbien 
Afgørende Fordele er der altsaa slet ikke opnaaet i Polen og Galizien og sam

tidig er det atter gaaet galt i Serbien. Først talte Kommunikéerne fra Wien om en 

Omgruppering af Tropperne, som Erobringen af Belgrad havde gjort nødvendig, og 

hvis Enkeltheder ikke kunde offentliggøres; saa indrømmedes det efter forskellige 

Omsvøb, at den østrigske højre Fløj ved Milanovac (Sydøst for Valjevo) 

var stødte paa overlegne fjendtlige Stridskræfter og havde set sig nødsaget 

til at gaa tilbage; de serbiske Meldinger var imidlertid „grænseløst over-

:t er de sikkert; og ingen ved bedre end Østrigerne, at man ikke plejer 

at undervurdere sine Sejre, men en rent strategisk Manøvre har det østrigske Til

bagetog næppe været, og selv om man trækker en Del fra de serbiske Opgivelser 

om Fanger og erobrede Kanoner, bliver der alligevel noget igen. 

Standsning 
i Fremryk
ningen 
over Kar-
patherne 

Østrigernes 
hajre Fløj 
guar tilbage 

drevne". D 

Serbisk Artil leri  
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Omslagets 
Forklaring 
og Række
vidde 

Et Telegram til „Times" har forklaret dette Omslag i Krigslykken dermed, at 

Tabet af Belgrad endelig tillod Serberne at koncentrere deres Tropper; det lyder 

mærkeligt, for Besiddelsen af Hovedstaden betød i sig selv grumme lidt, en Sejr i 

aaben Mark havde nok været en Opgivelse af Byen værd. Det sandsynlige er, at 

den stadig fremadskridende Forstaaelse mellem Balkan-Staterne har gjort 

det muligt at trække samtlige Stridskræfter frem mod den indtrængende 

Fjende — Noget andet er, om Sejren bliver mere end forbigaaende; 

Østrigernes Offensive 

Syd for Belgrad fort

sættes stadig, men 

saa meget er sikkert, 

at Begivenheder som 

denne sætter For

svarernes Mod og 

Forhaabningsfuldhed 

i Vejret; der er aaben-

bart langt igen, inden 

den serbiske Hær 

nedlægger Vaabnene. 

Heller ikke Tyr

kerne har Held med 

sig; Operationerne 

mod Ægypten hviler 

stadig, ved Kaukas-

sus-Grænsen sker 

der intet af Betyd

ning. Medens Rus

serne taber Terræn 
ØSt for Batum hvor Indiske Soldater ved Signaltjeneste 

Byens Elektricitetsværk skal være bleven ødelagt, holder de stadig tyrkisk Om-

raade besat ned imod Van-Søen. Endelig følger Heldet det engelske Ekspeditions

korps i Mesapotanien; de sidste Begivenheder skildres her bedst med det engelske 

Pressebureau's egne Ord: 

„Den 3. December angreb vi Fjenden paa venstre Bred af Tigris overfor Kurna 

paa det Sted, hvor Floden løber sammen med Eufrat; vi gik over denne 

Flod, tilføjede Fjenden svære Tab erobrede to Kanoner og tog 70 Fanger, 

deriblandt 3 tyrkiske Officerer. Den 7. December tog Styrken Nasera, 

der ligger overfor Kurna, og erobrede ved denne Lejlighed 3 Kanoner. 

Englænder
ne beher
sker Kufrat 
og Tigris' 
Forenings
punkt 

Tyrkerne ud
retter intet 
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Den 8 ds. gik Korpset over Tigris paa en Flydebro og besatte Kurna, som 

Kommandanten overgav uden Betingelser med hele sin Styrke. Denne raske lille 

Affære sikrer os den fuldstændige Kontrol fra Kurna til Søen med den rigeste Del 
af dette frugtbare Delta." 

Spredte Kampe mod Yest. 
DE ALLIEREDE HAR ANGREBET 

Naar man kommer til Beretningerne om Kampene paa de vestlige Valpladser 

er det omtrent som at læse over paa den sidste Uges Begivenhederen Gang endnu; 

de samme spredte Artilleri-Dueller, de samme vekslende Infanteriangreb langs hele 

Fronten. Kommunikéerne handler gennemgaaende om Træfninger paa de samme 

Steder: i Flandern, mellem Aisne og Oise, i Argonner-Skoven, paa Højderne ved 

Meuse og Moselle, i Vogeserne og Elsass, men man skulde forsværge, at de drejede 

De Alliere- sig om de samrne Tildragelser. Paa de Allieredes Side er det vedblivende 

niU'sio<'~ Me,dinger om Fremstød, hvorved der vindes i det højeste en fem-seks 

Fremryk. Hundrede Kilometer Terræn, fra Berlin berettes der lige saa regelmæssigt 
rykning © 5  

om, at disse Angreb er brudt sammen under Artilleriets Ild eller afvist 

med store Tab; det er den gamle Historie om Fremskridtene, der i Virkeligheden 

Domkirken i Nieuport før Bombardementet 
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betyder saa grumme lidt, men stadig er det nu Englænderne og Franskmændene, 

der har Offensiven. Kun ved Ypres fortsætter Tyskerne endnu med deres fortvivlede 

Fremstød, der atter for et kort Tidsrum har sat dem i Besiddelse af nogle franske 

Skyttegrave, men om disse forgæves Forsøg ties der i Telegrammerne fra Berlin. 

Forøvrigt lader det til, at Franskmændene først i denne Uge har faaet deres 

Modstandere trængt helt bort fra Yser-Kanalens venstre Side, det er maaske de 

sidste Dages største Begivenhed; hvor lidt det hele nu drejer sig om, vil fremgaa 

af den Rolle, som Erobringen af et stærkt forskanset Færgehus mellem 

Dixmude og Ypres har spillet i Telegrammerne fra Paris og London; 

Stormen blev foretaget af frivillige og efter Erobringen overdængedes 

Omgivelserne af Tyskernes svære Artilleri. Ellers er der mest Bevægelse i Argonner-

Skoven, hvor Tyskerne anvender Miner i stor Udstrækning, samt i Egnen omkring 

Thann (Øvre Elsass); her er det Franskmændene, som langsomt kæmper sig frem 

mod Altkirch. — Nogle raske franske Flyvere har været inde over Freiburg i Baden 

og har nedkastet Bomber mod de derværende Luftskibshaller. 

Den almindelige Stilling 
FORANDRING AF DEN TYSKE FELTTOGSPLAN 

DET OFFENSIVE FORSVAR I POLEN 

For at forstaa den foreliggende Situation er der to Momenter, som maa fasthol

des dels, at den tyske Generalstab fra første Færd satte alt ind paa at knuse den 

Stormen 
paa Færge
huset 

Domkirken i Nieuport efter Bombardementet 
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Kong Albert ved Fronten 

franske Hær inden Russerne naaede frem, men samtidig, at den aabenbart har været 

bunden ved en Fordring om, at tysk Omraade ikke i større Udstrækning 

blev besat af Fjenden; og det er dette politiske Hensyn, der har virket 

som en Klods om Benet paa Overledelsen. Det var af den Grund, at 

Franskmændenes Indfald i Lothringen maatte afvises til Skade for den 

hurtige Opmarsch i Belgien, det var af samme Grund, at alle til Raadighed staaende 

Forstærkninger blev sendt til Øst-Prøjsen for at afvise General Rennenkampfs første 

Indfald; og Resultatet var, at General Joffre kunde tage Offensiven ved Marne. Da 

Tyskerne saa havde bidt sig fast i Aisne-Stillingerne og fik Reserve-Formationerne 

frem, var det gunstige Øjeblik forbi: Fremstødet mod Meuse-Linjen ved St. Mihiel 

mislykkedes, de næste Uger gik med Kapløbet om hurtigst at forlænge Fronten mod 

Nordvest; først da Havet var naaet, da Kong Alberts Soldater var kommen paa Linje 

med Englændere og Franskmænd, havde Tyskerne faaet Tropper nok til at prøve 

det desperate Gennembrud ved Yser, der skulde have rullet de Allieredes Rækker 

op og atter lagt Frankrig aaben for den tyske Invasionsflod. Men hele dette Forsøg 

har nu maattet indstilles, fordi de russiske Masser ogsaa i Polen er væltet frem til 

umiddelbar Nærhed af den prøjsiske Grænse. 

Efter alt at dømme er den tyske Overkommandos oprindelige Felttogsplan mis

lykket fra Grunden af, og Generalstabschef Moltke har syg og nedbrudt maattet for

lade Hovedkvarteret; hans Efterfølger, Krigsminister v. Falkenhayn, der nu varigt 

ovei tager Ledelsen, maa fortsætte under helt nye Forudsætninger; i Virkeligheden 

en at skulle føres defensivt i hvert Fald for en Tid. I Vest er der 

næppe Tvivl om, at Tyskerne helt er gaaet over til Forsvar; i Øst maa 

Forsvaret være offensivt, fordi det er et Livsspørgsmaal for Tyskerne, 

at Industriegnene i Schlesien ikke besættes af Fjenden og det tyske 

Jærnbanevæsen har maaske mere end noget andet Æren for at det hid-

Det potitiske 
Ilensyn, der 
lammede 
General
staben. 

synes Kri£ 

Schlesiens 

Industri-

egne maa 

sikres. 



Let algirsk Kavalleri  fører tyske Fanger bort fra Kamplinien 
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Et afg øren

de Resultat 

vanskeligt 

at opnaa. 

til er lykkedes at afværge noget saadant. Men om et virkeligt Fremstød mod Rus

serne kan der ikke være Tale;* det har for alle Hærførere vist sig som den visse 

Ruin at trænge for dybt ind i Øst-Europas uendelige Slette; og navnlig nu, da Vinteren 

staar for Døren, og man aldeles ikke er sikker paa, hvad Vending Sagen kan tage 

paa Vestgrænsen, hvor Rhinegnene er et lige saa saarbart Punkt som Schlesien, kan 

Planen næppe gaa i den Retning. 

Den eneste Mulighed var altsaa, at det kunde lykkes Feltmarshal v. Hinden-

burg at tilføje Storfyrst Nikolaus et afgørende Ne

derlag i det vestlige Polen, men Chancen 

herfor en ikke stor. Hærene er simpelt 

hen nu til Dags for mægtige og talrige til 

at et afgørende Resultat kan opnaas i et 

enkelt Slag. Kamplinjen er for udstrakt til, at der 

kan indtræffe Katastrofer, som den ved Sedan; de 

omfattende Bevægelser varer saa længe, at Modstan

deren faar Tid til at træffe sine Modforholdsregler, 

og Russerne har Reserver nok, der kan fylde de 

Huller, som enkelte Nederlag kan slaa, naar de blot 

faar Tid til at udruste dem og sende dem frem. Det 

værste, der synes at kunne ske, er, at General Ruzsky' 

atter maa føre sine Korps bag Weichsel og Narew-

Linjen og, støttet til Fæstningerne, her føre en For

svarskrig i Lighed med den, de Allierede har holdte 

gaaende i Frankrig og Belgien; den Tid maa jo ogsaa 

komme, da de kan gaa over til virkeligt Angreb. 

Det kan vare noget endnu, Tyskernes Stillinger 

mellem Nordsøen og den schweiziske Grænse er sik

kert saa stærke, at et Gennembrud med 

de for Haanden værende Styrker er umu

ligt, men alle ved jo, at Lord Kitche-

ners nye Millionhær uddannes med feber-

I 

Lord Kitchener 

Naar kom
mer de Alli
eredes Of
fensive 
i Vest. 

agtig Hast, og en engelsk Kabinetsminister har Søn

dag d. 6 bebudet, at dens Afdelinger efter Nytaar vil kunne begynde at drage i 

Felten. Hvor og hvordan de skal sættes ind, er et aabent Spørgsmaal, for et Gen-

nembrudsforsøg mod den tyske Vestfront vil altid blive en vovelig Sag. Men forøvrigt 

er det ingenlunde givet, at Russerne paa deres Side lader sig reducere 

til vedblivende Passivitet. Tyskerne har jo nemlig ikke alene deres 

egen Grænse at forsvare; det er en grumme nærliggende Mulighed, 

at Czarens Hære efter et knusende Slag mod Østrigerne i Galizien kan over

svømme Schlesien fra Syd, og den Vending Tingene har taget i Serbien, for

haler Afgørelsen her nede paa en Maade, der er alt andet en gunstig for Forbunds

fællerne, 

Mulighed 

for et An-

grel) fra Syd 
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Krigen paa Havet 
ØDELÆGGELSEN AF DEN TYSKE KRYDSERESKADRE 

I  Sortehavet er det atter kommen til  en mindre Aktion idet den tyske Krydser 

„Breslau" har vist  sig udenfor Sebastapol,  men da de russiske Skibe kom ud, benyt

tede den sin størrre Hurtighed til  at  forsvinde; ellers er intet  passeret .  I Nordsøen 

er det kun Undervandsbaadene, der er i Bevægelse,  én har været inde ved Esbjerg,  

hvor den i Løbet af de reglementerede 24 Timer fik en Maskinskade repareret .  

Men Tyskerne er altsaa stadig i Aktivitet ,  og fra engelsk Side kommer der 

nogle ubekræftede Meldinger om Angreb af Undervandsbaade mod Hav

nen i Dover,  hvor en hel Del engelske Orlogsmænd laa for Anker,  og 

nogle ganske løse Rygter om en ti lsvarende Begivenhed ved Firth og Forth.  Det hed

der,  at  Tyskerne Torsdag Morgen d.  10. i  Mørke og Regntykning har gjort  deres 

Forsøg, men at Arti l leriet  paa Molerne og Torpedojagerne har tvunget dem tilbage 

med Tab i det  mindste af én Baad, men sikre Efterretninger foreligger stadig ikke. 

Derimod er det en Kendsgerning, at  Admiral v.  Spee's Eskadre endelig har mødt 

sin Skæbne, selv om nærmere Enkeltheder om Søkampen mangler endnu. Det lader 

ti l ,  at  Krydserne „Scharnhorst ," „Gneisenau," „Leipzig",  „Nurnberg" og „Dres

den" af den japanske Flaade er bleven tvungne ti l  at  forlade Stil lehavet Syd om Kap 

Horn, men her er de Tirsdag Morgen Kl.  6y2  ved Falklands Øerne stødt sammen 

med en engelsk Flaadeafdeling under Viceadmiral Fredrick Siurd.ee.  Me

dens de mindre tyske Orlogsmænd straks søgte Frelse i et  spredt Til

bagetog, optog de store Panserkrydsere Kampen. Om denne vides kun, 

at  „Scharnhorst" med Admiral v.  Spee's Stander sank efter tre Timers 

Forløb, medens „Gneisenau" endnu kæmpede videre i to,  og at  de engelske Tab 

siges at  være ubetydelige.  Sagen er naturligvis,  ai  den arti l lerist iske Overlegenhed 

ved denne Lejlighed har været paa brit isk Side,  l igesom den under Kampen ved 

Chiles Kyst var paa tysk, og Gang paa Gang har det i denne Søkrig vist  sig,  at  

Angrebet for den virkelig stærkere Part nærmest former sig som en Slags Skive

skydning — noget der ikke varsler godt for den tyske Flaade, hvis den engang skal 

optage Kampen i Nordsøen. — Snarest  er  der Grund til  at  undres over,  at  de ty

ske Orlogsskibe har holdt det gaaende saa længe. 

Hvad angaar de mindre Krydsere,  saa lader det t i l ,  at  „Leipzig" 

straks er bleven indhentet  og skudt i Sænk; paa samme Maade gik det 

„Nurnberg" efter en Jagt,  der strakte sig over en større Del af den syd

lige Halvkugles lange Sommerdag. Derimod synes „Dresden" at  være undsluppen; 

en Melding om, at  den skulde have søgt ind paa argentinsk Sø-Omraade er ikke 

bleven bekræftet .  Foruden den har Tyskerne endnu Krydserne „Bremen" og 

„Karlsruhe" ude; sidstnævnte har længe haft  Atlanterhavet som Virkefelt  sandsynligvis 

med tysk Sydvest-Afrika som Basis,  førstnævnte skal en Tid have optraadt sammen 

med v.  Spee's Eskadre,  men har aabenbart  ikke været med ved Falklands-Øerne. 

Alle disse er imidlertid kun ubeskyttede Fartøjer,  der kun er farlige for Handels-

I)e lyske 
Under
vandsbaade 

»Scharn
horst« O/J 

Gneise-
naus 
Kamp 

Jagten paa 
de mindre 
Krydsere 
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m 

Admiral  J .  A. Fisher 

saa „Audaciaus" bliver erstattet ,  idet 

de store Slagskibe „Canada" — et 

oprindeligt  argentinsk Fartøj,  som 

Marinestyrelsen har beslaglagt — og 

„Royal Oak" i den nærmeste Tid 

kan tages i Brug; ogsaa 

nogle hurtige Krydsere 

er rede med det første.  

skibe og deres ende

lige Ødelæggelse er 

kun et  Spørgsmaal 

om Tid. Hele Epi

soden har derfor og

saa vakt stor Til

fredshed i England, 

hvor man forklarer 

den resolute Plan

læggelse af hele Ak

tionen med Admiral 

J. A. Fishers for

nyede Overtagelse af 

Posten som „First  

Sea-Lord" (den før

ste Sagkyndige i  det  

brit iske Admirali tet) .  

Resultatet  vil  bli

ve,  at  Englænderne 

kan trække en Del 

af deres store Kryd

sere hjem til  Vagttje

nesten i de nærmere 

Farvande; de Tab, 

Flaaden har lidt ,  kan 

saaledes opvejes.  Og-

IIvad F.ny
land kan 
taale at 
miste 

Nybygningerne kan i det  Hele for

ceres saaledes,  at  England i det  kom

mende Aar kan miste et  I Klasses 

Slagskib om Maaneden, uden at Styrke

forholdet forrykkes noget væsentlig.  

Opstanden i Syd-Afrika. 
de Wet 's  Tilfangetagelse er bleven 

efterfulgt af Budskabet om hans 

i , 

A 

General  de Wet 
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Kampfælle General Beyers '  Død; 

han er druknet i Vaal-Floden under 

en Træfning, hvor han ti l  Hest 

sprængte ud i Strømmen, og hvor 

hans Partifællers Ild gjorde det umu

ligt for Regeringstropperne at  bringe 

Hjælp, da han begyndte at  synke. 

Hermed maa den lidet berømmelige 

Boer-Opstand vist  siges at  være til  

Ende; netop som den ebber ud, 

har man fra tysk Side offentliggjort  

en Erklæring med Løfter om Fred 

og Venskab med dem, der prøver at  

f jærne den sydafrikanske Regering, 

der har begyndt Krig mod de tyske 

Kolonier.  

General  Beyer 



Franskmændenes Storm paa Slottet  Mondement under Marne-Slaget  (Ad. Pag.  31) 
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Juleugerne 1914, 

Feltmarskal v. Hindenburgs Offensive. 
DET ØSTRIGSKE FLANKEANGREB FRA KARPATHERNE 

RUSSERNES TILBAGETOG FRA VESTGALIZIEN 

Det er Jærnbanemændene, der har vundet Sejrene, hvis Tyskerne og Østrigerne 

virkelig faar Overtaget.  Det drejer sig ikke alene om, hvad de har ydet med at føre 

Troppekorps paa Troppekorps fra Vest t i l  Øst,  det gælder ogsaa den 

Forskydning til  Forbundsfællernes højre Flanke paa Øst-Fronten, der ved 

Midten af December bragte Russerne i en grumme vanskelig Stil l ing; 

kun Generalstabens Overblik og Koldblodighed og Soldaternes Udholdenhed og 

Offervil l ighed synes at  have afværget en Katastrofe.  

Omkring den 10. December stod Russerne endnu paa en Linje fra Tymbark 

til  Wieliezka umiddelbart  Øst for Krakau. Vest-Galiziens Hovedstad og dermed 

Jærnbane-

uæsenets 

Fortjenester 

SeFv Tenderen benyttes paa de tyske Transport tog 
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Schlesiens Syd-Grænse var alvorlig truet,  og de tyske Fremstød mod Wårschau 

trængte ikke igennem og skaffede følgelig ikke Østrigerne Luft .  Men paa den anden 

Side neutraliserede de den russiske Offensive mod Strækningen Czesto-

ckov Krakau; herfra førte Feltmarshal v.  Hindenburg nu Troppe

masser mod Syd til  det  nordvestl ige Ungarn, og omkring ovennævnte 

Dato,  gik disse pludselig frem over Karpathernes Bjærgveje fra Dunajec-

Troppetrans-

p or ter fra 

Schlesien til 

Ungarn 

Russernes 

venstre Fløj 

alvorlig 

truet 

Flodens øvre Dal helt  over ti l  Lupkow-Passet,  Sydvest for Lisko. Russerne,  der 

lige ti l  det  sidste havde gjort  Fremskridt og taget Kanoner og Fanger paa Fronten 

mod Vest,  saa sig nu indviklede i voldsomme Kampe paa hele Strækningen Syd 

for Novo-Sandec, Grybow og Gorlice;  Dukla gik tabt og uden at  lade sig standse 

af det barske Vintervejr  væltede de østrigske Kolonner ned ad Fjældskraaningerne 

mod Nord. Den russiske venstre Flanke i Galizien havde alt id hængt i 

Luften, hvis Karpathernes Snævringer ikke blev holdt,  nu var Krisen ind-

traadt,  Storfyrst  Nikolaus Hærkorps stod i Virkeligheden paa en Front,  

der ved Tymbark eller l idt  sydligere løb sammen i en ret  Vinkel,  Faren 

var,  at  hele den venstre Fløj kunde blive kastet  t i lbage mod Nord bort  fra sin 

egentlige Retrætelinje.  

Den eneste Frelse var at  holde saa stærkt igen som muligt mod Nord og Øst 

og snarest  at  trække Tropperne bort  fra selve Vinkelen ved Tymbark og Limanovo 

til  en Front,  der gik i Nordvest-Sydøst,  og medens Russerne aabenbart  er  gaaet 

hurtigt  t i lbage herfra mod Nordøst,  veg de betydelig langsommere bort  

fra Wieliczka over Niepolomices og Bochnia ti l  den nedre Dunajec.  Det 

faste Punkt under hele dette Tilbagetog, der utvivlsomt har kostet  be 

Det hurtige 

Tilbagetog 

mod Nordøst 

Syd-Fronten 
holder igen 

tydelige Tab — Østrigernes Fangetal  er  her maaske nær ved Sandheden _ synes 

at  have været Jærnbane- og Vej-Centret Jaslo; herfra har Russerne ikke ladet sig 

rokke og alle deres Reserver er aabenbart  bleven sat  ind, da Modstanderne ogsaa 

her prøvede at  tage den russiske Stil l ing i Flanken ved Fremstød fra mere østl ige 

Karpather-Passer;  16 December meldtes fra Wien, at  stærke fjendtlige Afdelinger 

gjorde Modstand ved Krosno og Lisko. Fra dette Punkt er der kun et  halvt 

Hundrede Kilometer ad Vejen ti l  Przemysl,  og Besætningen her gjorde 

alt ,  hvad der stod i menneskelig Magt for gennem desperate Udfald at  sprænge den 

russiske Linje udenom Fæstningen. 

Men Ringen blev ikke brudt,  og Russerne havde nu faaet Tropper nok til  at  

sikre deres yderste venstre Fløj,  idet  de samtidig opererede i Modstanderens højre 

Flanke og Ryg ved Fremstød i Latorcza Dalen paa den ungarske Side af Karpatherne. I 

Centrum blev de kæmpende Styrker trukken ti lbage fra den mellemste Dunajec ti l  

Biala-Floden, og d.  17. December havde Russerne endelig naaet at  forme 

en Front,  der gik i en Bue fra Sydøst ti l  Nordvest fra Lisko over Jaslo 

til  hen mod Zakiiczyn og derefter langs Biala og Dunajec; her holdt 

Arrieregarderne ogsaa den vestl ige Flodbred besat og kastede Natten til  

d.  18. en tysk Division ti lbage — Hinsides Weichsel fortsattes Slaglinjen langs Nida, 

idet Russerne uden større Kampe havde fulgt den vigende Bevægelse Syd for 

Floden; Pjetrokov og Przeborz var saaledes bleven stormet af enkelte østrigske 

Ny Slaglinje 

i Retningen 

Sydost 

Nordvest 
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Infanteri-Regimenter,  og Forbundsfællernes Tropper var derefter gaaet over Pilica.  

Men ligesom ved Lisko og Krosno blev de baade her og langs Nida og Dunajec 

standsede af stærke russiske Masser.  Den tysk-østrigske Offensive i Galizien og 

Syd Polen havde — i hvert  Fald foreløbig — naaet sin yderste Grænse. 

HINDENBURGS STORSTILEDE ANGREBSPLAN 

FLANKESTØDET MISLYKKES I NORD 

Men Østrigernes Fremstød fra Karpatherne, der havde tvunget Fjenden et  godt 

Stykke ti lbage mod Øst,  var i Virkeligheden kun et  Led i en stort  anlagt Plan, 

hvorved Feltmarshal v.  Hindenburg vilde bringe den tyske Omklamrings-Strategi ti l  An

vendelse i s tørste Stil .  Medens Russernes venstre Fløj blev omfattet  i  

Flanke og Ryg i Karpathernes Forland, blev deres yderste højre Fløj Syd

øst for Mlava ved den østprøjsiske Grænse ligeledes angrebet i  Flanken; 

og samtidig kastedes de tyske Hærmasser med den størst  tænkelige Kraft  mod det 

russiske Højre-Centrum paa Weichsels venstre Bred omkring Lovicz.  Den, der paa 

Kortet  mærker sig de her og ovenfor angivne Punkter for de tysk-østrigske Linjer,  

vil  se,  hvorledes Forbundsfællernes Armékorps i anden Uge af December dannede 

en mægtig Halvmaane med Hornene vendt frem mod Øst henholdsvis ved de prøj

siske Provinsers Syd-Grænse og i Karpathernes Passer.  Og fra denne umaadelige 

Buelinje skulde Angrebet nu foregaa samtidig ind mod Centrum, saa Modstanderens 

Hærmasser efterhaanden trængtes sammen i et  Menneskekaos; efter den tyske strate

giske Theori skulde saa kun opløste Skarer slippe bort  gennem det aabne Rum i 

Midten. Saadan var Theorien; i Praxis sti l lede Sagen sig noget ander

ledes i Polen, idet Fæstningslinjerne langs Narew og Weichsel maatte 

kunne dække Tilbagetoget for Russernes Centrum og højre Fløj,  men 

de naturligvis nok blive alvorlige,  inden de vigende Afdelinger slap over 

de to Floder.  

Saa langt er  det imidlertid ikke engang kommen i Praksis.  — Vi har set ,  hvor

dan Russerne mødte Omfatningsforsøget i Galizien; allerede i s idste Oversigt omtaltes 

Tyskernes Fremtrængen paa den modsatte Fløj t i l  Przasnysz og Ciechanov; endnu 

Søndag d.  13 meldtes der fra Berlin om Sejre i denne Hgn, men umiddelbart  efter 

gik Russerne over ti l  Offensiven og kastede i Løbet af den paafølgende 

Uge de tyske Afdelinger Nord paa over Grænsen i et  hastigt  Tilbagetog, 

hvor Rytteriet  tog baade Fanger og Kanoner,  i  det  hele synes den venstre 

ed at  være bleven renset for Fjenden til  nedenfor Plock, idet Tyskerne 

om Fredagen prøvede paa Syd fra at  trænge over Floden ved Dobrzin,  men det 

russiske Arti l leri  bragte hurtigt  Forsøget ti l  at  standse.  

DET RUSSISKE TILBAGETOG VED LOVICZ 

Angrebene mod de russiske Fløje var mislykket,  men samtidig var v.  Hinden-

burgs Armékorps jo ogsaa gaaet frem i Centrum navnlig paa Fronten fra Ilov ti l  

Syd for Lovicz,  og det siger sig selv,  at  dette energisk førte Fremstød kunde 
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rumme Farer paa et  Tidspunkt,  da alle for Haanden værende russiske Reserver 

maatte dirigeres ti l  Galizien. Forgæves søgte General Ruzsky ved talrige Modangreb 

at  hindre den truende Troppekoncentration foran hans Linjer;  omkring d.  15 Decbr.  

>t fra de vestprøjsiske og hessiske Regimenter,  der gik frem fra Kernoz 

mod Sochaczev, saa stærkt,  at  Russerne faldt t i lbage mod Bzura-Floden ;  

bag denne og videre Syd paa langs dens Biflod Ravka var der forberedt 

Sti l l inger,  i  hvilke de vigende Korps gjorde Front paany, og den russiske 

nu omtrent l ige i Nord og Syd fra Bzuras Udløb i Weichsel,  idet man 

mellem Inovlodz og Novomiasto ved Pilica fik Forbindelse med de Styrker,  der i 

Syd-Polen havde taget Sti l l ing bag Nida-Floden og videre Nord paa over Malogoszen 

og Opoczno. 

Endskønt det officielle Berliner-Kommuniké indskrænkede sig ti l  at  sige,  at  

„Frugterne af denne Afgørelse (der var vunden ved „forbitrede Frontalkampe") for 

Tiden ikke kan overses",  valgte den tyske Presse at  fortolke dette dunkle Udtryk 

saaledes,  at  Sejrens Følger var saa uoverskueligt  store,  at  Krigens heldige 

Afslutning nu allerede lod sig skimte.  Under den spændte Forventning 

om nærmere Enkeltheder,  der af gode Grunde ikke kunde gives,  maatte 

„Nord. Allg.  Zeitg." saa d.  20 December ti l  at  slaa koldt Vand i Blodet 

med den Erklæring, at  „selv om det lykkes fuldstændig at  slaa de fjendtlige Strids

kræfter til Jorden, som det nu gælder at overvinde, vil Arbejdet mod Øst endnu 

ikke være naaet til Afslutning". 

DEN TYSK-ØSTRIGSKE OFFENSIVE STANDSES 

RUSSERNE GAAR OVER TIL ANGREB MOD SYD 

Paa den ovenfor angivne Front har Slaget derefter været staaende i Slutningen 

af December Maaned. Gang paa Gang har Tyskerne og Østrigerne gjort  heltemodige 

at  komme ovei Bzura,  Ravka og Nida, gentagende er det lykkedes 

enkelte Afdelinger at  vinde Fodfæste paa Flodernes østl ige Bredder,  men 

lige saa tidt  er  de under frygtelige Tab bleven kastede ti lbage over de 

omstridte Strømme af t i l i lende russiske Reserver,  atter og atter har Taage 

og usigtbart  Vejr bevirket,  at  Arti l leriets Rolle blev underordnet i disse 

,  og Afgørelsen er hidført  gennem morderiske Kampe med blanke 

\  aaben. Det er navnlig i Egnen ved Sochaczev, Bolimov og Bzura og Ravkas 

1 oreningspunkt,  at  Tyskerne har gjort  fortvivlede Anstrengelser for at  bryde igennem; 

Berliner-Kommunikéerne bringer de kendte almindelig holdte Meldingerom „langsom 

1 iemgang", men det er aabenbart  den Slags,  som ikke kan udmaales paa Kortet ,  og 

fra 1 etrograd kommer der ganske anderledes bestemte Efterretningerom voldsomme 

Modangreb, der har vundet det tabte t i lbage. I Dagene mellem d. 19 og 21 December 

var det navnlig de sibiriske Skytter,  der maatte møde voldsomme Storm

lob fra en wiirtembergsk Division. Hele Dagen den 22 værgede en 

enkelt  Brigade, der var kommen om Bzura sig med Fortvivlelsens Mod, 

men et  Par Timer efter Mørkets Frembrud maatte de svage Rester søge ti lbage; d.  
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23 gik det andre tyske Afdelinger l igeledes ved Landslottet  Joukov Syd for Sochazev. 

Juleaftens Døgnet blev paa disse blodspættede Snemarker fejret  af Tyskerne med 

nye Angreb, men efter selve Festdagene sti lnede Kampen her noget af.  Arbejdet blev 

for længere Tid overladt ti l  Arti l leriet  alene,  og alle Skyttegravene hinsides Bzura 

blev opgivet.  Aaret sluttedes imidlertid med voldsomme Kampe omkring Inovlodz og 

Bolimov, det sidste Punkt lykkedes det Tyskerne at  bemægtige sig ved et  voldsomt 

Fremstød d.  29, i  hvilket Regimenter fra forskellige Armékorps deltog, men umiddel

bart  efter bragte russiske Modangreb atter Byen i deres Besiddelse.  

Paa samme Maade var det gaaet i  Galizien ud over den nedre Dujanec naaede 

Østrigerne ikke, derimod trængte de længere mod Syd over Biala helt  hen mod 

Wislok-Floden, men her faldt russisk Modangreb ved Ryglice og lodlova 

heldigt ud, den offensive Bevægelse sporedes helt  ned i Karpathernes 

Udløbere,  hvor russiske Regimenter i Vand til  Livet vadede over den 

Partiel 
Fremgang 
for Øst
rigerne 

iskolde Jasiolka.  Forstærkningerne naaede stadig frem, skønt Garnisonen i Przemysl 

vedblivende gjorde sit  Bedste for at  svække Russernes Stil l ing ved Udfald mod 

Cerneringshæren, der fortsattes med betydelige Styrker,  men uden Held helt  op mod 

Juleaften. Første Juledag begyndte Russernes Angreb imidlertid at  virke.  Krosno-

Bækkenet blev t i lbageerobret,  mellem Tarnov og Tuchov kastedes Øst

rigerne over Biala,  og d.  26 besatte Russerne Siedlizka-Højderne hinsides 

Floden; herfra er Fremrykningen fortsat  mod Zaklytchin.  Sydligere er 

Russernes 
Angreb 
trænger 
igennem 

russiske Hærkorps gaaet frem over Biecz ti l  Gorlice,  og paa selve Sydfronten 

har Østrigerne hovedkulds og med betydelige Tab maattet  rømme Linjen Zmigrod-

Dukla; omkring Lisko er det gaaet l igeledes.  Tirsdag d.  29. stormede Russerne 

Baligrod. Ved Maanedens Slutning stod Østrigerne atter i  selve Pashøjderne. Tilbage

toget mod Vest og Syd var for deres Vedkommende heller ikke foregaaet uden 

betydelige Tab af Fanger og Materiel .  

østrigerne s a m r n e  Tid mærkedes nye russiske Styrkers Indgriben hinsides 

lastes over Weichsel paa Nida-Fronten ogsaa; Juledags Aften blev Østrigerne kastede 

_J  u d  Landsbyen Vislica paa Flodens østl ige Bred, et  Par Dage efter 

havde Russerne helt  renset denne for Fjender,  og umiddelbart  senere lykkedes det 

dem at faa fast  Fod paa Vestsiden. 

DET MISLYKKEDE OMFATNINGSFORSØG 

Saaledes er Stil l ingen altsaa paa den østl ige Krigsskueplads ved selve Aarskiftet .  

Feltmarshal v.  Hindenburg har ved sin stort  anlagte Offensiv trængt Modstandernes 

Centrum og venstre Fløj adskill ige Mil t i lbage, men noget afgørende har han ikke 

s t o r f y r s t  opnaaet;  og den klartskuende Sindsligevægt,  hvormed Storfyrst  Nikolaus,  

Nikoiaus'  t rods det haarde Pres mod Lovicz-Fronten, sendte Forstærkninger mod 
Modtræk , ° 

Syd, har jo allerede bevirket,  at  hans Underførere her nede har kunnet 

gaa angrebs\is ti l  Værks paa den truede Flanke mod Karpatherne Der er det,  Rus

serne har deres svage Punkt;  den yderste højre Fløj,  hvor Tyskerne Lille-Juleaften 

atter besatte Mlava, vil  al t id i  værste Fald kunne falde t i lbage paa Narew-Linjen, 
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medens den venstre Fløj har Katastrofen over Hovedet den Dag, da Modstanderen 

med ti lstrækkelig stor Styrke kan bryde frem fra Bjærgpasserne.  Det er muligvis 

som et endnu mere vidtudgaaende Modtræk herimod, naar man i den senere Tid 

ogsaa hører om russiske Operationer i Ungh-,  Latorcza og Nagyag-Flodernes Dale,  ja 

helt  ovre i det  vestl ige Bukovina. Ved en sejrig Fremrykning i disse 

Egne vilde Russerne tage den østrigske Opstil l ing i Karpatherne og Nord-

Ungarn i højre Flanke og støtte de videre Operationer mod Vest-Gali-

zien og Syd-Schlesien betydeligt;  at  det er  den Vej,  Storfyrst  Nikolaus 

vil  frem, bliver mere og mere klart .  — Hvorom alting er,  synes Hindenburgs stor

sti lede Omfatningsforsøg at  være strandet,  en Kendsgerning, som bekræfter,  hvad der 

allerede udtaltes i  forrige Hefte,  at  den klassiske Omklamrings-Strategi meget van

skeligt  lader sig bringe ti l  Anvendelse overfor Nutidens Million-Hære. Afstandene er 

for store,  der bliver Tid ti l  Modtræk. Og under disse Forhold siger det meget l idt ,  

om de tapre Vestprøjsere og Hessere under haardnakkede Frontal-Kampe skulde naa 

frem til  Warschau-Ivangorod-Linjen. 

— Uden direkte Forbindelse med det store Slag i Polen og Galizien er Kam

pene i Øst-Prøjsen; 1ste Juledag har Russerne herovre foretaget et  forgæves Angreb, 

ellers hører man fra Tid ti l  anden om nogle Kavalleri-Sammenstød. 

Russiske 
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Østrigernes Nederlag i Serbien 
Maaske har den østrigske Hærledelse ogsaa trukken Tropper bort  fra den syd

lige Krigsskueplads for at  gøre Fremstødet over Karpatherne saa meget mere vægtigt;  

noget saadant kunde bl.  a.  ogsaa forklare Serbernes ustandselige Sejrsløb 

mod Nord, der Mandag d.  14. endte med deres Indtog i Belgrad under 

ubeskrivelig Jubel;  Broen til  Semlin er herefter bleven sprængt paa ny. 

Østrigerne indrømmer nu endelig,  at  Tilbagetoget har været forbunden med „betyde

lige Tab af Mænd og Materiel;" „Times'" Opgivelse 10,000 Fanger og 150 Kanoner 

er maaske ikke saa forkerte.  Af det t idligere vundne holdes nu kun Shabatz og Losz-

nica mod Nordvest,  men til  Gengæld har Serberne aldrig rømmet Strækningen mel

lem den montenegrinske Grænse og Drina-Floden, som de straks besatte ved Kri

gens Begyndelse,  

Paa samme Maade oversvømmede Montenegrinerne den smalle Strimmel østrigsk 

Territorium mellem deres Omraade og Adriater-Havet;  i  den senere Tid 
Montenegri-

har de søgt at  naa frem til  Bocche di Cattaro,  dels fra Syd, dels Nord neme i  

fra over Krivosije,  hvor et  stærkt Grænsefort  spærrer dem Vejen. Læn- " 

gere oppe i Landet er de over Lastva gaaet frem mod Trebinje i  Retning af Ragusa.  

Nordligere har Fortet  ved Bileca l igeledes modstaaet deres Angreb. 

Siden 1. Juledag har Erkehertug Eugen overtaget Kommandoen over Tropperne 

ved Monarkiets Syd-Grænse. 
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Tyrkernes Felttog i Kaukasus 

General 
Joffres 
I)ags-
befaliny 

Det er kun paa Grænsen mod Kaukasus,  at  Tyrkernes Deltagelse i Krigen mær

kes; om Operationerne mod Ægypten er der stadig Taushed. Hidindtil  har Stil l ingen 

jo været den, at  Russerne var veget 

t i lbage i Kystegnen til  Øst for Batum; 

i den sidste Tredjedel af December 

er russisk Omraade ogsaa bleven be-

traadt baade mellem Ide og Olty og 

ved Sarykamysch ved Vejen fra 

Erzerum til  Kars.  Paa førstnævnte 

Sted er Russerne kastede ti lbage med 

et  Tab af 6 Kanener;  senere synes 

Forstærkningers Indgriben at  have 

standset Tyrkernes videre Fremtrængen. 

Fra den langstrakte,  bugtede Vest

front har Kommunikéerne med officiel  

Kurdiske  Høvdinge  Ensidighed ofte flere Gange om Dagen 

noteret  de respektive Parters „Frem

skridt," der aldrig drejede sig om mere end 500 Meter pr.  Døgn; alt  i  al t  er  der 

siden sidste Oversigt afsluttedes næppe vundet en halv Mils Terræn noget Steds,  

men én Ting er all igevel klar:  det er  gennemgaaende de Allierede, der har Angrebet,  

og det er  dem, der tager de Sneglefjed fremad, der overhovedet bliver gjort .  

Endnu efter den 10 December fortsatte Tyskerne deres haabløse Stormangreb 

mod Ypres-Stil l ingen, d.  11. skal det en kort  Tid være lykkedes for dem at besætte 

første Linje af Franskmændenes Skyttegrave ved St.  Eloi,  men ved Nattens Frembrud 

tog Reserverne dem tilbage; den 12. gik tysk Fodtolk tre Gange voldsomt paa Nord

øst for Ypres med endnu magrere Resultat .  I de samme Dage foretog Franskmæn

dene ovre mellem Meuse og Moselle nogle l ignende isolerede og virkningsløse An

greb mod Apremont Sydøst for St.  Mihiel ,  men umiddelbart  efter er  der 

aabenbart  udstedt Ordrer om en almindelig Offensiv-Bevægelse; i  en 

Dagsbefaling fra General Joffre,  som Tyskerne er kommen i Besiddelse 

af,  hed det,  at  „Øjeblikket nu var inde ti l  at  udnytte den Svaghed, der præger Ty

skernes Modstand. — Angrebets Time er slaaet." 

De Allieredes Angreb i Vest 
FRA FØRST AF MERE ISO

LEREDE OG SKIFTENDE 
FREMSTØD 
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DEN SAMLEDE OFFENSIVE OG TYSKERNES MODANGREB 

Det nye Foretagende mærkedes først  d.  14. December i Egnen mellem Wyt-

schaete og Hollebeke, men i dette flade og aabne Terræn, hvor Tropperne under 

en ødelæggende Kanon- og Geværild maatte gaa frem i Spring fra deres egne 

Skyttegrave, opnaaedes der egentlig ikke andet end Erobringen af en li l le Skov Vest 

for Wytschaete;  l ignende minimale Fremskridt blev gjort  i  Retning af Klein Zillebeke 

og Gheluvelt  samt Sydøst for Bixschoote.  Mere betød det utvivlsomt,  at  franske 

og belgiske Afdelinger d.  15. gik frem fra Nieuport  og besatte en Linje F r r m s l i i i l r l  

fra Stranden og videre Syd paa fra Lombartzyde, medens en engelsk /™ 
, ,  Nieuport 

Eskadre støttede Bevægelsen gennem et heftigt  Bombardement at  Kyst-

strækningen. Videre kom man ikke foreløbig,  men det vundne blev imidlertid hæv

det overfor tyske Modangreb, og paa Maanedens sidste Dage blev Bevægelsen gen

optaget;  et  forrygende Vejr gjorde Opholdet i  Klit terne utaaleligt  og hindrede de 

engelske Orlogsmænd i at nærme sig Kysten, men lidt længere inde blev Landsbyen 

St.  Georges Øst for Nieuport  stormet Tirsdag d.  29. 

Et andet Punkt,  hvor Franskmændenes Fremgang ligeledes har været mere ud

præget,  er  paa Strækningen mellem Lens og Albert  Syd-Sydvest for Lille;  skønt et  

Berliner-Telegram har meldt om afviste Angreb og store Tal paa Faldne og Fanger,  

er  der næppe Tvivl om, at  fjendtlige Skyttegrave her varigt er  kommen r r r m s l .n < l l  

i  fransk Besiddelse rundt om Albert ,  medens andre Afdelinger Øst for ved Arras 
_ „, og Albert 

Arras har kæmpet sig frem til  de „ første Huse" i St .  Laurent Blagny. 

Tyskerne har søgt at  sikre sig ved resultatløse Modangreb og ved Fremstød i Egnen 

til  Højre og Venstre for den truede Front.  Syd paa ved Lihon og Quesnoy en-

Santerre er det gaaet daarligt .  Første Sted blev en Afdeling, der gik frem i Kolonne-

Marsch fra Chaulnes,  overrasket og formelig mejet ned, men til  den anden Side 

Nord for Bethune har Tyskerne været heldigere.  Brit iske Fremstød i Retning al  

La Bassée blev først  afviste,  derpaa gik Forsvarerne over ti l  Angreb, kastede paa 

begge Sider af Richebourg-l 'Avoué Englænderne og Inderne ud af deres Skyttegrave, 

erobrede 1 Kanon, to Morterer samt 5 Maskingeværer og tog op mod 

300 Fanger.  Støttet  af franske Territorialafdelinger prøvede de brit iske 

Tropper om Natten at  tage Stil l ingen t i lbage; det lykkedes ved Riche-

bourg og i Løbet af den følgende Dag ogsaa ved Givenchy, men senere stormede 

Tyskerne atter med Held de Allieredes Linier og forfulgte Juleaftens Dag yderligere 

deres Sejr Øst for Festubert;  alt  i  al t  skal disse Kampe have kostet  Englænderne 

et  Tab af 3000 Døde og godt 800 Fanger.  

Men disse Fordele har naturligvis kun lokal Betydning, og ved samme Tid havde 

Franskmændene i Egnen Øst for Reims begyndt et  Fremstød, der har ført  dem 

betydelig videre mod Nord end noget andet Sted. Fra Berlin meldes naturligvis kun 

om de Episoder,  hvor de franske Stormangreb er brudt sammen, men det ændrer 
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og Albert 

Tyskerne 
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ikke det Faktum, at  den forreste tyske Befæstningslinie blev indtaget d.  22.,  og at  

Fransk
mændene 
naar frem 
til Perthes 

Kampe i 
Ovre 
l'.Isass 

den anden Række Forsvarsværker faldt d.  30. efter en voldsom Artil leri

beskydning. Modangreb blev afvist ,  og Franskmændene fortsatte derefter 

deres Fremløb. Ogsaa i Naboegnen mod Øst — Argonner-Skoven er 

der vundet Terræn Syd for Varennes,  medens Tyskerne beretter om Fremskridt ved den 

store Sko\ stræknings Vestrand. Umiddelbart  før Aarsskiftet  er  der ogsaa kommen mere 

Liv i Tingene paa Franskmændenes yderste højre Fløj i Vogeserne og Øvre-Elsass,  

et  Angreb vest  for Thann Natten mellem 2. og 3.  Juledag førte ikke ti l  

noget,  men lige ind i Nytaarsnatten er der bleven kæmpet fra Hus til  

Hus i Steinbach. Helt  renset for Fjender er det franske Omraade heller 

ikke her ovre; Tyskerne kan endnu, omend kun fra meget lang Afstand, bombar
dere St.  Dié.  

V i har gennemgaaet de Punkter,  hvor Sammenstødene har været mere ved

holdende og betydningsfulde,  man kunde maaske her ogsaa nævne Højdedraget mellem 

Meuse og Moselle,  hvor der navnlig Nordvest for Flirey har staaet hæftige Kampe 

med vekslende Udfald,  men langs med den vidtstrakte Front har det naturligvis 

mere forbigaaende skiftet  med Angreb og Forsvar,  og hvor Fodfolket hvilede,  har 

Kanonerne tordnet.  I General JofFres Dagsbefaling staar der,  at  det nu drejer sig 

om „endelig at  befri  vort  Lands Jord for den indtrængte Fjende",  men at  det,  der 

foreløbig er sket,  skulde være et  mislykket Forsøg paa det afgørende Frembrud, er 

næppe tioligt .  Det er en Hovedregel i  fransk Krigskunst at  holde Slaget gaaende 

langs hele Fronten og først  at  sætte ind med det offensive Stød, naar 

man mærker det svage Pnnkt.  Det er endnu umuligt at  afgøre,  hvor det 

er,  man husker den mere udprægede Fremgang Øst for Reims og 

hermed kan sammenholdes, at „Morning Post"s militære Medarbejder allerede før 

Hvor 
kommer det 
afgørendt 

Arti l lerikamp i Argonnerne 
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15. December har gjort  opmærksom paa den Betydning, Terrænet ved Bcrry-au-

Bac (Nord For nævnte By),  vilde faa for den yderligere Udvikling af Offensiven. 

Imidlertid kan et  Gennembrud i denne Egn dog næppe faa større strategisk Betyd

ning. Men ikke saa meget som en Flig af Tæppet er foreløbig bleven løftet .  

Luft- og Søkrigen 
SKIFTENDE ANGREB PAA DE KRIGSFØRENDES NORDSØKYST 

Under den sti l lestaaende Landkrig har begge Partiers Flyvere udført  nogle raske 

Togter;  Franskmændenes Farter ti l  Sydvest-Tyskland er bleven besvaret med Nedkast

ning af Bomber i Nancy-Egnen; Dagen efter d.  26. var franske Aeroplaner saa inde 

over Metz og St.  Privat.  Mere betydelige er all igevel de Bedrifter,  der er udført  i 

Forbindelse med Kampene paa Havet.  — Dækket af de lange og mørke 

Nætter dukkede nogle større og mindre tyske Krydsere Onsdag Morgen 

d.  16. op udenfor de nord-engelske Kystbyer Hartlepool,  Scarborough 

Bombarde
mentet af de 
nordengel
ske Byer 

og Whitby og beskød dem en halv Times Tid med Salver fra deres svære Kanoner.  

Medens Strandbatterierne og deres Besætning stod Bombardementet frelst  igennem, 

har Skaden i de ubeskyttede Byer og Tabet af Menneskeliv mellem den civile Be

folkning været ret  betydeligt .  De engelske Vagtskibe i lede straks ti l ,  men var fore

løbig for svage ti l  at  udrette noget — ubekræftede tyske Paastande gaar ud paa,  at  

et  Par fjendtlige Jagere blev skudt i Sænk — og usigtbart  Vejr gjorde det derpaa 

muligt for den tyske Eskadre at  sl ippe ti lbage, uden at  Modstanderens stærkere Strids

kræfter fandt den. 

Nogen egentlig mili tær Betydning har det drist ige Krydstog ikke; naar Øjeblik

ket blev valgt netop midt i December kommer det vel af,  at  den tyske Marineledelse 

med nogen Sikkerhed kunde gaa ud fra,  at  en Del engelske Panserkrydsere var 

sendt ti l  det  f jærne, siden Fjenden havde faaet Ram paa Admiral v.  Spees Flaade-

afdeling; maaske var det ogsaa for at  bøde lidt  paa Indtrykket af denne 

sørgelige Begivenhed, at  Flaaden rørte paa sig.  Hvis Hensigten — som 

andre har ment — skulde have været at  fremkalde en Forandring i den 

engelske Marine-Strategi gennem en Intimidering af Kystegnene, er  Planen mislykket.  

Den engelske Presse har med sjælden Enstemmighed erklæret,  at  den Ulykke, der 

har ramt Havnebyerne i Yorkshire,  fremfor alt  ikke maatte føre ti l ,  at  Admiral Jel-

licoe lader den egentlige Kampflaade patruljere Østkysten af,  som en Skive for tyske 

Undervandsbaade og i den farligste Nærhed af tyske Miner.  Maaske har Meningen 

med Fremstødet alene været at  udlægge nogle flere af disse Helvedesma 

skiner;  i hvert  Fald er det sket,  og neutrale Rhederier har siden Angre 

Hvad har 
Hensigten 
været 

Udlægning 
af Miner 

bet paa Scarborough atter betalt  dyre Krigsomkostninger i Form af sænkede Dam

pere.  Tyskerne har da ogsaa selv klogelig holdt sig borte fra Skuepladsen og over

ladt Angrebet ti l  deres Luftflaade; anden Juledag blev et  Aeroplan observeret over 

Sheernes aabenbart  paa Vej ti l  London. Engelske Flyvere spærrede Vejen herti l ,  



Hvor der holdes Vagt mod Luftangreb — Søgelys ved Charing Cross i Londons Centrum 
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men Tyskeren forsvandt mellem Skyerne og undgik den Klapjagt,  der blev foranstal

tet  paa ham. 

Englænderne har svaret  paa det tyske Krydserangreb med første Juledag at  lade 

nogle lette Orlogsmænd løbe ind i  Helgolandsbugten, hvorfra 7 Flyvema

skiner gik Syd paa mod Fjendens Havne. Større Skade synes de dog 

ikke at  have gjort ,  men de 6 af Flyverne slap velbeholdne ti lbage, og i 

t re Timer laa Englænderne ude i Bugten uden nogen af Tyskernes Overvandsfartøjer 

kom ud; de har vel haft  en levende Foresti l l ing om, at  det,  de saa,  kun var Lokke-

Duer;  derimod tog tyske Luftskibe,  Hydroplaner og Undervandsbaade Affære.  Zeppe

linerne gjorde her som i Landkrigen en daarlig Figur,  de var alt  for godt et  Maal 

for Modstanderens Luftskyts.  Faren kom fra Flyve- og Undervandsbaadene, men ved 

hurtig Manøvrering undgik Englænderne begge. 

Englænder
ne i Helgo
landsbugten 

B E G I V E N H E D E R  I  M I D D E L H A V E T  O G  S T R Æ D E R N E  

Fra Petrograd er der kommet en ubekræftet  Melding om, at  den tyske Panser

krydser „Friedrich Karl" midt i  December Maaned skulde være boret i  Sænk i 

Østersøen. I Adriaterhavet mener Østrigerne,  at  én af deres Undervandsbaade har 

beskadiget et  fransk Slagskib: et  Par Dage senere er en fransk Undervandbaad, 

„Curie",  bragt ti l  at  synke af Strandbatterier og Vagtskibe ved Dalmatien. Langs 

Syriens Kyst har den 

russiske Krydser 

„Askold" foretaget 

nogle Rekognosce-

ringsfarter,  men af

gjort  heldig har den 
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baad „B 
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ding, at  Skibet er  sunken paa Grund af en Læk -  Trods en skarp Forfølgelse,  

der en enkelt  Gang gjorde et  9 Timers Ophold under Vandet nødvendigt,  slap 

„B 11" uskadt t i lbage. — I Sortehavet kan „Goeben" og „Breslau" takket være 

deres store Hurtighed stadig gøre Sejladsen og Kystegnene usikre.  Men Konstan

tinopel-Telegrammerne herom er af den Art,  at  de ikke kan tages alvorligt  og kun 

gør det tyrkiske Efterretningsvæsen latterl igt .  

Politisk Udvikling 
I T A L I E N  Ø N S K E R  L A N D U D V I D E L S E  

Krigsti lstanden mellem Tyrkiet  og det brit iske Rige har medført ,  at  den engelske 

Regering har erklæret Sultanens Suverænitet  over Ægypten for ophævet;  Landet er 

sti l let  under brit isk Protektion, og en særlig Sultan,  Hussein Kemal,  

udnævnt;  i  Stambul har man erklæret ham fredløs i denne og fortabt i  

den anden Verden, men selv med Udførelsen af den første Fordømmelsesdom synes 

det at  have lange Udsigter.  — I Middelhavslandene er der imidlertid stadig Tegn, 

der kunde varsle noget om de Udenforstaaendes Planer,  man spejder efter.  Bulgarerne 

fortsætter deres Erklæringer om Neutrali tet ,  men endnu mere betydningsfuldt er  

Spørgsmaalet  om Italiens Holdning. I Senatet  har Ministerpræsident Salandra endelig 

for saa vidt bekendt Kulør:  han haabede paa en Fred, ved hvilken hans Land fik 

„mere Berømmelse og Omraademen stadig hører man intet nærmere om, fra 

hvem det skal erhverves,  foreløbig har en noget mystisk Panik i Valona, der var 

fremkaldt ved „Bestræbelser for at  omstyrte enhver Autoritet",  bevirket,  at  et  

i taliensk Bersaglierer-Regiment er sat  i  Land i den albanesiske Havneby, men det er  

næppe „Omraade" hinsides Adriaterhavet,  man nærmest tænker paa — Figerpeg er 

det,  at  et  i taliensk Frikorps kæmper mod Tyskerne i Argonnerne, at  

man kun hører om østrigsk-fjendtlige Demonstrationer paa Halvøen, og 

at  der over Verona kommer Melding om østrigske Befæstningsarbejder 

i Tyrol.  Regeringen i Rom synes at  forberede sig paa alle Muligheder;  

temmelig bestemt,  at  Aargange af Landeværnet vil  blive indkaldt t i l  0  

nærmeste Fremtid.  

De engelske Forsøg paa at  begrænse Tysklands Forbindelse med 

fra Omverdenen saa meget som muligt har umiddelbart  før Aarskiftet  

fremkaldt en ret  bestemt Protest  fra de Forenede Staters Side,  men 

Diskussionen om den herhenhørende Korrespondance er baade fra Pressens og 

Diplomaternes Side ført  med den største Elskværdighed. 

— Til Slutning kan endnu noteres,  at  australske Tropper har besat den tyske 

Koloni Bougain,  den største af Salomons-Øerne. 

Sultanriget 
Ægypten 
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Kvinder,  der paa Oplysningsbureauet  i  Budapest  har modtaget  Underretning om deres Paarørendes Skæbne 

L 



Ugen fra 7. Januar 

R U S S E R N E  T A G E R  E T  K O R P S  T I L F A N G E ,  E T  A N D E T  F L Y G T E R  

Oversigten maa denne Gang naturligt  begynde med Kaukasus-Kampene, hvor 

Russerne umiddelbart  efter Nytaar har vundet en virkelig betydelig Sejr  over den 

tyrkiske Hær, der var gaaet over Grænsen. De nærmere Enkeltheder er det paa 

Grund af daarligt  Kortmateriale svært at  faa fat  paa,  men det synes hævet over en

hver Tvivl,  at  i  det  mindste ét  af de 

tyrkiske Armékorps er bleven fuld

stændig oprevet og for en stor Del 

taget t i l  Fange. 

Som tidligere nævnt havde Tyr

kerne først  vundet Terræn i Kyst

egnene Syd for Batum, men samtidig 

blev den III  tyrkiske Hær samlet Øst 

for Erzerum, og omkring 10 November 

var der kommen Tropper nok til  at  

kaste Russerne ti lbage fra Koprikoj,  

et  vigtigt  Vejknudepunkt ved Floden 

Aras,  som de først  opgav efter en 

voldsom Kamp. Enver 

Pashas Plan var nu, at  

11. Korps,  der synes at  

have holdt sig ti l  Hoved

vejen for Erzerum til  Kars,  nærmest 

skulde binde Modstanderen i Fronten, 

medens 9.  og 10 Korps gik frem mod 

Olty i Floddalen af samme Navn over 

Ide; man regnede med Hjælp fra den 

indfødte muhammedanske Befolkning 

Og f ik den Ogsaa tildels. Strategisk Vej i  Kaukasus 

Enver 

Pashas 

Felttogs-

plan 

Tyrkernes Nederlag 
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Parti  fra de Egne af Kaukasus,  hvor Krigen føres 

Imidlertid lagde de trælsomme Bjærgveje og det barske Vintervejr  store Hin

dringer i Vejen for Troppebevægelserne i de højtl iggende sønderrevne Fjældegne, 

Forbindelsesmidlerne bagud var ogsaa primitive,  og Russerne gjorde den indtræn

gende Fjende, hver Fodsbred stridig; først  i Slutningen af December var Angrebet 

naaet frem til  Olty og Sarykamysch paa russisk Side af Grænsen. Efter de tyr

kiske Beretninger blev Modstanderen ogsaa kastet  ud over sidstnævnte By med et  

Tab, 2000 Fanger og 9 Kanoner,  men allerede 1.  Januar kunde man 

fra Petrograd melde om Fremgang paa denne Front,  hvor et  helt  tyrkisk 

Infanteriregiment i det  vildsomme Klippeland blev nødt ti l  at  strække 

Vaaben, og de indtrufne Forstærkninger kunde derpaa bruges mod det 9.  og 10. 

tyrkiske Korps,  der nu ogsaa arbejdede sig frem mod Sarykamysch. Under disse 

indledende Kampe tog det sibiriske Kosakregiment ved et  ødelæggende Indhug 8.  

tyrkiske Infanteriregiments Fane; dog synes Tyrkerne at  have kæmpet heltemodigt 

og navnlig med virkelig Livsforagt at  have overvundet de naturlige og klimatiske 

Vanskeligheder,  men Udfaldet af Slaget er  jo bekendt,  Resterne af 9.  Korps 

med Iskan Pasha og to af hans Divisionschefer (først  hed det,  der var 

tre) i  Spidsen maatte nedlægge Vaabnene. Kanoner,  Træn og Forraad 

af enhver Art faldt i  Russernes Hænder.  10. Korps synes kun at  være naaet t i l

bage, gennem Passer og Bjærgskove med alenhøj Sne, i opløst  Tilstand og under 

skarpt Forfølgelse af Modstanderens Avantgarder.  I Tifl is  er  der bleven sungen Te 

Russerne 
gaa over 
til Angreb 

.9. Korps 
overgiver 
sig 
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deum i Kirkerne og med god Grund, da det lader t i l ,  at  Tyrkerne er faret  frem 

paa den gamle Maade. 

S I T U A T I O N E N  E F T E R  S A R Y K A M Y S C H - S L A G E T  

At Russerne,  samtidig med, at  de koncentrerede deres Tropper ti l  dette Kup, 

har maattet  vige fi lbage paa andre Punkter er kun rimeligt,  navnlig synes de læn

gere mod Sydøst i  Alashgerd-Dalen at  have nok at gøre med at holde store Kurder-

Skarer Stangen, og Tyrkerne har ved Karaurgan foretaget en kraftig Offensiv-Be

vægelse for at  lette 10. Korps'  Tilbagetog, men dette er næppe mere 

Sejren ved Sarykamysch allerede indirekte vil  opveje.  Om hele 9.  Korps 

virkelig har strakt Gevær, er en Sag for sig,  men Tilfangetagelsen af de 

tyrkiske Generaler viser,  at  det har været en Katastrofe,  hvis Omfang 

kun understreges paa en sti lfærdig Maade ved Konstantinopel-Telegrammernes kom

plette Udebliven siden 4.  Januar.  Det i  højeste Grad vanskelige Terræn og de 

forholdsvis mindre Styrker,  der kæmpede i Kaukasus,  har her gjort  et  af de strate

giske Hovedstød mulige,  som har manglet paa de større Krigsskuepladser.  Naturlig

vis betyder Tabet af ét  Armékorps og et  andets komplette Nederlag ikke det tyr

kiske Hærvæsens fuldstændige Sammenbrud, men Kapitulationen ved Sarykamysch 

kan maaske nok nødvendiggøre en gennemgribende Ændring at  Enver Pashas Krigs-

planer;  Regeringen i Stambul faar muligvis andet at  tænke paa end Angreb mod 

Kaukasus og Ægypten, og det har atter vist  sig ti l  Evidens,  at  de tyrkiske Soldaters 

krigerske Egenskaber ikke strækker ti l  under moderne Forhold.  Men Begivenheden 

betyder endnu langt mere moralsk.  Dens Virkninger vil  spores langt ud 

om det mellemste Østen, hvor man, maaske noget forhastet ,  taler om 

persisk Ultimatum til  den høje Port;  i  Balkan-Staternes Hovedstæder 

stiger Czarrigets polit iske Aktier,  og udelukket er det ikke, at  Grunc 

brænder under de tyskvenlige Ungtyrker ved Bosporus.  De kom igen ti l  Magten i 

Kraft  af Nederlagsstemningen under Balkankrigen, hvordan vil  det  gaa dem, naar 

de heller ikke kan skaffe Oprejsning paa Slagmarken. 

Slaget mellem Øst- og Centraleuropa. 
K A M P E N  E R  S T A A E N D E  I  C E N T R U M  

R U S S E R N E  H A R  O V E R T A G E T  P A A  F L Ø J E N E  

I  Warschau-Egnen er Kampen gennem den forløbne Uge bleven fortsat  paa 

den kendte Maade uden større Afgørelser.  Tyskerne paastaar,  at  de stadig gør Frem

skridt,  og det er for saa vidt vist  r igtigt ,  men Spørgsmaalet  er  blot,  hvorvidt det 

vundne ikke senere gaar tabt overfor Russernes Modangreb. Berliner-Telegrammerne 

hævder vedblivende, at  Fjenden er trængt t i lbage fra Bzura- og Ravka-Linjen, men 

de Stednavne, der opgives,  og som iøvrigt genfindes i Petrograd-Meldingerne, gælder 

,  end hvad 
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Tyskerne 
arbejder sig 
frem mod 
Øst 

saa ubetydelige Lokaliteter,  at  Fremskridtene ikke kan udmaales paa almindelige 

Kort.  Fra den russiske Hovedstad kommer der regelmæssigt Efterretning om, at  de 

Overgangsforsøg — der f.  Eks.  er  bleven gjort  ved Kozlov og Biskupi — har taget 

en Ende med Død og Undergang for Angriberne.  Maaske er det rimeligt,  at  Tyskerne 

er kommen over Floderne, men det er kun yderst  møjsommeligt,  at  de 

kan arbejde sig frem, idet de helt  maa anvende Methoder fra Fæstnings

krigen og, støttede af deres svære Artil leri  samt dækkede af Staalskjolde,  

føre deres Løbegrave frem mod de fjendtlige Stil l inger.  Det offensive Tryk 

synes nu navnlig koncentreret  i  Egnen om Bolimov, hvor der meldes om haard-

nakkede Kampe mellem Landsbyen Sukha og Gaarden Maghely.  Paa denne Del af 

Fronten, det venstre Centrum, skal der i Følge den velunderrettede „Neue Ziiricher 

Zeitung" være samlet 14 Armékorps foruden en 6 å 7,  der er overført  fra Vest,  

det  vil  sige c.  1 Mill .  Mand, og udelukket er det ikke, at  Russerne af disse Masser 

kan blive pressede ti lbage mod Weichsel,  men med det langsomme 

Tempo, det hele foregaar,  vil  et  saadant Tilbagetog næppe rumme større 

Farer.  — Forøvrigt synes de russiske Hære nærmest at  have vundet 

Terræn mod Syd, siden der her tales om Kampe Vest for Inovlodz. 

Mulighed 
for en 
Fremtrcen-
gen til 
Weichsel 

Langs Nida og paa Fronten i Galizien er Slaget bleven staaende, der kæmpedes 

endnu paa Aarets første Dage med skiftende Held i Egnen om Gorlice,  men senere 

er det væsentlig kun Artil leriet ,  der her stedvis har holdt Fægtningen gaaende. 

Russerne bryder ikke mere paa mod Vest,  men er væsentlig optagne af at  sikre 

deres venstre Flanke ved Fremstød over Uzok-Passet Syd for Lisko og 
Kampen 

Sanok. Første Nytaarsdag maatte Østrigerne rømme selve Pas-Højderne om Uzok-
1^(1 s set 

i  s tor Hast og med Tabet af et  betydeligt  Antal Fanger og nogle Kano-

ner,  navnlig pressede af det russiske Rytteri ,  der trods en forrygende Snestorm 

rykkede rask frem ad Bjærgvejene. Senere har Wiener-Meldingerne berettet  om et 

heldigt Modangreb lidt  vestl igere,  men fra østrigsk Side fremstil les alle disse Operatio

ner som noget underordnet.  Det er de maaske ogsaa i  første Omgang, men over 

Berlin kommer der Meddelelse om, at  store russiske Forstærkninger dirigeres i 

Retning af Karpather-Overgangene. mod hvilke Kolonnerne skyder sig frem som 

lange Polyb-Arme. — Faktisk er Dele af de ungarske Komitater Ungh og Beregh 

allerede besatte.  

Men som tidligere omtalt  skal Hovedstødet,  der sikrer Russernes venstre 

Flanke, maaske komme fra Øst,  deres Offensive i Bukovina er i det  

nye Aar bleven fortsat  med ikke ringe Hurtighed. Landet er okkuperet 

l ige ned ti l  den rumænske Grænse, en Del østrigske Besætningstropper 

Russerne 
oversvøm
mer 
Bukovina 

er gjort  t i l  Fanger,  og 6.  Januar var Invasionen naaet ti l  Kimpolung, den sidste 

større By inden Grænsebjærgene mellem Bukovina og Ungarn. 

Som man vil  se,  bevarer det store Slag her ovre det samme almindelige Præg 

som tidligere.  Russerne lader foreløbig Tyskerne have Offensiven Vest for Warschau 

og søger at  sikre deres Fløje.  Udviklingen i Karpathernes Passer svarer nemlig 

ganske ti l  den paa højre Bred af Weichsel Syd for de prøjsiske Provinser.  Det er 

nemlig her lykkedes Russerne at  standse den fornyede tyske Offensive over Mlava. 
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Stil l ingen her oppe er den, at  Tyskerne Nord for Weichsel ikke er naaet længere 

frem end til  Egnen ved Plock, og deres Forsøg paa at  naa over fra r~~ 

den venstre Bred mislykkes stadig; paa selve Floden har begge Parter 

nu bragt smaa armerede Fartøjer i  I lden, men Russernes Forbliven paa 

Basserne 
sejrrige 
Mord for 
Weichsel 

højre Side af Strømmen, i  Flanken paa paa den tyske Hær, der kæmper ved Bzura 

og Ravka, kan give dem en Chance den Dag, da de atter kan sende Forstærk

ninger ti l  Polen. 

Skiftende Angreb mod Yest. 
D E N  F R A N S K E  O F F E N S I V E  I  E L S A S S  

D E  N Y E  H Æ R S T Y R K E R  

Paa Fronten mod Vest har den første Uge i Januar betydet en Standsning i de 

Allieredes almindelige Offensiv-Bevægelse.  Vejret faar Skylden ,  men man hører 

samtidig atter om hyppigere tyske Angreb i Belgien, ved Lille og Arras og for en

gang Skyld atter ved Lassigny, Vest for Noyon; endelig meldes der om de sæd

vanlige Fremskridt i  de vestl ige Argonner;  ogsaa i Nabo-Egnen ved Souain skal der 

være erobret Skyttegrave. Franskmændene paa deres Side noterer 200—500 Meters vun 

det Terræn ved Nieuport  og St.  Georges,  500 M. ved Albert ,  100 M. Nord

vest for Reims og 300 M. ved Perthes les Hurlus Øst herfor,  endelig 

Erobringen af et  Stenbrud udenfor St.  Mihiel  og Halvdelen af Le 

Prétre-Skoven mellem Meuse og Moselle.  Overalt  sker Fremskridtene nu kun under 

nøje Samvirken med Ingeniørerne,  og Sprængning af Skyttegrave eller Pigtraadshegn 

indleder i Almindelighed Angrebene. Hvor Infanteriet  holder Hvil ,  tager Arti l leriet  

fat  — det er dette Vaaben, der næsten udelukkende har været anvendt i Flandern. 

Der er kun et  Sted, hvor de franske Fremstød er bleven ført  med noget større 

Kraft ,  og det er  i  Øvre-Elsas.  Langs Vejen der fører Øst paa fra Thann har Fransk

mændene langsomt kæmpet sig frem mod Sennheim og Cernay, og Striden har 

staaet om Landsbyen Steinbach med en her l iggende dominerende Højde. 

Søndag Eftermiddag d.  3 blev dette Terræn taget under voldsom Ar 

Smaa frari 
rem 

skridt 

Kainpen om 
Steinbach 

t i l leri ld,  og om Aftenen stormede Alpejægerne 425 Meters Højen med Fjendens 

sammenskudte Skyttegrave og Kirkegaarden i Steinbach. I Løbet af Natten lykkedes 

det Tyskernes Reserver at  vinde det tabte t i lbage, men inden det dagedes,  brød 

Franskmændene atter frem fra deres gamle Skyttegrave, og Mandag Morgen \ar 

hele Byen i deres Magt;  Tyskerne hævder imidlertid,  at  Højen stadig er deres 

Lidt længere mod Nord er Franskmændene naaet ud over Wattweiler,  der ligger paa 

Vogesernes yderste Fremspring mod Rhindalen; i  Syd har de atter nærmet sig 

Altkirch, saa deres Kanoner kan naa Jernbanestationen, og Schirtzback-Skoven en 

halv Mils Vej Vest for Byen er bleven besat.  

Det er vanskeligt  at  se,  hvad den franske Hærledelse vil  opnaa ved at  forcere 

Offensiven i Elsass.  Naturligvis kunde et  Fremstød Nord paa ad Rhindalen true dé 

tyske Forbindelseslinjer med Rigslandenes Grænseegne, men nogen større Fare 
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rummede det vel ikke militært set,  og Diversionen kunde let  modvirkes ved Flanke

angreb fra den anden Side Floden. Selve Rhinlinjen er vist  for stærk 

ti l ,  at  Franskmændene vil  prøve at  bryde igennem til  Syd-Tyskland, 

men da det aabenbart  af polit iske Grunde er Tyskerne i højeste Grad 

Planen med 
det franske 
Fremstød 

imod, at  større Dele af deres Omraade holdes besat af Fjenden, og de tidligere ikke 

har ofret  saa lidt  for at  hindre det,  er  Planen maaske blot at  tvinge Modstanderen 

til  at  sende Forstærkninger her ned fra andre Dele af Fronten, hvor Franskmændene 
maaske har større Chancer.  

Paa fransk Side arbejdes efter Sigende energisk med at  danne en „anden Armé" 

af de yngste Aargange og de Folk,  der mellem 1887 og 1909 er bleven kasserede af 

Sessionsherrerne.  Ty

skerne gør der samme, 

og da det først  er  i  de 

seneste Aar,  at  Flærens 

Rammer er bleven ud

videde ti l  at  rumme hele 

det Rekrutkontingent der 

stadig steg 

med Befolk

ningsforøgel

sen, har man 
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her saa langt fra udnyt

tet  den almindelige 

Værnepligt ,  og der er 

,BAS£^ ~ meget godt Soldater-

t  ;  Materiale i „Ersatz-Re-

serven",  som disse Folk 

er bleven overført  t i l ,  

Kor t  over  E lsass  saa Franskmændene, der 

gennem mange Aar har 
skrabet Bunden, her hverken kvalitativt  eller kvantitativt  vil  kunne tage det op med 

Tyskerne. Kvalitativt  vil  Kitcheners nye engelske Afdelinger imidlertid være de nye 

tyske Tropper langt overlegne; Stor-Britannien har et  umaadeligt  Menneske

materiale at  trække paa, og det lader ti l ,  at  det  sxal udnyttes.  To engel

ske Ministre,  Understatssekretæren i Marineministeriet  Mac Namara og 

den tidligere Krigsminister Lordkansleren, Viscount Haldane ,  har bebudet,  at  rnan 

vil  gaa over ti l  Udskrivning, hvis der ikke melder sig frivil l ige nok. 

Planen om 
Udskriv
ning i Fng-
land 

Søkrigen. 
I  de første l imer af det nye Aar gennemførte en tysk Undervandsbaad heldigt 

et  Torpedo-Angreb mod det engelske Slagskib „Formidable",  der sank paa Fløjden 
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Engelske Soldater  i  Gedeskinds Pelse under Vinterfel t toget  

af Plymouth. Da Skibet var bygget 1898 betyder Tabet intet  materielt  set ,  men 

halvsjette Hundrede Mand af Besætningen mistede Livet,  fordi Rednings

arbejdet var meget vanskeligt  i den høje Sø, og fordi Føreren af „Formi

dable",  der anede, at  der var en Undervandsbaad med i Spillet ,  signalise

rede ti l  en Krydser om at holde sig paa Afstand. — Ellers har Ugen fra d.  1.—7. 

Januar været begivenhedsløs i  de nordlige Farvande; i Sortehavet synes de tyrkiske 

Skibe at  undgaa Kamp; Russerne har d.  3.  Januar jaget en Krydser paa Flugt ved 

Sinope og sænket en Transportdamper.  

Politiske Begivenheder. 
I  Albanien breder Oprørsbevægelsen sig;  ogsaa Durazzo angribes nu, og et  

Forlangende om, at den franske og serbiske Gesandt skulde udleveres,  tyder paa,  

at  det er  Tyskerne, der staar bag ved Bevægelsen. Foreløbig har det dog været 

muligt for Essad Pasha, der har Magten her,  at  holde Byen, og Forsvarerne støttes 

af i talienske Krigsskibe; en mindre Krydser er ogsaa bleven sendt ti l  

Giovanni de Medua. En Reuter-Melding fra Milano gaar ud paa,  at  Østrig-

Ungarn skal have gjort  Indsigelse mod Italienernes Aktion hernede, men det er 

næppe rimeligt,  da Dobbeltmonarkiet  jo i  Øjeblikket kun kan protestere med Ord. 

Rumæniens Deltagelse i  Krigen fremstil les nu atter som umiddelbart  forestaaende, 

men det har man sagt adskill ige Gange i det  forløbne Efteraar.  I  Modsætning 

til  disse løse Efterretninger,  synes der at  være Hold i Meddelelsen om, at  Pavens 

Forslag angaaende Udveksling af ukrigsdygtige Fanger skal bringes ti l  Udførelse.  

» Formi
dables Un
dergang 

Udviklingen 
i Albanien 
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Fra Slaget  ved Marne.  Ødelæggelser af  Byer og Landsbyer.  (Ad. Pag.  31) 



Maskinskyts føres frem ti l  Fronten 

D E N  F R A N S K E  H Æ R  

Stil l inger,  der som Unge havde kæmpet i selve Rækkerne mod Moltkes Hær, følte 

ikke den samme knugende Beundring for Modstanderen. De var,  som allerede tidligere 

omtalt ,  gaaet længere ti lbage endnu, havde studeret den første Napoleons Krigskunst 

og forsøgte nu at  bringe hans Theorier i Samklang med moderne Praksis.  

Hvad de fæstede deres Opmærksomhed ved, var den store Hærførers vold

somme Fremstød paa det afgørende Punkt med Troppemasser,  der,  som 

han selv sagde, aldrig kunde være for store.  Det var den diametrale 

Modsætning til  de Theorier,  der hyldedes som moderne paa den anden 

Side Vogeserne; her ansaas det for saliggørende at  bringe det størst  mulige Antal 

Gevære i I lden langs hele Fronten og derpaa at  omfatte Fjendens Flanker.  De 

franske Theoretikere vendte t i lbage ti l  det  svundne; for dem gjaldt det nu atter om 

at samle den størst  mulige Styrke paa den Del af Fronten, hvor man ansaa et  

Gennembrud "for at  være af størst  Virkning, og saa gøre Forsøget med et  Storm

angreb. Alt  det  foregaaende maatte forberede dette;  Modstanderen skulde gennem 

indledende Angreb tvinges ti l  at  udfolde sine Styrker;  gennem lokale Fremstød skulde 

hans Tropper trættes og deres Stil l inger udforskes; dette forberedende Arbejde kunde 

strække sig over Dage, ja en hel Uge, men hver af de partielle Offensiver kunde, 

hvis Forholdene formede sig heldigt,  udvikles ti l  at  blive det afgørende Stød, der 

brød de fjendtlige Linjer og bar Sejren hjem. 

I saa Fald blev der ført  stadig nye Forstærkninger frem til  det  udvalgte Punkt 

fra den betydelig Reserve, Franskmændene bevarede bag den egentlige Ildlinje,  

Skyttekæderne fortættedes,  det t idligere omtalte Divisionsarti l leri  overvældede det 

fjendtlige Fodfolk med en Regn af Granater — Udviklingen af det hurtigskydende 



Fransk Frontalangreb 
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Standsning 
mod Øst. 
Tysk An
greb i Vest 

Det er lykkedes Feltmarshal v.  Hindenburg at  standse Russernes Fremtrængen 

mod Schlesien; hans omfattende Offensive,  der begyndte midt i December,  tvang 

dem ogsaa noget t i lbage, men han har ikke formaaet virkelig at  slaa dem, og en un

garsk Korrespondent ved det tyske Hovedkvarter har,  samtidig med at han minder 

om de daglig ankommende russiske Forstærkninger,  slaaet paa,  at  de polit iske For

dele ved en Erobring af Warschau næppe vilde staa i Forhold ti l  de nødvendige 

Ofre.  Slaget er  kommen til  et  dødt Punkt mod Øst,  i hvert  Fald foreløbig,  og som 

Følge heraf har Tyskerne 

atter brudt voldsomt paa 

mod Vest.  De Allierede 

er ikke mere ene om Angrebene, „Le 

Temps" maner paa ny ti l  Taalmodig-

hed og opfordrer ti l  at  regne med 

en Udsultningskrig.  

Vejret  har været forfærdeligt;  

Skybrud, ja Torden har raset over 

Flanderen, og Nord for den belgiske 

Grænse er det egentlig kun Artil le

riet ,  der har ført  Kampen tværs over 

de mudrede Marker.  Tyskerne note

rer kun ét  Resultat:  at  de med deres 

Ild har fordrevet Modstanderne fra 

den li l le Forstad Palingsbrug udenfor 

Nieuport .  Paa den modsatte Fløj er  

Slaget t i l  en Begyndelse bleven fort

sat  paa den kendte Maade i Øvre-

Elsass,  men uden selv mindre Af

gørelser. Franskmændene erobrede Forraadskammer i  en Skyttegrav 

Ugen fra 7. til 14. Januar 

Ny tysk Offensive mod Vest. 
M I N D R E  B E T Y D E L I G E  K A M P E  L A N G S  H E L E  F R O N T E N  
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Torsdag d.  7.  Dele af Landsbyen Burnhaupt mellem Thann og Altkirch, men mistede 

den igen om Fredagen, efter at  Tyskerne havde faaet Forstærkninger,  og 

disse var talrige nok til  om Aftenen at  afslaa et  nyt Angreb, og siden 

da synes begge Parter at  være bleven i deres Stil l inger.  Det var paa de yderste 

Fløje;  i  Centrum har Franskmændene paa Strækningen mellem den belgiske Grænse 

og Oise-Floden prøvet spredte Fremstød, saaledes ved Arras,  i  Egnen omkring Albert  

(ved La Boiselle) og ved Roye, men noget større er der ikke kommen ud heraf,  

de tyske Modangreb har været heldige,  saaledes er Gaarden La Boiselle bleven 

renset for Franskmænd. Mod Øst paa Højderne mellem Meuse og Moselle er  det 

gaaet paa t i lsvarende Maade i Le Prétre-Skoven, omkring Flirey og ved Ailly i  St .  

Mihiel-Egnen har Tyskerne ligeledes været i Stand til  at  tage tabte Skyttegrave 
ti lbage. 

De mere betydelige Kampe har imidlertid staaet i  det  egentlige Centrum mellem 

Soissons og Verdun. De franske Fremskridt er bleven forsat  Øst for 

Reims i Champagne-Egnen, hvor Slaget nu staar om de tyske Stil l ingers 

anden og tredje Linje;  paa sine Steder er Skyttegravene ført  frem til  

af  60 Meter fra Fjendens,  men Fremgangen er ikke mere saa udpræget 

som i s idste Lige,  selv om tyske Modangreb her ikke er trængt igennem, og Artil le

riet  afløser hyppigere Fodfolket i at  føre Kampen. Øst herfor i Argonnerne skifter 

Sejr  0g Nederlag stadig; Tyskerne trænger haardt paa,  muligvis fordi et  fransk 

Frembrud her hurtigt  kunde true deres Forbindelseslinjer,  og har naaet Romervejen. 

mkommelige Egne støttes Forsvaret nu ogsaa af Blokhuse,  og Mine

sprængninger baner Angriberen Vejen. Tyskerne melder desuden om 

heldige Stormløb ved Skovens Østrand; paa den anden Side har Familien 

Garibaldis i talienske Frikorps gentagende udmærket sig.  Det er imidler-

den anden Side ved Soissons,  at  de heftigste Kampe har staaet.  

Kampe om 
Burnhaupt 

Smaa 
Fremskridt 
i Cham
pagne 

en Afstand 

disse ufn 

Tyskernes 
Fremtræn-
gen i Ar-
gonne 

t id ovre ti l  

D E N  T Y S K E  S E J R  V E D  S O I S S O N S .  

De Allierede var jo her paa et  t idligt  Tidspunkt gaaet om Aisne, og Fransk

mændene har i de følgende Maaneder alt  i  al t  vundet en 2-3 Kilometer Terræn 

paa Højsletten Nord for Byen, som de med et  Net af Skyttegrave havde gjort  ti l  

et  Slags Brohoved; i det  skovrige Terræn, der gennemfures af dybe Kløfter,  fandt 

det svære franske Artil leri  godt dækkede Stil l inger,  og fra 7.  Januar var Beskyd

ningen navnlig bleven koncentreret  om en skovbevokset Bakke Vest for Landsbyen 

Crouy. Paa denne 132 Meters Høj var Modstandernes Skansearbejder ført  meget 

nær ind ti l  hinanden, og overvældede, formelig demolerede af den franske Ild,  der 

forvoldte svære Tab mellem Forsvarerne,  blev tre Rækker tyske Skytte

grave d.  8.  om Aftenen tagne af Franskmændene under et  rask Storm

løb. De nyvundne Stil l inger blev sat  i Forsvarsstand og i de følgende 

alle lyskernes Generobringsforsøg sammen overfor det franske Forsvar;  

fra 13_ m. Højen beherskes Egnen helt  ind mod Soissons og Franskmændene var 

Fransk
mændene 
erobrer 132 
ni. Ilajen 

Dage brød 



Moderne Huleboere.  — Franske Soldater ,  som har gravet  s ig ind i  en Bakkeskrænt.  



228 U G E N  F R A  7 .  T I L  1 4 .  J A N U A R  

ikke til  Sinds at  opgive den saa let;  endnu den 10. blev der gjort  yderligere 

Fremskridt.  

Men paa deres Side satte Tyskerne ogsaa alt  ind; efter et  langvarigt Bombarde

ment,  der ogsaa rettedes mod Byen Soissons,  gik brandenburgske Regimenter Tirs

dag d.  12, Kl.  11 Formiddag frem til  Angreb fra nogle stærke Stil l inger 

i Stenbrudene længere mod Øst.  De franske Værker ti l  begge Sider af 

Højden blev først  erobrede, men ved Middagstid fik Brandenburgerne 

Branden-

burgernes 

Angreb 

Aisne-

Broerne 

sprænges 

ogsaa Fodfæste paa selve Skraaningerne; de tabte Skyttegrave blev først  erobrede, 

derpaa de fjendtlige,  men paa Skrænten mod Vest satte Franskmændene sig atter 

fast;  1700 Fanger og 4 Stkr.  Skyts var imidlertid Udbyttet  af Angrebet.  

Hvad der foreløbig var sket,  syntes ikke stort  mere,  end hvad der ofte er ind

truffen under de skiftende Kampe langs den bølgende Front,  franske Reserver vilde 

under almindelige Forhold let  have standset Tilbagegangen, maaske oprettet  Tabet,  

og Onsdag d.  13 var Modangrebene endnu ikke virkningsløse.  Men den strømmende 

Regn havde forøget Vandstanden betydeligt  i  Aisne-Floden, flere af 

Broerne blev revne bort ,  og under disse krit iske Forhold viste det sig 

umuligt at  føre t i lstrækkelige Forstærkninger over paa den nordlige Bred. 

Tyskerne mærkede, at  de havde 

faaet deres Chance. Kejseren kom 

til  Stede, og den „allerhøjeste Krigs

herre" overværede nu det Angreb, 

der med stor Kraft  blev rettet  mod 

Højsletten ved Vregny længere mod 

Øst.  Fremstødet begyndte Kl.  ^Mid

dag; paa mindre end et  Kvarter var 

Modstandernes forreste 

Linjer erobrede, Skytte

grav efter Skyttegrav blev 

Vregny-

Højsletten 

gaar tabt 

Det sidste Portræt af  Kejser Wilhelm. 

stormet,  ved Solnedgang holdt Fransk

mændene kun Skraaningerne ned 

mod selve Floden. 

Med Sejren her var de franske 

Afdelinger,  der kæmpede paa 132 m. 

Højen kommen i en fortvivlet  Situa-

ation, idet de truedes i deres højre 

Flanke og i Ryggen; Torsdag d.  14 

gik Tyskerne ogsaa,  idet de svingede 

ind fra Vest,  frem imod dens venstre 

Flanke, Retrætelinjen beherskedes af det tyske Skyts,  og de,  der endnu var i Live,  

maatte nedlægge Vaabnene. Samtidig maatte ogsaa Skrænterne af Vregny-Plateauet 

opgives; Tilbagetoget var farligt ,  idet  Fjendens langtrækkende Kanoner 

lige ti l  Broerne sendte deres Granater ind i de vigende Skarer,  af hvilke 

mange paa Grund af de afbrudte Forbindelseslinjer ikke havde faaet 

Det franske 

Tilbagetog 

til Aisne 
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ordentlig Mad i et  Par Dage, og nogle af Feltbatterierne maatte ofre sig for at  dække 

Infanteriet .  Tyskerne opgiver deres Bytte ti l  5000 Fanger,  og 18 svære og 17 lette 

Kanoner.  Hn Del af Livregimentet naaede helt  ind i Forstaden St.  Paul.  

S O I S S O N S - S L A G E T S  B E T Y D N I N G  

Paa fransk Side har man villet  svække Indtrykket af det skete ved at  sætte 

noget mere Kulør over Skildringen af et  samtidigt Fremstød Nord for Arras,  de 

uofficielle Beretninger har ogsaa udbredt sig om, hvorledes det franske Artil leris 

velrettede Ild havde gjort  en fjendtlig Fremtrængen ud over Aisne umulig.  Om den 

tyske Hærledelse virkelig har haft  saa vidtgaaende Planer er dog noget tvivlsomt; 

den er bleven generet af Franskmændenes udprægede Offensive Nord for Soissons 

og har under heldige Vilkaar — de afbrudte Broer — foretaget et  Modstød, der paa 

nogle Dage har vundet det t i lbage, som Franskmændene har været Maaneder om 

at erobre.  Om Strækningen, man har ti lbagelagt,  saa regnes ti l  2 eller 4 / J e n  h u r  

Kilometer — det afhænger af, hvorledes man lægger Retrætelinjerne paa tige tyske 

Kortet  — siger for saa vidt mindre,  det moralske Indtryk af det hurtige 

Frembrud bliver t i lbage. Men mere betyder Begivenheden heller ikke; den udførlige 

tyske Fremstil l ing, der blev offentliggjort  d.  1 7 / l t  paastaar,  at  den numeriske Over

legenhed var paa fransk Side,  det kan der tro,  hvem som vil ,  og hvordan det end 

forholder sig,  saa blev den franske Linje ikke sprængt,  ja Forstaden 

St.  Paul er senere bleven generobret,  saa Franskmændene stadig har 

deres Brohoved Nord for Aisne-Floden. Slaget ved Soissons viser imidler

tid,  hvilken Offensiv-Kraft  den tyske Hær stadig besidder,  at  Faren for 

Fransk
mændene 
har Fodfæ
ste Nord 
for Floden 

Gennembrud af den lange Front paa ingen Maade er forbi.  At det vilde lønne sig,  

hvis Forsøget lod sig gennemføre ved Soissons,  er  klart;  thi  de franske og brit iske 

Hærstyrkers Tilbagetog fra Nordfrankrig og Flanderen kunde i saa Fald blive over

ordentlig vanskeligt ,  men her skal Gennembrudet jo kombineres med en 

sikkert  højst  vanskelig Overgang over Aisne. Fra anden Side meldes 

De tyske 
Planer 

om Sammendragning af store bayerske Troppemasser ved Apremont i Argonnerne, 

hvor et  kraftigt  Frembrud kunde føre ti l  en Indeslutning af Verdun. Hvordan Tin

gene vil  udvikle sig mod Vest,  er  det umuligt at  sige noget om; kun maa man 

regne med, at  de nye engelske Hære snart  kan gribe ind. 

Stillestaaende Rampe mod Øst 
Paa Fronten mod Øst er Krigen, som tidligere nævnt,  omtrent helt  gaaet i  Staa; 

hvad der hidti l  gjaldt om Øst-Prøjsen, hvor de to Parter,  der holder hinanden i 

Skak, kun engang imellem foretages resultatløse Angreb, begynder ogsaa at  gælde 

paa Slaglinjen i  Weichsel-Krumningen og i Galizien. Berliner-Telegrammerne melder 

nok, som sædvanlig,  om „Fremskridt",  og Vejret  samt de korte Dage faar Skyld for,  



Det Indre af en russisk Hospitalsvogn,  der vender t i lbage fra Slagmarken i Polen 

i 
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at det ikke bliver ti l  mere,  men Faktum er,  at  Kampen stadig staar i  de samme 

Egne, som i sidste Uge, vist  ogsaa de samme, som før Nytaar,  og at  Angreb og 

Modangreb stadig skifter;  russiske Tilbageskridt vil  ikke kunne maales i Kilometer.  

Medens Tyskerne væsentlig har Offensiven paa den nordlige Del af Fron

ten, er  det mod Syd Russerne,  der trænger paa,  og prøver at  komme over 

Nida-Floden, foreløbig uden Held.  Paa den anden Side Weichsel har 

Arti l leriet  ført  en spredt Kamp tværs over Dujanec-Floden; de østrigske 

Projektiler naar her lige ti l  Tarnov. Sydligere har der staaet heftige Sammenstød 

omkring Zakluczysl,  men ogsaa paa galizisk Grund har Vejret  med Taage og Snefog 

lagt store Hindringer i  Vejen for Operationerne, og Tropperne nyder en relativ 

Hvilepavse,  som de ikke har kendt Mage ti l  de sidste 5 Maaneder.  

Østrigske Blade meddeler,  at  der stadig ankommer nye Forstærkninger ti l  Polen 

fra russisk Asien, og man begynder aabenbart  i  Berlin at  stemme Forventningerne 

ned. Det fremhæves, at  Terrænet i  Polen er overordentlig sumpet og 

gennemskaaret af Floder,  at  det russiske Artil leri  efterhaanden næsten er 

gravet ned i skudsikre Stil l inger,  der er dækkede med Buske og Træer;  

andre Steder er der anlagt Skinværker,  som gør det meget vanskeligt  for Flyverne 

at  bestemme de virkelige Befæstningsarbejders Plads.  Moralen af dette er,  at  en 

Fremrykning vil  taget meget lang Tid.  I det  hele minder Kampmaaden her ovre 

mere og mere om den i Flandern og Frankrig; ogsaa mod Øst anvendes nu Haand-

granater og Mineringsarbejde — Kun i Egnen mellem Weichsel og den vestprøjsiske 

Grænse er der lidt  mere Bevægelse i Tingene, idet Russerne fra Linjen Mlava-

Ciechanov gaar frem mod Vest og er naaet ud over Skwa-Floden. 

Tyskerne 
angriber 
mod Nord 
Russerne 
mod Syd 

Tyskerne 
om de stær
ke russiske 
Stillinger 

Tyrkisk Nederlag ved Karaurgan 
D E T  X I .  A R M É K O R P S  S P R Æ N G E S  

I  Kaukasus er Tidsrummet,  der dækkes af denne Ugeoversigt,  bleven endt med 

et  nyt og knusende Nederlag for Tyrkerne. Efter Kapitulationen ved Sarykamysch 

havde Russerne fortsat  deres Forfølgelse af Fjenden i Omegnen af Olty,  under Kampen 

med de tyrkiske Arriégarder blev der baade taget Fanger og Kanoner,  men samtidig 

havde den tyrkiske Hærledelse søgt at  skaffe de vigende Afdelinger Luft  

ved en kraftig Offensive i Retning af det sydligere Karaurgan. Det er de 

Kampe, der udviklede sig her,  som efterhaanden tog en saadan Vending, 

at  det XI tyrkiske Armékorps i opløst  Tilstand gik t i lbage mod Erzerur 

10. Januar maatte et  Par tyrkiske Kompagnier overgive sig,  den 11. maatte £ 

regiment strække Gevær, og senere blev Resterne af 52. Regiment nødt 

det samme i Fællesskab med en Batail lon af det 53. De sibiriske 

Kosakker og Regimenterne fra Kaukasus og Turkestan har under For

følgelsen taget talrige Kanoner,  der er efterladt i Sneen, et  righoldigt Lejrmateriel  og 

store Kvæghjorder.  

Tyrkisk 
Offensive 
vedKara-
urgan 

1. Allerede 

2.  Infanteri-

ti l  at  gøre 

Store tyrki
ske Tab 
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Over Konstantinopel kommer der kun Melding om voldsomme Angreb af over

legne russiske Stridskræfter,  men i sig selv er dette talende nok, naar det drejer sig 

om tyrkisk Efterretningsvæsen, og Følgerne af Sejren mærkes allerede mod Vest,  

hvor Russerne er i  Begreb med at  rense Egnen paa den anden Side Tchorok-Floden 

Grev Berchtold 

for Fjender — Det bliver sikkert  ogsaa kun en kort  Tid,  at  Tyrkerne 

beholder Tcebris ,  som de har besat efter at  være trængt ind i den persiske 

Provins Asserbejdschan, som Russerne holder besat.  

Østrigsk-ungarsk Ministerskifte 
Den 13. ds.  gik den østrigsk-ungarske Udenrigsminister Grev Berchtold af,  hans 

Efterfølger,  Friherre Burian ti l  Rajecz er Ungarer,  har t jent sig op i Konsulatvæsenet 

Tyrkerne i 
Tæbris 
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Berchtold 
— Burian 

og Diplomatiet ,  og virkede en Tid som Finansminister for Bosnien og 

Herzegovina. Det er sikkert  med Rette,  at  dette Personskifte er bleven 

betegnet som den vigtigste diplomatiske Begivenhed efter Krigens Begyndelse.  Siden 

det foregå ar paa et  Tidspunkt,  da Efterretningerne om Rumæniens forestaaende 

Deltagelse i  Krigen bliver mere og mere bestemte,  da Demonstrationerne for en 

Intervention bliver kraftigere i  I talien,  maa Meningen vel være,  at  den nye Mand 

skal prøve at  afværge de Farer,  der her taarner sig op. Han er som sagt Magyarer,  

og Ungarerne har aldrig bil l iget den særlig østrigske Polit ik,  der bar hen mod mere 

eller mindre aabenlyse Erhvervelser paa Balkan; man ønskede i Buda-

Pest ikke mere slavisk Landomraade eller Konflikter med den italienske 

Den ungar
ske Politik 

Forbundsfælle over Adriaterhavs-Spørgsmaalet .  Maaske skal Friherre Burian prøve 

at  t i lfredssti l le I talienerne ved at  give dem fri  Haand i Albanien; vanskeligere bliver 

det at  byde Rumænerne noget,  da deres eventuelle Deltagelse i Krigen vil  dikteres 

af Ønsket om at vinde det ungarske Kronland Transsylvanien. 



Ugen fra 14. til 21. Januar 

Angreb og Forsvar i Frankrig. 
S P R E D T E  S A M M E N S T Ø D  L A N G S  F R O N T E N  

Begivenhederne i de 7 Dage, der l igger mellem 14. og 21. Januar er ikke bety

delige og slutter sig nøje ti l  den foregaaende Uges.  Sti lstanden mod Øst er bleven 

endnu mere udpræget;  mod Vest er  det betydningsfulde,  at  Tyskerne ikke har villet  

el ler kunnet fortsætte deres Angreb ved Soissons.  De har bombarderet Forstaden 

Havnegaden i Nieuport  
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St.  Paul og har gjort  nogle Fremstød ti l  begge Sider af den truede 

Front,  resultatløst  ved Vie sur Aisne i  Vest,  noget mere heldigt ved Berry 

au Bac i Øst,  men de erobrede Skyttegrave har senere maattet  opgives.  

Over hele den vestl ige Krigsskueplads raser der Uvejr;  fra forskellige Egne 

meldes om Snefald.  Under disse Forhold er det stadig kun Kanonerne, der kan 

bruges noget videre i Flanderne; Nieuport bombarderes stadig,  men her oppe meldes 

der forøvrigt engang igen om et mindre Infanterifremstød. Langs den øvrige Front 

grupperes Sammenstødene efterhaanden om enkelte bestemte Punkter,  saaledes ved 

Notre-Dame-de Loreite Nordvest for Arras,  som Tyskerne erobrede Fredag den 15. 

Om Tirsdagen gik de derpaa frem og satte sig i Besiddelse af Skyttegrave over 200 

Meter,  men tabte dem igen næste Dag; et  Bombardement udrettede intet .  Et andet 

omstridt  Sted er Landsbyen La Boiselle ,  4 km. Nordøst for Albert  paa 

Vejen ti l  Bapaume, og et  godt Støttepunkt for Franskmændene under et  

Fremstød mod Scarp-Dalen, for Tyskerne under et  Forsøg paa at  generobre Albert;  

derfor de hede Kampe. Søndag d.  17. f ik Tyskerne en Chance, en Granat bragte et  

Ammunitionsmagasin ti l  at  eksplodere,  og med Bajonetten blev Franskmændene ka

stede ud af Kirkegaarden og Dele af den brændende By; Mandag Morgen tog fran

ske Reserver imidlertid de tabte Stil l inger t i lbage; ogsaa ved Tiepval Syd for Albert  

er  der bleven kæmpet;  Tyskerne naaede her frem lige ti l  de franske 

Pigtraadshegn. — Mere heldige har Tyskerne været i  Øvre-Elsass; Nord 

for Cernay har de erobret et  Par Punkter navnlig Hartmannsweiler-Kopf efter en 

forbitret  Kamp Mand mod Mand. I Apremont-Skoven Sydøst for St.  Mihiel  har 

Franskmændene heller ikke overfor et  voldsomt tysk Bombardement været i Stand 

til  at  holde erobrede Skyttegrave. 

Angrebet 
ved Sois-
sons stand
set 

Kampe om 
La Boiselle 

Fordele for 
Tyskerne 

A L V O R L I G E R E  K A M P E  I  C E N T R U M  

De mere alvorlige Kampe har staaet paa den østl ige Del af den egentlige Cen-

trumsfront i  Argonnerne og Champagne. Førstnævnte Sted er det utvivlsommt Tyskerne, 

der foretager Fremskridt,  sandsynligvis fordi det overlegne franske Artil leri  her ikke 

saa let  kan gøre sig gældende; de er naaet frem i Egnen om St.  Hubert  midt i 

Skoven. I det  mere aabne Terræn mod Vest er  det Franskmændene, der 

arbejder sig mod Nord fra Perthes les Hurlus og Gaarden Beauséjour; 

nogle Smaaskove er her bleven erobrede. Forøvrigt har Tyskerne ogsaa 

Hvor 
Fransk
mændene 
gaar frem 

maattet  vige paa et  andet Punkt,  helt  ovre mod Øst ved Moselle Floden, Nordvest 

for Pont d Mousson. Det meste af Le Prétre- Skoven er her gaaet tabt,  men i de 

sidste Dage er det dog lykkedes at  tage en Del af Forskansningerne ti lbage. 

Paaviselig Betydning har selv Fremskridt som dem i Champagne naturligvis 

ikke foreløbig,  men paa de Allieredes Side regner man utvivlsomt med, at  Tiden 

stadig vil  virke i  deres Favør.  General Joffre har nu ogsaa i et  Opraab til  det  franske 

Folk opfordret ti l  blot  at  vente:  „Den tyske Offensive er knust,  og den 

tyske Defensive vil  t i l  s in Tid ligeledes blive det." Der er noget,  der taler 

De Alliere-
de venter 

for,  at  han har Ret — hvis Tyskerne ikke fremtvinger en Afgørelse forinden; i det  
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tyske Hovedkvarter er der foregaaet den Forandring, at  General v.  Falkenhayn,  der 

overtog Posten som Generalstabschef,  da Moltkes Sygdom trak ud, nu har overladt 

Krigsministeriet  t i l  General Wild v.  Hohenborn. Generaloberst  v.  Moltke er iøvrigt 

for en rum Tid siden vendt t i lbage ti l  Hovedkvarteret  og har overtaget Pladsen som 

stedfortrædende Chef for Generalstaben. 

De tysk-østrigsk-russiske Kampe. 
R U S S I S K E  B E V Æ G E L S E R  P A A  F L Ø J E N E  

Mod Øst har Ugen om muligt været endnu mere begivenhedsløs i Mellem- og 

Syd-Polen med Galizien end den forrige; selv Tyskernes Meldinger om „Fremskridt" 

bliver sparsomme. Et Berliner-Telegrams Omtale af et  Sammenstød „Vest for Lopus-

znou  viser ogsaa,  at  Russerne snarest  maa være gaaet frem mellem Nida og Pilica;  

iøvrigt er  det nu nærmest Forbundsfællerne,  der presser paa.  Den 16. gik hele 6 

tyske Regimenter frem til  en Række Angreb med det magre Resultat ,  at  de erobrede 

én Skyttegrav, som blev tabt den paafølgende Nat.  Lignende Forsøg er bleven gjort  

sydligere ved Pinczov og hinsides Weichsel ved Ralof,  hvor Østrigerne skød Lands

byerne bag de russiske Stil l inger i  Brand og derpaa i tætte Rækker naaede helt  frem 

til  Pigtraadsspærringerne. I det  hele er der bleven virket meget med det 
Artilleri

duel i Gali- svære Artil leri ;  Kanonduellen tvært over Dujanec fortsættes;  Østrigerne 

beskyder stadig Tarnov og Brohovedet Vitkovice Vest for Floden. I Egnen 

ved Zakluczyn har Ildvirkningen efter Wiener-Kommunikéernes Fremstil l ing tvunget 

Russerne ti l  at  opgive deres forreste Værker paa en Strækning af 6 km. 

Den almindelige Situation former sig saaledes,  at  der er Stilstand i Centrum. 

Tyskerne giver Taagen Skylden og haaber paa,  at  det,  naar Frosten indtræder,  og 

Russerne ikke mere kan opkaste Forskansninger,  skal komme til  et  regu

lært Feltslag med hurtig Afgørelse; Tiden vil  vise,  om det slaar ti l ,  men 

foreløbig er der t i lsyneladende kun Forskydninger paa de yderste Fløje.  

Tyskerne 
haaber j>aa 
Frosten 

Feltmarshal v.  Hindenburg prøvede at  omfatte Russernes Slaglinje,  nu søger de aaben 

bart  at  sikre sig mod en Gentagelse ved endnu mere vidtfavnende Flankebevægelser 

i  Bukovina og Nord for Weichsel.  Her oppe er Angrebet ført  frem til  Egnen om 

Radzanov, men Tyskerne har der sat  sig fast  i  Sti l l inger,  som tidligere er  forberedt,  

saa Krigen faar vel efterhaanden samme Karakter som Syd for Floden. — I 

Bukovina trænger Russerne frem baade mod Vest,  hvor de har stormet 

Passet Kirlibaba, gennem hvilket Vejene fører ind ti l  Nordøst-Ungarn, og 

mod Landets sydvestl ige Hjørne, hvor det i  en Kile gaar ind mellem 

Østrigske 
Forstærk
ninger til 
Bukovina 

rumænsk og ungarsk Omraade. I de sidste Dage er Angriberne dog her stødt paa 

betydelige østrigske Troppemasser.  Det er utvivlsomt for at  erstatte disse i  det  indre 

af Landet,  at  6 Aargange af den ungarske Landstorm d. 18. blev kaldt ti l  Fanerne. 



Tysk Stormløb mod de russiske Linjer  
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Paa de fjærnere Valpladser. 
Paa Ostrig-Ungarns Grænse mod Syd har  der  s iden Serbernes  Ti lbageerobring 

af  Belgrad kun s taaet  Smaakampe.  Kong Peters  Hær ønsker  ikke at  løbe Panden 

m o d  e n  M u r  °S b i n d e r  1  a l  S t i l h e d  store  østr igske Styrker .  -  1 Kaukasus for tsætter  

Russerne Forfølgelsen af  Tyrkerne under  hef t ige Sammenstød med deres  

Arr ieregarder .  Paa Vejen t i l  Erzerum staar  Kampene nu paa ny ved 

Tyrkernes 
Tilbagetog 

11u paa ny vcu 

selve Grænsen; hen imod Kystlandet er  Ardanutsch atter bleven besat;  det hurtige 

Tilbagetog foregå ar naturligvis ikke uden Tab. -  Fra endnu fjærnere Egne kommer 

Melding om, at  den vigtige Havneby i tysk Sydvest-Afrika, Swakopmund, d.  14. 

Angreb paa J^^ar er bleven besat af brit isk-sydafrikanske Tropper.  Sandsynligvis 

Tes t .T f r ika  ^  S ' g  e n  m C r e  i s ° l e r e t  E k s P e d i t ion  t i l  denne Kystplads fra 
Kapstaden, men Episoden viser,  at  Forholdene nu er ved at  falde ti l  

Ro i den sydafrikanske Union, og den Dag, da de forenede engelske og hollandske 

Styrker virkelig rykker i Marken, er saa vel ikke fjærn. 

Luft- og Søkrigen. 
Natten mellem d. 19. og 20. Januar er et  tysk Luftskib gaaet hen over Kyst

strækningen mellem Yarmouth og The Wash i Øst-England og har nedkastet  Bom

ber over en Række Byer og Flækker;  i den tyske Admiralstabs Beretning hedder 

det,  at  det drejer sig om „befæstede« Punkter,  en Forklaring der næppe holder 

Stik,  og den tyske Presse fremstil ler Foretagendet som et Svar paa Englændernes 

Erklæring om at vil le udsulte Tyskland. Den materielle Skade har været ringe, der 

er kun gaaet nogle faa Menneskeliv tabt,  og Ødelæggelsestoget mangler al  mili tær 

Betydning. — Fra Dardanellerne kommer der nogle hinanden modsigende Telegrammer 

om en fransk Undervandsbaads Ødelæggelse.  -  I Vestindien har man i den senere 

Tid atter sporet den tyske Krydser „Karlsruhes" Eksistens.  
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Dels Tilpas
ning efter 
moderne 
Forhold 

Feltskyts og de moderne temperede Shrapnels gjorde det muligt at  

skabe den Ildvirkning, der var nødvendig ti l  at  forberede det Stormløb 

med Bajonetten,  der endelig maatte komme som Kronen paa Værket efter 

en Skydning, hvor Infanterii lden ogsaa blev mere og mere intens.  

1 Forbindelse med denne Taktik under selve Slaget staar ogsaa Anvisninger om 

en Fremrykning af de enkelte Hære paa temmelig kort  Front,  men med betydelig 

Dybde; herved kom de Reserveafdelinger,  der skulde benyttes under det egentlige 

Fremstød til  at  staa mere ved Haanden i det  afgørende Øjeblik,  og hele Hærlegemet 

fik større Bevægelighed ti l  hurtig Manøvnering, end naar Fremrykningen foregik over 

en meget bred Front.  

Saadan var Teorien, og fransk Militærforfatter har med Glæde henvist  t i l ,  at  Bul

garerne i Slaget ved Ergene-Floden og Bunar-Hissar synes at  have fulgt de franske 

Principper med stor Virkning overfor Tyskernes Omfatningsforsøg efter 

tysk Mønster.  Om Praxis er blevet prøvet i nærværende Krig er noget 

Udførelse 
i Praxis 

andet;  under Tilbagetoget fra Nord-Frankrig ti l  Marne blev der jo fra fransk Side 

ikke tale om Offensive i s tørre Stil ,  og langs Aisne var Stil l ingerne allerede fra først  

af for stærke til  at  et  virkeligt  Frontal-Angreb kunde gennemføres ti l  en Begyndelse;  

begge Parter kappedes saa om at omfatte hinandens Flanke i Nordvest,  indtil  Slag

linjen naaede ti l  Havet,  

og siden da har Fron

talangrebet væsentlig 

været Tyskernes.  Hvad 

angaar selve Marne-

slaget er  Enkelthederne 

for l idt  kendte ti l ,  at  

man kan sige noget 

bestemt endnu, dog 

tyder adskill igt  paa,  

at  baade Joffres og 

Frenchs Korpsførere 

virkelig har bragt det 

Napoleonske Fremstød 

til  Anvendelse.  

H Æ R E N  O V E R 
T R Æ F F E R  D E  

D R I S T I G S T E  
F O R V E N T 

N I N G E R  

Naar Till iden ti l  

den franske Hær trods 

Officerernes ihærdige 

Arbejde og en indfly- Efter  Nærkampen 



Tvivl cin-
gaaende 
(len franske 
Hær 

D E N  F R A N S K E  H Æ R  

General  Call ieni ,  Paris '  nuværende Mili tær-Guvernør 

delsesrig Retnings nationale Virk

somhed ikke har været særlig stor,  

saa kommer det naturligvis af de 

Stormløb og den Kritik,  der fra me

get forskellige Sider en blevet rettet  

imod den. Jaurés Forsvar for noget 

saa upraktisk som en Folkevæbning 

har gjort  si t  t i l  at  rokke Till iden, 

fordi den krit iske Del af hans Kam

pagne var dygtig og sagligt  under

bygget.  Derti l  kom, at  man aldrig 

vidste,  i  hvilken Udstrækning den 

antimili tære Propaganda, der blev 

dreven Hervé og Lige

sindede, havde bredt sig;  

de Soldater-Demonstra

tioner,  som Forelæggelsen af Tre-

Aarsloven gav Anledning ti l ,  kunde 

nok gøre Venner af Hæren og Fran

krig betænkelige.  Naturligvis var hele 

denne Bevægelse kun et  Mindretals 

Erobrede tyske Faner i  Paris  
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Ugen fra 21. til 28. Januar 

Sø-Krigen. 
S A M M E N S T Ø D E T  I  V E S T E R H A V E T  

D E  K Æ M P E N D E  E S K A D R E R  

Hovedbegivenheden er denne Gang forefaldet paa Havet,  der har staaet et  veri

tabelt  Søslag mellem store brit iske og tyske Panserkrydsere,  og Tyskerne har,  under

legne som de var,  trukket det korteste Straa; den foreløbige Beretning, der er ud

sendt fra London, giver imidlertid kun meget knappe Meddelelser om 

det aabenbart  voldsomme Sammenstød, men maa naturligvis lægges ti l  

Grund ved Skildringen fremfor den langt mere anskuelige,  der er offentliggjort  i  

skotske Blade. 

Allerede t idligere har tyske Krydsereskadrer dækket af Mørke og Taage gjort  

Fremstød mod den engelske Kyst;  d.  3.  November kom det ti l  et  Sammenstød uden

for Yarmouth, d.  16. December blev forskellige Havnebyer i Yorkshire 

bombarderet.  Begge Gange lykkedes det Tyskerne at  sl ippe bort ,  men 

dumdristige er den Slags Foretagender,  og endelig Søndag d.  24 gik det 

galt .  Kl.  l l /2  om Morgenen, l igesom det begyndte at  dages,  blev en tysk Flaade-

afdeling, der var paa Vej mod den engelske Kyst,  opdaget af brit iske Torpedojagere,  

der t i lhørte Kommandør Tyrwhitts Flotil le,  og disse signaliserede straks ti l  en 

Eskadre paa 5 Panserkrydsere under Viceadmiral Beatty ,  som laa længere mod 

Vest;  Tyskerne var denne Gang rendt l ige paa Vagtstyrken. 

De tyske Orlogsmænd var Flaadens største hurtigste og nyeste Slagskibs-Kryd

sere „Derffl inger" (1914) „Seydlitz" (1913) og „Moltke" (1910);  det er  Fartøjer paa 

23—26.000 Tons med ti  l i -Tommers,  tolv 5,9-Tommers Kanoner og 

tolv 21-Pundinger for de to sidstnævntes Vedkommende, medens „Derff

l inger" har otte 12-Tommers Kanoner;  med disse store Skibe fulgte den 

noget mindre Panserkrydser „Bliicher" (1909) paa 15,500 Tons med tolv 8,2-Tom-

mers,  otte 5,9-Tommers Kanoner og seksten 21-Pundinger,  endelig nogle lette 

Krydsere og 26 Torpedojagere.  Eskadren under Viceadmiral Beatty bestod dels af 

Den enyel-
ske Rapport 

Tyske Kryd
sertog mod 
den engel
ske Kijsl 

Tyskernes 

Slayskibs-

Krydsere 
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den engelske Marines t i lsvarende, men større Slagskibs-Krydsere „Tiger" 

(1914) „Lion" og „Princess Royal" (1912—13) paa 27—28.000 Tons 

og med et  sværere Arti l leri :  „Tiger" otte de andre ti  13,5-Tommers 

Kanoner samt henholdsvis tolv 6-Tommers og seksten 4-Tommers.  Dernæst de 

noget mindre Panserkrydsere „New Zealand"; 19.000 Tons og „Indomitable":  17.250 

begge med otte 12-Tommers og seksten 4-Tommers Kanoner og endelig nogle lette 

Krydsere.  Som man vil  se,  var den arti l lerist iske Overlegenhed kun paa engelsk 

Side i Henseende til  de store Kanoner,  men i denne afgørende Klasse var den 

ogsaa udpræget:  Otte og tyve 13,5-Tommers og seksten 12-Tommers mod otte 12-

Tommers,  tyve 11-Tommers og tolv 8-Tommers Kanoner.  Herti l  kom, at  de engel

ske Skibe overgik de tyske betydeligt  i  Hurtighed „Tiger",  „Lion" og 

„Princess-Royal" har en beregnet Fart af 28 Knob, de to største Ty

skere 26 l /2 ,  de to mindre Englændere og „Moltke" 25, men „Blucher" 

v om dens Hastighed under Prøverne blev sat  op til  251gælder noget 

t i lsvarende om alle de andre.  

S L A G E T S  F O R L Ø B  

Viceadmiral Beatty styrede straks i Sydøst,  da han fik Underretning om, hvad 

Eskadrens Øjne, Torpedojagerne, havde i Sigte,  og saa snart  Tyskerne blev klare 

over Stil l ingen, saa de,  som rimeligt var,  ingen anden Udvej end hurtigst  at  søge 

ti lbage. Men da en Flaadeafdelings Fart  jo bestemmes af det langsomste 

Skib i Rækken, halede Englænderne efterhaanden ind paa de flygtende 

Fjender,  navnlig da „Lion",  paa hvilken Viceadmiralens Stander var 

hejst ,  og „Tiger" med en Fart  af 28—29 Knob gik frem foran de andre.  Paa en 

Afstand af 8000 M. blev Skydningen ved halv t i-Tiden aabnet mod Tyskerne, der 

tog ti l  Genmæle efter de første Træffere;  og „Lion" og „Tiger",  der foreløbig blev 

udsat lor Modstanderens samlede Ild,  led som Følge deraf mest blandt de engelske 

Skibe; imidlertid drejer det sig kun om 11 saarede for førstnævntes,  10 døde og 1 1 

saarede for sidstnævntes Vedkommende. 

Efterhaanden kom de andre Krydsere op, og Slaget begyndte afgørende at  

vende sig ti l  Englændernes Fordel.  Et drist igt  Angreb, som de tyske Torpedojagere 

foretog for at  dække de store Skibe,  blev heldigt afvist ,  og under den 

fortsatte Kamp led det svageste Fartøj „Blucher" saa frygteligtved Eng

lændernes Ild,  at  det kort  før Kl.  11 maatte gaa ud af Slaglinjen, men 

ved samme Tid traf en tysk Granat et  af „Lions" Tankrum med det Resultat ,  at  

den Styrbords Maskine gik i Staa.  Det var et  Uheld,  i s tørre Stil ,  men noget l ig

nende som det,  der ramte Fregatten „Jylland" under den sidste Del af Slaget d.  9.  

Maj 1864; Krydseren var i s ig selv intakt,  det  ses af det ringe Antal saarede, men 

da der i det  samme dukkede Undervandsbaade op paa den beskadigede Side,  faldt 

„Lion" ud af Linjen og styrede under Eskorte mod Nordvest,  medens Admiral 

Beatty flyttede sin Stander over paa „Princess Royal" og gav „Indomitable" Ordre 

Viceadmiral 

Heattys 

fiskadre 

Styrke og 
Hurtighed 
paa engelsk-
Side 

kun 24; se 

Tyskerne 

prøver at 

undslippe 

Kluchet 
og »Lion 
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dygtige 



Panserkrydseren „Bli icher" som blev skudt i  Sænk i Nordsøen den 24.  Januar 
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Uliicher« 

skydes i 

Sænk 

t i l  at  gøre det af med „Bliicher",  der under dette nye Angreb kæntrede 

og sank. Af Besætningen paa 888 Mand reddedes derpaa op mod 350; 

engelske Matroser har paastaaet,  at  en tysk Flyvemaskine angreb dem 

under Redningsarbejdet.  

Episoden med „Lion" har vel givet Tyskerne lidt  Pusterum; et  Par af Slag

skibs-Krydserne skal være bleven stærkt beskadiget,  men under den løbende Kamp 

var man naaet ti l  en Afstand af 70 Kvartmil fra Helgoland, og de fjendtlige Undervands-

baades Indgriben bestemte nu Viceadmiral Beatty ti l  at  afbryde Slaget.  

„Indomitable" tog „Lion" paa Slæb, en beskadiget Jager blev trukken 

af et  Søsterfartøj .  

Englæn
derne af
bryder 
Slat/et 

S T I L L I N G E N  E F T E R  S L A G E T  

U N D E R V A N D S B A A D E  I  Ø S T E R S Ø E N  

Trods disse materielle Tab — „Lion" og „Tiger" er aabenbart  gaaet i  Dok 

maa Slaget betegnes som en afgjort  Sejr  for Englænderne. „Bliicher" er gaaet samme 

Vej som „Scharnhorst" og „Gneisenau",  de to beskadigede tyske Panserkrydsere 

trænger sikkert  l ige saa vel t i l  Reparation som de engelske,  og foreløbig har Marine

ledelsen saa kun to store Krydsere ti l  s in Raadighed; den, der slap 

bedst fra Nordsø-Kampen, og „v. d.  Thann." „Goeben" er i  Sortehavet 

og har forøvrigt vist  faaet sine Skrammer, de resterende fire er mindre 

Orlogsmænd paa en 9—10.000 Tons,  der er mere end 10 Aar gamle.  Paa engelsk 

Side har man stadig 8 i Søen: „Lion"s Søsterskib „Princess Royal" og „Queen 

Mary",  to svarende til  „New Zealand" og to ti l  „Indomitable".  I den nærmeste 

Fremtid bliver der næppe Tale om Krydsertogter ti l  den engelske Kyst.  

Dagen efter Slaget i Vesterhavet var Tyskerne ogsaa uheldige i Østersøen. Et 

Parcefal-Luftskib,  der havde kastet  Bomber mod Libau, blev om Formiddagen bragt 

ti l  at  synke i Havet ud for Bernaten, hvorpaa Besætningen maatte over

give sig.  Hen mod Aften blev den li l le beskyttede Krydser „Gazelle" 

paa Højde af Arkona ramt af en Torpedo; allerede tidligere havde man 

Undervandsbaade i Farvandet,  og en tysk Færge gik i den Anledning ti l

bage ti l  Trelleborg. „Gazelle" hidkaldte straks en svensk Færge, der skulde tage de 

saarede om Bord og hjælpe Krydseren ind paa grundt Vand, men samtidig kom en 

anden tysk Orlogsmand til  Stede og overtog Hvervet.  At „Gazelle" har l idt  Skade 

betyder mindre,  det er  et  gammelt Skib fra 1898, men fjendtlige Undervandsbaades 

Optræden i Østersøen gør Stil l ingen her nede ulige sværere for Tyskerne. Hvad 

det er  for Baade, og hvilken Vej de eventuelt  er  kommen til  Østersøen 

har man spekuleret  en hel Del paa.  Udelukket er det ikke, at  engelske 

Baade kan være gaaet gennem Øresund — man tænker uvilkaarligt  paa 

det mystiske 1 orpedoskud mod „Havmanden" — og nu opererer med russisk Havn 

som Basis.  

Kun to ty
ske Slag
skibs-Kryd
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Slagkrydseren „Lion",  det  største og hurt igste af  de engelske Skibe 

Viceadmiral  Sir  David Beatty Kommandør Reginold Y. Tyrwhit t ,  

Eskadrens Øverstkommanderende Føreren for Torpedo-Floti l len 
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Krigen i Frankrig og Flanderen. 
K A M P E  I  A R G O N N E  O G  P A A  F L Ø J E N E  

Om det er for at  modvirke Indtrykket af den uheldige Søkamp eller for at  fejre 

Kejserens Fødselsdag, nok er det,  at  Tyskerne den 25. og 26. har angrebet særdeles 

kraftigt  t i l  Lands,  og da Vejrforholdene eller Russernes stærke Stil l inger foreløbig 

gør Resultaterne umulige i  Øst,  er  Forsøgene foretagne mod Vest med noget,  men 

ikke afgørende Udbytte.  

Dagene til  d.  25. havde nærmest været rolige; Torsdag og Fredag søgte Tyskerne 

endnu at vinde det tabte igen omkring Pont å Mousson og paastaar,  at  de her har 

gjort  7 Kanoner ti l  Bytte.  I den omstridte Argonner-Skov har Vaabnene 

aldrig hvilet ,  om Fredagen noterede man i Berlin Erobringen af en fjendt

lig Sti l l ing Vest for Fontaine la Mitte,  hvor 250 Franskmænd maatte 

overgive sig,  men ellers er det den frem og ti lbage bølgende Kamp, der meldes om 

ved Værket Marie Therese,  Syd for Fontaine Madame, ved St.  Hubert ,  hvor nogle 

fremspringende 

franske Stil l inger i  

Løbet af 48 Timer 

er taget og tabt,  

ved Four de Paris,  

hvor en fransk 

Skyttegrav er stor

met,  men gennem-

gaaende er de tyske 

Angreb afviste,  og d.  

28. meldtes det en

delig engang, at  en 

almindelig Kanona

de ogsaa her havde 

afløst  Infanterikam

pene. 

Saa er det gaaet løs paa Fløjene — i Elsass,  stadig mellem de stejle- Skovbak

ker omkring Hartmannsweiler-Kopf.  Modstanderne er her lige inde paa Livet af hin

anden, og Franskmændene er begyndt at  bryde Pigtraadsspærringerne. Ved Steinbach 

holder de 425 m Højden, medens Tyskerne angriber fra Stenbruddene 

ved Cernay og det l idt  nordligere Uffholz;  længere Syd paa i det  mere 

aabne Land omkring Aspach, Burnhaupt og Hirtzbach (Sydvest for Alt-

s  Franskmændene at have gjort  svage Fremskridt.  Forøvrigt begynder 

at  mærkes i disse højtl iggende Egne. — I Flanderen ,  hvor det gennem 

længere Tid kun har været Kanonerne, der har givet Ild,  har Infanteriet  

nu atter begyndt at  røre paa sig;  i  det  flade Land er Fodfolkangrebene 

dog hyppigt bleven kvalt  i  Fødselen af det aarvaagne Artil leri .  Mandag 

Smaa tyske 
Fremskridt 
i Argon-
neme 

Tyske Soldater  rydder et  Stykke af  Argonnerskoven for at  

anlægge Skyttegrave 

l'afgorende 
Sammen
stod i Elsass 

kirch) syne 

Kulden nu 

Xye Inf'an-
terikampe i 
Flanderen 
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Morgen gik en tysk Brigade frem til  Angreb Øst for Ypres,  men uden Resultat ,  idet 

Reserverne ødelagdes af Kanonilden. Paa de Allieredes Side skal Belgierne have 

vundet Terræn ved Pervyse,  og Franskmændene i Klit terne ved Nieuport .  

S A M M E N S T Ø D  P A A  D E N  Ø V R I G E  F R O N T  

T Y S K E  A N G R E B  V E D  L A  B A S S É E  O G  C R A O N N E  

Paa den øvrige Del af Fronten har Arti l lerikampene været det fremherskende. 

Ved Berry au Bac er Tyskerne bleven fordrevne fra en Løbegrav, ved St.  Mihiel  

er  deres Broer over 

Floden skudt ned. 

Natten mellem Tirs

dag og Onsdag prø

vede de i St .  Mard-

Skoven (ved Tracy-

le Val,  Vest for 

Soissons) en Over

rumpling, som ind

lededes med en 

Minesprængning. 

Paa Vogesernes 

vestl ige Affald hæv

der Franskmænde

ne, at  de har haft  

nogen Fremgang, og 

for engangs Skyld 

kommer der atter 

Melding om et Sam

menstød med Baj

erne i Lothringen 

(ved Embermenil  

Øst for Lunéville).  

Ellers er det væ

sentlig Sti lstand, og 

Tropperne har kun

net udbedre den 

Skade, som de foregaaende Ugers frygtelige Vejr havde anrettet  paa For

svarsværkerne. Kun Flyverne har vist  større Aktivitet  og Tyskerne har 

her koncentreret  deres Angreb mod Dunkerque. • -  Større Kampe har 

imidlertid d.  25. og 26. fundet Sted ved Craonne og i Egnen omkring la Bassée.  

Craonne l igger paa Bakkedraget Nord for Aisne mellem Laon og Berry au Bac 

og har længe været et  af Franskmændenes fremskudte Støttepunkter,  hvor de havde 

anlagt deres Værker bag Randen af Højderyggen dækket mod den fjendtlige Arti l le-

Engelske Soldater  fyrer  med Shrapnelgranater  fra en Sti l l ing,  der ved 

et  Tag er  skjult  for  de fjendtl ige Flyvere.  Manden t i lvenstre indsti l ler  

Tidsmaaleren paa en Shrapnel  

Tysk Luft
angreb paa 
Dunkerque 
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Sarhsernes 
Angreb ved 
Craonne 

ri i ld.  Efter et  voldsomt Bombardement,  hvorved der ogsaa anvendtes 

Lufttorpedoer,  gik sachsiske Tropper frem til  Angreb, der imidlertid ikke 

trængte rigtig igennem om Mandagen, idet Franskmændene i al t  væsent

ligt  holdt deres Stil l inger.  Om Tirsdagen stod Lykken saa Sachserne bi;  en Granat

sprængning spærrede Indgangen ti l  et  Stenbrud ved la Creute,  hvor de franske Re

server havde staaet i  et  næsten skudsikkert  Rum, Forstærkningerne kunde 

saaledes ikke naa frem, den første Linje blev taget i  Løbet af nogle Mi

nuter,  og inden en halv Time maatte ogsaa tredje Linie opgives.  Da 

I)e franske 
Reserver 
spærres 
inde 

Fronten saaledes var brudt,  blev Stil l ingen i  Foulon-Skoven uholdbar og før 

Aften var Sachserne i Besiddelse af Skyttegrave over en Strækning af 1400 m. Ved 

Midnat maatte de to Kompagnier i  Stenbruddet kapitulere.  Franskmændene, der satte 

sig fast  ved Højdedragets Fod, har gjort  Modangreb, men det ses tydeligt ,  at  alt  det  

tabte ikke er vundet t i lbage, og Tyskerne hævder,  at  de har indrettet  sig i  gode 

Stil l inger paa Bakkekammen og erobret yderligere 500 m Skyttegrave længere mod Øst.  

I Egnen ved la Bassée har Tyskerne tidligere rettet  morderiske og relativt  hel

dige Angreb mod de engelske Linjer,  navnlig ved Festubert ,  om Mandagen gik de 

atter frem paa bred hront for saaledes at  vanskeliggøre Udnyttelsen af Reserverne 

og synes delvis at  have haft  Heldet med sig.  Ganske vist  mislykkedes Forsøget 

Nord for Kanalen, hvor Fremstødet førtes langs Landevejen ti l  Bethune, da Markerne 

i Nærheden af Kanalen er næsten ufremkommelige; Besætningen i Skyt

tegravene blev overvældet,  og det 56. prøjsiske Infanteri-Regiment naaede 

helt  ind i Givenchy; imidlertid blev det her ganske decimeret,  og imens 

luskernes 
Angreb ]>aa 
Givenchy 

havde engelske Forstærkninger arbejdet sig frem over de opblødte Marker og ka

stede Fjenden ud af de tabte Stil l inger.  Alt  dette var kun skønne spildte Kræfter,  

og baade Angreb og Tilbagetog har kostet  store Tab, men Syd for Kanalen havde 

Badenserne samtidig erobret engelske Skyttegrave over en Kilometer med 

to vigtige Støttepunkter og omlagt dem til  eget Brug. Saa vidt man 

kan se,  er  det endnu ikke lykkedes Englænderne at  tage disse Stil l inger 

t i lbage. 

liadenser-
nes Frein-
trængen 
Syd for 
Kanalen 

Selv om disse Kampe paa ingen Maade i s ig selv er afgørende, saa viser de,  

at  lyskerne efter en længere Hvilepause atter er  i Stand til  med Kraft  at  tage Of

fensiven, og de Allierede har sikkert  Brug for alle de Forstærkninger,  der kan kom

me fra England. 

Stillingen i Øst 

Langs Grænsen mellem Øst- og Mellemeuropa er det nu kun paa Fløjene, at 

der sker Begivenheder,  der er Omtale Værd. I den sydlige Del af Øst-Prøjsen, mel

lem den prøjsiske Grænse og Weichsel,  i  Mellem- og Syd-Polen, i  Galizien overalt  

er  Situationen lige st i l lestaaende. Forskellen er kun, at  Russerne væsentligt  angriber 
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førstnævnte Sted, medens Tyskerne stadig melder om Fremskridt Vest for Warschau 

baade i Sucha-Afsnittet  og ved Bolimov, men saa vidt man kan se,  drejer det sig 

kun om Erobringen af enkelte Skyttegrave. Nord for Weichsel foregaar der aaben-

bart  kun spredte Kampe, og i Galizien er det nu atter alene Arti l leriet ,  der er rigtig 

i  I lden. Virkelige Resultater har ingen af Parterne at  opvise i Centrum, men udelukket 

er det naturligvis ikke, at  Russerne kan blive presset yderligere t i lbage. 

Sagen er nemlig den, at  der er Grænser for,  hvor mange Tropper Stor-

fyst  Nikolaus kan samle paa en bestemt Frontstrækning, idet Banefor

bindelsen med det indre af Landet er forholdsvis sparsom, medens Ty

skerne, efterhaanden som de faar nye Etapelinjer i  Orden paa den relativt  korte 

Strækning til  deres eget fortrinlige Jærnvejsnet,  vil  kunne koncentrere stadig større 

Styrker.  

Imidlertid var det jo all igevel ikke ved Frontalangrebet,  men ved Flankestødet 

over Karpatherne, at  Hindenburg i December tvang sin Modstander t i lbage, og meget 

tyder paa,  at  noget l ignende skal prøves paany, i hvert  Fald meldes der fra Petro

grad om stigende Aktivitet  fra Østrigernes Side i de østl ige Karpather-Passer,  og i 

Forbindelse hermed har man ogsaa foretaget Angreb mod den russiske Slaglinjes 

sydvestl igste Punkt,  Jaslika,  hvor Russerne iøvrigt senere er gaaet 

sejrrigt  frem mod Dukla-Passet.  Sydøst herfor er der bleven kæmpet i 

Ungh-Latorcza- og Nagyag-Flodernes øvre Dale.  Østrigerne synes her 

at  have sat  sig i  Besiddelse af det stærkt befæstede Uzsok-Pas (Sydvest for Turka) 

og fra Nagyag Dalen at  være naaet frem til  Wyszkov; Sammenstødene fortsættes 

helt  over ti l  Rapailova en halv Snes Mil fra Grænsen mod Bukovina; i Wien op

gøres Russernes Tab til  10.000 (?) Fanger og 6 Maskingeværer.  Foreløbig er det 

umuligt at  sige noget om, hvad disse Troppeforskydninger,  der er bleven besværlig

gjort  ved stærkt Snefald,  kan føre ti l .  

Størrelsen 
af russiske 
Troppekon
centrationer 
begrænset 

Kampe i 
Øst-Karpa-
tliernes 
Passer 

R U S S I S K E  B E V Æ G E L S E R  P A A  F L Ø J E N E  

Den eneste Maade, paa hvilken Russerne virkelig kan faa noget ud af deres 

Masser,  er  ved at  gøre Fronten saa bred. at  alle deres Jærnbaner 

mod Vest kan gøre Nytte.  Fremstødet i  Bukovina var aabenbart  Del af 

en saadan Plan, men her er det lykkedes østrigske Forstærkninger at  

Kusserne 

gar Fron

ten bredere 

holde Stand i de Passer,  der fra Landets sydvestl ige Hjørne fører ind ti l  Trans

sylvanien, maaske endogsaa at  vinde Terræn. I Erkendelsen af,  at  en Invasion i 

disse Egne ogsaa kan faa Indflydelse paa Udviklingen af Forholdet ti l  Rumænien, 

samles der her betydelige østrigske Troppemasser,  og nye Aargange af den ungarske 

Landstorm er bleven opbudte.  Men medens „Times" mili tære Medarbej

der mener,  at  Formationen, der skulde være brugt ti l  at  overvælde Ser

bien herved er bleven dirigerede i  andre Retninger,  kommer der over 

Troppe-

samlinger 

i Ungarn 

Bukarest  Meldinger om, at  Forbundsfællerne koncentrerer hele to nye Hære paa 

mere end l /2  Mil.  Mand i Egnen om Temesvar.  Disse skal under Ærkehertug Eugen 
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som højstkommanderende dels operere mod Russerne i Bukovina, dels rette et  knu

sende Stød mod Serbien. 

Authentiske er disse Meddelelser ikke; det sikre er kun, at  Russerne ogsaa er 

bleven standsede paa deres yderste venstre Fløj,  men samtidig kommer der højst  

interessante Efterretninger om en Forlængelse af Fronten paa den yderste højre Fløj 

i  det  nordlige Øst-Prøjsen. Dels har Russerne prøvet at  omfatte Fjendens Flanke 

Nordøst for Gumbinnen ved Pillaken, og her har de vundet noget Terræn, dels hører 

man om en Offensive i det  f jærneste Hjørne af prøjsisk Omraade helt  

oppe ved Tilsit;  Sagen er vel,  at  Frosten nu lægger Bro over det uvej

somme Terræn her oppe. Under alle Omstændigheder hindrer disse Be

vægelser Tyskerne i at  koncentrere de store Styrker paa et  enkelt  Punkt af Slagli

nien, som Russerne har svært ved at  gøre direkte Modtræk imod paa Grund af deres 

faatall ige Forbindelseslinier.  

Russisk 
Fremstod 
ved Tilsit 

Tyrker-Krigen. 

Paa Kaukasus-Fronten har Tyrkernes Arrieregarder i forskansede Stil l inger prø

vet at  holde Stand eller at  skaffe sig Luft  ved Modangreb; i Hovedsagen er deres 

Bevægelser all igevel vigende, og Russerne har hinsides Tchorok-Floden kastet  Fjen

den ud af den omstridte Landsby Baschkioi;  i  Egnen ved Sarykamysch skal et  rus

sisk Detachement ved et  rask Kup d.  27. have taget XXX tyrkiske Divisions Stab 

til  Fange. Længere mod Syd ved Alaschkert  har Russerne hele Tiden 

staaet paa tyrkisk Grund. — Hvor udpræget den russiske Offensive nu 

er,  ses ogsaa af,  at  Tyrkerne Øst for Urmia-Søen paa persisk Omraade 

atter har maattet  trække sig t i lbage mod Tebriz.  

Der har længe været Sti lhed om det tyrkiske „Befrielsestog" ti l  Ægypten, mærke

ligt  nok; for jo nærmere man kommer Sommeren, des vanskeligere bliver Marschen 

gennem Ørkenen; den 26. meldtes der atter engang om Sammenstød Øst for Suez-

Kanalen, imidlertid stadig kun ubetydelige Patruljekampe. Imens har 

Englænderne ikke blot faaet samlet en Hær: Indiere,  Australiere,  Ny-

Russene 
(ju(ir ogsaa 
frem mod 
Tebriz 

Stillingen i 
Ægypten. 

Zeelændere og Territorialtropper hjemme fra,  men — hvad der er det vigtigste 

ogsaa skaffet  de forskellige Militsafdelinger yderligere Uddannelse.  

Storpolitiske Begivenheder. 
U D V I K L I N G E N  P A A  B A L K A N  

Medens den østrigsk-ungarske Udenrigsminister,  som bebudet har aflagt Besøg 

i det  tyske Hovedkvarter,  har den franske Marineminister M. Augagneur,  været i 
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Minister-
moder. 

London og denne Visit  har naturligvis givet Anledning ti l  nye Forsikringer 

om gensidig Solidaritet .  Langt mere betyder det utvivlsomt,  at  de Allieredes 

Finansministre vil  mødes i Paris ti l  Forhandling om materielle Spørgsmaal,  der 

knytter Rusland og Vest-Europa sammen paa det nøjeste.  

Eliers er Januar Maaned ved at  gaa ti l  Ende uden Klaring af Balkan-Staternes 

Holdning. Paa tysk Side noterer man stadig omhyggeligt  de forskellige bulgarske 

Erklæringer om Neutrali tetsvil je;  et  Spørgsmaal er det,  om en Deltagelse i Krigen 

vilde skade Centralmagterne,  for ved at  blive neutralt  gør Bulgarien sik

kert  de Allierede den største Tjeneste,  idet Serbien og Rumænien, hvis 

Bulgariens 
S'eutriilitel 

det skulde beslutte sig ti l  at  deltage,  herved dækkes i Ryggen. Hvorhen Vinden blæser 

i Bukarest ,  kan man vanskelig blive klog paa.  Tegn staar mod Tegn; paa den ene 

Side har man optaget et  Laan paa 5 Mil.  £ i London, paa den anden tales der nu 

fra den modsatte Kant om store Kornleverancer ti l  Tyskland. — Noget andet er,  

at  Rumænerne vanskeligt  kan sidde sti l le,  hvis det virkelig lykkes 

Russerne at  trænge ind i Transsylvanien, for Balkan-Krigen har jo vist ,  

at  okkuperede Egne sædvanligvis t i lfalder den lykkelige Besidder,  og 

kommer Katastrofen over Østrig-Ungarn, maa Rumænien sikre sig de Egne, hvor 

deres Landsmænd boer.  

nernes 
Holdning 
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Værk, men Spørgsmaalet  blev, hvor vidt deres Lærdomme havde spredt deres Rød

der.  Samtidig var polit isk Indflydelse ikke fuldkommen bleven bandlyst  fra Krigs

ministeriet  eller Generalstaben, og stærkest Indtryk gjorde det vel,  naar fædrelands

sindede Mænd stod op og krit iserede Mangler ved Hæren og Fæstningsanlægene, der 

maatte faa Udenforstaaende ti l  at  tro,  at  Tilstanden næsten var slettere end under 

det andet Kejserdømme. 

For dem, der har det fjærneste Kendskab til  fransk Parlamentarisme, var det ikke 

forbunden med Vanskeligheder at  se,  at  disse Varselsraab ikke skulde tages efter 

Bogstaven, og at  de tog Sigte langt over Maalet  alene for at  skræmme Folk op. Al

vorligere lød det imidlertid,  naar man har sagt,  at  Felt togene i Marokko havde bragt 

hele Hærens Rammer i Uorden, og urimeligt var det ikke, hvis man har næret nogen 

Tvivl om den krigerske Dygtighed, hos det Rekrutmateriale,  som det 20. Aarhun-

dredes Frankrig kunde bringe ti l  Veje.  Alle Tvivl og bange Anelser er dog bleven 

fjærnere i Løbet af de sidste Maaneder.  Mobilisering og Forplejning er 

gaaet som en Maskine,  Officerskorpset har vist  sig paa Højde med Farerne,  

og de franske Soldater har lagt for Dagen, at  de fuldt ud besidder de 

tidligere Tiders mili tære Aand, at  de ikke alene er i  Besiddelse af det gamle glim

rende Elan under Angreb, men at  de ogsaa kan udvikle en beundringsværdig Sejghed 

under en langstrakt og trættende Forsvarskamp. Ingen vil  kunne frakende Præsident 

Poincaré Retten ti l  at  sige: „Frankrig har aldrig haft  en skønnere Hær, en Hær, 

der i højere Grad var sig sine Pligter bevidst ,  en Hær, der mere smeltede sammen 

med selve Frankrig og rejste sig i  sin Helhed uden Hensyn til  Parti  eller social  Stand." 

Den franske 
Soldat saa 

•god som no
gen Sinde 



Den tyske H æ r  

T Y S K L A N D S  O G  P R Ø J S E N S  H Æ R O R D N I N G  

Den tyske Hær i moderne Forstand er et  Produkt af Sejrene i 1870—71; med 

den nyskabte Enhed kom ogsaa dens faste Organisation. Det var første Gang i umin

delige Tider,  at  det samlede Tyskland havde kæmpet med Berømmelse.  Den gamle 

Rigshær huskes bedst fra Derouten ved Rossback, under Forbundsfor

fatningen fra 1815 havde vi Danske i 1849 set ,  hvilken Prøvesamling af 

Uniformer det store Fædreland kunde sende i Marken — saa kom Be

drifterne i Frankrig.  Men Kærnen i de Hærskarer,  

der her vandt Hæder og Ære, var all igevel den fast

tømrede prøjsiske Armé, og det var paa det Grund

lag, der var lagt for denne i Tredserne,  at  den fælles 

Militærforfatning blev bygget op efter det nye Riges 

Dannelse.  

Hæren i Prøjsen har sin egen Historie;  det er  

et  Nederlag, frygteligere endnu end Fransk

mændenes for 35 Aar siden, som blev 

Udgangspunktet for et  Genrejsningsar-

bejde paa den almindelige Værnepligts Grund; da 

Frederik d.  Stores delvis hvervede Armée var brudt 

fuldstændig sammen ved Jena og Auerstådt,  begyndte 

de Officerer,  hvis Navne endnu mindes ved Opkal

delse indenfor den unge tyske Marine: Scharnhorst, 

Gneisenau og Boyen, det Arbejde med Uddannelsen 

af en Borgerhær, der skulde gøre Hævnen over Hær

kejseren mulig.  

Men Tiden inden Folket kaldtes ti l  Frihedskri

gen var for knap, ti l  at  Systemet helt  kunde føres 

ud i Livet,  Uddannelsen blev for manges Vedkom

mende kortere end ønsket;  Prøjsen maatte efter Freds-

i ' rø j s i sk  Garde-Grenadér -Off ice r  traktaten kun have 42000 Mand under Fanerne, og 

Den prøj
siske Hær 
efter .Jena 
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Ugen fra 28. Jan. til 4. Febr, 

Forraadene ti l  Kom

munerne efter  Fol

ketal  og har al le

rede bestemt,  at  

Brødforbruget  pr .  

Hoved ikke maa 

overst ige 2 Kilo om 

Ugen; i  Berl in faar  

hver Familie en 

Kontrolbog,  der  skal  

umuliggøre en Over

skridelse af  Maxi-
Indsamlere ved „Ulddagen i  Berl in 

mal-Grænsen.  For

øvrigt  er  det  ikke alene Brød,  det  skorter  paa;  Priserne paa Kød,  navnlig Svine

kød,  er  stegen i den Grad,  at  en Agitat ion for  Gennemførelse af  Maximal-Priser  

DA Krigen trækker i Langdrag og Be

givenhederne paa Krigsskuepladserne nu ikke 

giver Anledning til saa megen Omtale som i 

Begyndelsen, anser vi det for rigtigst at vi 

foreløbig kun udsender Hefterne »Krigen« 

hver 14de Dag. Saasnart Forholdene igen ret

færdiggør det, vil der igen komme et Hefte 

om Ugen. 

Illustreret Tidendes Forlag. 

nen meget  

i rede tvivl-

øst ,  og saa 

r imelighed,  

Gavnlig vi l  

mod Fod-

Regulering 

af Brød for

bruget 
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Regulering 

af Brod for

bruget 

Den engelske Flaades st i l færdige,  t i l  en Begyndelse l idet  paaagtede,  men meget  

effektive Spærring af  Indførsel  t i l  Tyskland begynder at  virke.  Det  er  al lerede tvivl

somt,  om det  nye Rige er  i Stand ti l  a t  brødføde sig selv fra Høst  t i l  Høst ,  og saa 

meget  er  sikkert ,  at  Kornoplagene kun kan slaa t i l  ved den yderste Sparsommelighed,  

ved gennemført  Anvendelse selv af  de Ting,  .man el lers  kalder Affald.  Navnlig vil  

det  afgjort  knibe med Foderstoffer .  Allerede i  Efteraaret  udstedtes Forbud mod Fod

ring med Rug,  og Bagerne f ik Ordre ti l  a t  blande Brødet  med Kartoffel

mel,  men langt  mere drast iske Forholdsregler  har  vist  s ig nødvendige 

for  at  s ikre et  sparsomt Forbrug.  Fra Februar er  der  først  virksomt 

Tilsyn med al le  Op

lag af  Korn og Mel,  

Regeringen er  be

stemt paa at  uddele 

Forraadene ti l  Kom

munerne efter  Fol

ketal  og har al le

rede bestemt,  at  

Brødforbruget  pr .  

Hoved ikke maa 

overst ige 2 Kilo om 

Ugen; i  Berl in faar  

hver Familie en 

Kontrolbog,  der  skal  

umuliggøre en Over

skridelse af  Maxi-
Indsamlere ved „Ulddagen i Berl in 

mal-Grænsen.  For

øvrigt  er  det  ikke alene Brød,  det  skorter  paa;  Priserne paa Kød,  navnlig Svine

kød,  er  stegen i  den Grad,  at  en Agitat ion for  Gennemførelse af  Maximal-Priser  

Ugen fra 28. Jan. til 4. Febr. 

Handels- og Sø-Krigen. 
T Y S K L A N D S  F O R S Y N I N G  M E D  F Ø D E M I D L E R  
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Tempelhofer Exercerpladsen i Berl in pløjes nu op,  og der lægges Kartofler  i  den 

ogsaa paa dette Omraade er  under Forberedelse.  Regeringen arbejder her,  som over-

|  alt ,  paa langt  Sigte;  der  er  f .  Eks.  al lerede truffen Bestemmelse om, 
Næste I lost ' ' 

1 a t  Arealet ,  der  dyrkes med Sukkerroer,  skal  indskrænkes ti l  næste Aar,  

Omraader kan give Kornhøst .  

ysk Side hævder man gennem disse Forholdsregler  at  have undgaaet  

)g afværget  Faren for  en Udsultning,  og Udenforstaaende mangler  natur

l igvis  al t  Materiale t i l  a t  skønne om Rigtigheden af  denne Paastand;  

hvad der imidlert id s taar  klart  for  enhver,  er ,  at  Rigsregeringen al lerede 

synes at  handle som den,  der  under Fortvivlelsens Selvforsvar uddeler  

den Grad i Blinde,  at  de l ige saa godt  kan ramme Ven som Fjende.  

A L L E  E N G E L S K E  F A R V A N D E  S O M  K R I G S O M R A A D E  

Den 4.  Februar har den officiel le  „Reichsanzeiger" nemlig bragt  Meddelelse 

om, at  Farvandet  omkring Stor-Bri tanniens og Ir lands Kyster  indbefat tet  hele Kanalen 

erklæres for Krigsomraade. Fra og med d. 18. dennes vil ethvert fjendtligt Handels

skib ,  som de tyske Undervandsbaade træffer  indenfor dette  Omraade,  

bl ive sænket ,  uden at  der  ved enhver Lejl ighed kan loves smaaligt  Hen

syn ti l ,  om Besætning og Passagerer kan reddes.  Denne Forholdsregel  

motiveres med Englands Handelskrig mod Tyskland,  der  er  „en Haan 

mod alle folkeret l ige Principper" og et  skammeligt  Forsøg paa at  udhungre en el lers  

saa større 

Paa t  

Panikken < 

Er Faren 

virkelig 

afværget 

sine Slag i 

Besætning 
og Passage
rer vil næp
pe altid knn-
ne reddes 
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uovervindelig Modstander.  Naa,  hvis  Tyskerne virkelig var  saa sikre paa,  at  Udsult

ning var en Umulighed,  blev deres Sti l l ing vel  næppe svagere,  hvis  de undlod at  

tage deres Tilf lugt  t i l  saa voldsomme Hævnhandlinger som Luftbombardement af  

ubefæstede Byer og den Sænkning af Handelsfartøjer  med Mand og Mus,  som her 

st i l les  i  Udsigt ,  men i det te  Værk skal  jo kun Kendsgerninger noteres og forklares,  

og Søndag d.  31.  har  en tysk Undervandsbaad al lerede været  omme i 

det  i rske Hav,  hvor den borede tre engelske Dampere i  Sænk; her 

f ik Besætningerne dog stadig Tid t i l  a t  gaa fra Borde.  — Naar der et  

Par Dage efter er bleven afskudt en Torpedo mod et engelsk Hospitalsi 

Havre,  saa maa det  vel  dog antages at  bero paa en Misforstaaelse.  

I  hvilken Udstrækning Tyskerne kan gennemføre deres Trusler  er  

naar de engelske Skibskaptajner først  er  klar  over Faren,  kan der sik

kert  gøres en Del for  at  undgaa den;  Postdamperen „Leinster" løb saa-

ledes glat  fra Undervandsbaaden.  En Armering af  Koffardimændene med 

Maskinskyts kunde vel  ogsaa gøre Angrebene farl ige,  og en mere gennemført  Vagt 

overfor Skibe,  der  kan forsyne Baadene med Brændselsolie,  vi l  utvivlsomt lægge 

betydelige Hindringer i  Vejen for  deres Bevægelsesfr ihed.  Foreløbig gaar de store 

Passagerdampere deres Gang fra Liverpool;  kun nogle af  Rutebaader.e langs Kysten 

har standset  deres regelmæssige Fart .  

Tysk Un-
dervands-
haad i det 
irske llcw 

kib udenfor 

loget  andet;  

Kan de 
tyske Trus
ler gennem
føres 

A D V A R S L E R  T I L  D E  N E U T R A L E  

U D F Ø R S E L S -  O G  T R A N S I T F O R B U D  

Det betydningsfulde er  imidlert id,  at  man paa tysk Side ikke har ladet  det  bl ive 

ved Undsigelser  mod England,  de neutrale har ogsaa faaet  deres alvorl ige Advarsler .  

Endnu den 2.  Februar havde „Reichsanzeiger" givet  de neutrale Skibe et  elskvær

digt  Raad om at  holde sig borte fra den franske Nord- og Vestkyst ,  da Tyskerne 

vilde gaa frem med al le  Midler ,  der  stod ti l  Raadighed,  mod de Transport

skibe,  der  i  en nær Fremtid skulde føre store engelske Forstærkninger 

t i l  Frankrig,  og beklagelige Forvekslinger ønskedes undgaaet .  Det  saa jo 

Faren un
der Troppe
transpor
terne 

grumme velment ud,  selv om der er  Blade i  Amerika,  der  har opfat tet  det  hele 

som Pral .  Men samtidig med Erklæringen om, at  de nærmere bri t iske Farvande 

ogsaa var Krigsomraade,  hensti l ledes det  t i l  de neutrale Handelsfartøjer  ogsaa at  

holde sig borte herfra,  da det  under „Søkrigens Tilfældigheder ikke al t id 

vi l  kunne undgaas,  at  Angreb,  der  er  beregnede paa f jendtl ige Skibe,  ogsaa 

rammer neutrale."  Denne Passus forklaredes nærmere med en Henvis

ning ti l  en Ordre,  som den engelske Regering skal  have givet  Koffardi-

I)e neutrale 
kan ram
mes under 
Søkrigens 
Tilfældig
heder 

kaptajnerne om under farl ige Forhold at  dække sig mod Angreb ved at  hejse 

neutral t  Flag.  

Beret t igelsen af  en saadan Nødhjælp i  en snæver Vending er  bleven forsvaret  

af  „Times" '  marinekyndige Medarbejder,  men om en almindelig Instruks fra Admira

l i tetet  har  man kun hørt  fra tysk Side.  Hvordan det  nu end forholder sig med 
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En Sæk Brænde for en Sæk Kartoffelskræller  t i lbydes Husmødrene i Berl in 

Begrundelsen,  saa forel igger det  tyske Varsko som et  Faktum, og dets  almindelige 

Præg bliver yderl igere uheldssvangert ,  fordi  der ,  i  den almindelige Motivering,  som 

knyttes hert i l ,  l igefrem slaas paa,  at  de neutrale „endog ti l  en vis  Grad har slut tet  

s ig t i l  de engelske Forholdsregler ,  der  str ider  mod Havenes Frihed,  idet  

de øjensynligt under Tryk fra Englands Side ved Udførsels- og Transit-

forbud, har hindret  Gennemførsel  af  Varer  t i l  f redeligt  Brug i Tyskland." 

Det er  tydeligt ,  a t  den dobbelte I ld,  som de neutrale længe har været  imellem, nu 

rykker nærmere,  hvis  det  hele da ikke kan opfat tes som Spil  for  et  hjemligt  Galleri ,  

hvad visse Blade hinsides Atlanten ogsaa i  det te  Tilfælde mener.  Udviklingen i de 

næste Uger vil  vise det ,  men de alvorl ige Protester ,  der  kan ventes 

fra De Forenede Stater ,  og som allerede bebudes i  Pressen derovre,  

kan maaske her gøre deres Nytte og bevæge Tyskerne til helt igennem 

at undlade den „Magtanvendelse", som de tyske Orlogsmænd har Ordre til saa 

vidt muligt at  undgaa overfor neutrale Handelsskibe.  

De neutrale 
Lande har 
sluttet sig 
til England 

De Forenede 

Staters 

Holdning 

B E G I V E N H E D E R  T I L  S Ø S  

Medens vi  er  ved Søkrigen kan det  s laas fast ,  a t  den russiske Flaade saa nogen

lunde behersker Sortehavet;  det  er  aabenbart  kun „Breslau" og de tyrkiske Kryd

seres større Hurt ighed,  der  gør det  muligt  for  dem at  holde Søen.  „Goeben" hører  

man stadig ikke noget  t i l ,  saa det  har  vel  s in Rigtighed,  at  den er  ble

ven beskadiget  ved en Minesprængning,  og at  der  ikke f indes en t i l 

liusserne i 
Sortehavet 
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strækkelig stor  Dok ved Bosporus,  t i l  a t  den kan tages under virkelig Reparat ions-

behandling.  

Som et  Eventyr lyder det ,  at  Kaptajnløj tnant  Mycke og de tyske Marinere,  der  

i  s in Tid blev sat  i  Land paa Kokos Øerne fra „Emden",  er  landet  i  

Syd-Arabien.  Som man vil  huske,  naaede de ikke ombord igen,  fordi  

Kaptajn v.  Mullers  Krydser blev angrebet ,  og de bemægtigede sig saa 

en gammel Skonnert ;  interessant  vi l  det  bl ive at  faa at  vide,  hvorledes 

løbne Maaneaer er  bleven tumlede om med denne,  inden de nu endelig har  naaet  

tyrkisk Omraade.  

f.andgangs-

korpset fra 

»Emden« 

le  i  de for-

Krigen i Frankrig og Flanderen. 
V O L D S O M M E  T Y S K E  F R E M S T Ø D  

Slaget  i  Frankrig har i  denne Uge været  præget  af  spredte,  men særdeles vold

somme tyske Fremstød,  der  ikke uden Held er  foretaget  paa enkelte Punkter  af  

Fronten.  Fredag den 29.  gjorde de et  Par mislykkede Forsøg paa at  komme over 

Aisne umiddelbart  Øst  for  Soissons,  og senere har de med samme Udfald prøvet  

deres Lykke mod Forstaden St .  Paul ,  som Franskmændene jo s tadig holder besat  

Nord for  Byen,  men Resultaterne har været  bedre i  Argonne;  i  den 

vest l ige Del af  disse Skovbakker endte et  Angreb,  der  foretoges nævnte 

Dag,  saaledes at  Franskmændene maatte gaa 200 m. t i lbage med et  Tab af 

Tysk Sejr 
i Argon-
neme 

731 Fanger,  4—500 døde samt nogle og tyve Stykker mindre Skyts og Maskinge

værer;  det  skal  navnlig være det  155.  Infanteriregiment,  der  har l idt .  Med denne Sejr  

har  det  s ikkert  s in Rigtighed,  da et  Pariser-Telegram har indrømmet,  at  der  er  fore

taget  en vigende Bevægelse.  

Lidt  vest l igere i  Champagne,  fortsætter  Franskmændene stadig deres langsomme 

Fremskridt og befæster  det ,  de har vundet ,  i  en Egn,  der  er  fuld af  

Lunde og Smaaskove.  Onsdag d.  3.  prøvede Tyskerne en Række vold

somme Modangreb,  af  hvilket  det  s idste paa Grund af en Minespræng-

Tysk Mod
angreb i 
Champagne 

ning førte dem helt  ind i  den franske Hovedsti l l ing,  ef ter  at  t re  Rækker Skyttegrave 

var passerede.  De opgør selv deres Fangers Tal  t i l  601,  og omtaler  Erobringen,  

en Snes Stykker Skyts af  samme Slags som det ,  de vandt i  Argonne,  men medens 

det  i  Berl iner-Kommunikéet  hedder,  at  de franske Angreb blev afslaaede,  hævder 

man i Paris  at  St i l l ingerne er  t i lbageerobrede og nye Værker anlagt .  

Imidlert id synes det  at  være i  La Bassée-Egnen,  at  den tyske Overledelse i  Øje

blikket  lader Tropperne presse haardest  paa,  det  fremsti l les ,  som om de 

Fremskridt ,  Badenserne i  s idste Uge gjorde Syd for Kanalen,  er  bleven 

fortsat ,  men fra den anden Side forsikres det  bestemt,  at  Stormløbene 

er  bleven afvist ,  a t  Englænderne fra Forsvar er  gaaet  over t i l  Angreb og 

Heftige 
Sammen
stad i la 
Ilassee-
Egnen 

har vundet  Terræn,  ja at  al le  de t idl igere tabte Sti l l inger er  bleven t i lbageerobrede;  



500 tyske Ingeniørsoldater byggede paa 5 Dage denne Bro over en Sump i Nordfrankrig — af Materiale, de fandt i Nærheden 
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Tyskerne naaede ogsaa her ind i  de All ieredes Forskansninger,  men blev straks ka

stede t i lbage med Bajonetten.  Hvad der er  Sandhed,  lader sig foreløbig vanskeligt  

afgøre;  det  samme gælder om Kampene Nord for Nieuport ,  hvor begge Parter  hæv

der,  at  Kli t terne var dækket  med Modstandernes Lig.  — I Egnene ved den fransk

belgiske Grænse er  

der  ogsaa bleven 

kæmpet Nordøst  

for  Arras,  hvor 

Zuaver og afr ikansk 

Infanteri  har  erob

ret  f jendtl ige Skytte

grave ved Vejen t i l  

Lil le  over en Stræk

ning af  200—300 m. 

Besætningen blev 

dræbt 
Tysk Bran
der paa An-
cre-Floden 

Tyske Snig-Patrouil ler  i  Kli t terne ved Nordsøen 

(Efter  Weltspiegel)  

eller  ta

get  t i l  

Fange.  En Afveks

l ing er  det ,  naar 

Tyskerne længere 

mod Syd i Egnen omkring Albert  har  prøvet  paa at  ødelægge en Bro over Ancre-

Floden ved at  lade Brandere drive med Strømmen. 

I Elsass er  der  indtraadt  Tøvejr  og samtidig en Standsning i  Kampene;  man 

hører  nu kun om isolerede Angreb.  I Vogeserne har franske og tyske Skiløberpa-

trul jer  haft  Sammenstød.  

S T I L L I N G E N  L A N G S  F R O N T E N  

Det sædvanlige langs hele Fronten har været  Arti l ler ikamp navnlig i  Flanderen,  

hvor især Belgiernes Front  er  bleven overøst  med Projekti ler ,  og i Aisne-Dalen;  

i  denne Tvekamp kan Franskmændene imidlert id nok klare sig,  og ofte har  Batteri

erne alene været  i  Stand ti l  a t  s laa begyndende Infanteriangreb ned.  

Navnlig om Mandagen var Skydningen heft ig;  de franske langtrækkende 

Artilleri
kampe 

Kanoner tog Banegaarden i  Noyon (den tyske Fronts sydvestl igste Punkt ved Oise-

Floden) under deres I ld.  

I  a l  Almindelighed kan man sige,  at  Tyskerne stadig har  de fleste s tørre Angreb,  

men Resultaterne er ,  maaske bortset  Kampen d.  29. ,  vistnok l ig Nul,  og yderl igere 

Fremgang i Argonnerne har de ikke haft .  De All ierede erklærer,  at  de 

ikke vil  spi lde deres Kræfter  el ler  bringe unødvendige Ofre,  før  de har 

al le  fra England kommende Forstærkninger ved Haanden.  At Tyskerne 

I)e Allierede 
venter paa 
Forstærk
ninger 

ogsaa regner med deres Ankomst,  har  vi  jo set  ovenfor,  men Forudsigelserne fra al le  



260 

Sider gaar ud paa,  at  afgørende Kampe først  kan ventes i  Marts .  — Under den re

lat ive Hvilepause paa Jorden,  er  Flyverne i  Bevægelse i  Luften.  Natten mellem Tors

dag og Fredag har tyske Aeroplaner været  inde over Dunkerque;  Lar

men af deres Maskiner hørtes imidlert id paa lang Afstand,  Byen blev 

alarmeret  gennem Ringen med Kirkeklokkerne,  og Befolkningen slukkede Lysene 

og holdt  s ig inde.  Næste Nat gjorde Franskmændene Gengæld med et  Togt ind over 

de tyske Kantonnementer  i  Soissons-Egnen.  

Angreb fra 
Luften 

Fronten fra det kuriske Hav til Moldau. 
S L A G E T  I  K A R P A T H E R N E  -  S T I L L I N G E N  P A A  F L Ø J E N E  

Paa den anden store Krigsskueplads har Forbundsfællernes Forsøg paa at  tvinge 

Modstanderen t i lbage ved Fremstød over Passerne i  Øst-Karpatherne ikke ført  t i l  

noget .  Manøvren lykkedes i  December,  da de vest l ige Fjældovergange blev forcerede,  

men denne Gang har Russerne aabenbart  t i ls trækkelige Styrker t i l  a t  møde Angrebet ,  

endskønt betydelige tysk-østr igske Troppemasser er  bleven samlede paa denne Front;  

Bjærgkrigen har udviklet  s ig t i l  e t  formeligt  Slag paa hele Strækningen mellem Dukla 

og Wyszkov-Passet .  Det  er  lykkedes Forbundsfællerne at  vinde noget  frem i det  

egentl ige Centrum, hvor Sneen l igger dyb paa de skovdækkede Fjældhøjder,  der  er  

gjort  Fanger og taget  enkelte Kanoner,  men Russerne er  kun gaaet  en Ubetydelig

hed t i lbage og har indtaget  Sti l l inger,  der  t idl igere var  bleven forberedte;  

paa den øst l ige Fløj  ved Wyszkov og helt  over t i l  Tabarov holder de 

Stand,  og mod Vest  vinder General  Dimitr ieffs  Hær oven i Købet  Ter

ræn i Egnen om Dukla,  Jasl iska og Ball igrod.  Skyttegravene er  her  ble

ven erobrede med Bajonetten,  og al t  i  a l t  har  5000 Fjender i de sidste syv Dage 

maattet  overgive sig,  l igesom 10 Kanoner er  gjort  t i l  Bytte.  Berl iner-Bladenes Profe

t ier  om en snarl ig Tilbageerobring af  Lemberg synes foreløbig ikke at  skulle bl ive 

t i l  Virkelighed.  

Langs den øvrige Del af  den galiziske Front  har  der  under disse Kampe næsten 

været  fuldkommen Sti ls tand;  ogsaa i  Bukovina er  det  bleven ved Skærmysler .  Paa 

den modsatte Fløj  meldes der  l igeledes kun om svagere russiske Angreb 

mod Fronten i  det  sydlige Øst-Prøjsen;  derimod lader det  t i l  a t  Offensiven 

i  Provinsens nordligere Skovegne virkelig gør Fremskridt ,  man paastaar  

i  Petrograd,  at  Angerap-Floden her oppe paa et  enkelt  Sted er  bleven passeret .  

T Y S K E R N E S  G E N N E M B R U D S F O R S Ø G  

R U S S E R N E S  F R E M T R Æ N G E N  I  N O R D - P O L E N  

Imidlert id har  Forlængelsen af  Slaglinjen — man hører  nu ogsaa om Sammen

stød helt  oppe ved Memel — gjort  s in Virkning,  selv om Kampene ikke al levegne 

Østrigsk 
Fremgang i 
Centrum, 
russisk 
i Vest 

Russerne 
gaar over 
Angerap 
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raser  vi ldt ;  Tyskerne har maattet  sprede deres Styrke,  og paa sine Steder i  Centrum 

er  der aabenbart  foregaaet  en Svækkelse,  selv om Hindenburg paa et  enkelt  Punkt 

har koncentreret  betydelige Masser;  i  Afsnit tet  Øst  for  Lovics omkring Bolimov (se 

Kort .  S.  197) er  7 Divisioner med 100 Batterier  bleven trukken sam

men paa en Front  af  næppe to Mil  for  at  gøre et  fortvivlet  Forsøg paa 

Gennembrud af de russiske Sti l l inger.  

Troppekon
centratio
ner om 
liolimov 

Frugtesløse 
Stormlob 
mod 
liarjimov 

Natten mellem Torsdag og Fredag begyndte der  et  heft igt  Angreb mod Borj imov, 

der  dog kun resulterede i Erobringen af  en enkelt  Skyttegrav,  og denne tog Russerne 

næste Nat t i lbage under en Nærkamp, hvor to tyske Kompagnier  blev 

decimerede.  I  Løbet  af  Lørdagen naaede Tyskerne at ter  ind i  de fjendtl ige 

Forskansninger,  men mistede dem om Søndagen,  om Mandagen mislykkedes 

Fremstødene,  og begge Parters  svære og let tere Kanoner tog derefter  fat  — Endnu 

voldsommere havde Kampen været  om Landsbyen Gumin og Gaarden Moghely,  idet  

Tyskerne her gik frem i meget  tætte Formationer,  undert iden en Division paa l1 / ,  

Kilometer;  Søndag Morgen Kl.  2  begyndte de efter  en skrækkelig Beskydning at  

t rænge ind i  de russiske Skyttegrave,  og et  almindeligt  Modangreb,  der  blev foretaget  

om Eftermiddagen,  fravristede kun Angriberne Dele af  deres Erobringer,  

f .  Eks.  ikke Herregaarden Voliachidlovska;  om Mandagen tog Russerne 

nok nogle Værker t i lbage,  men Tyskernes Offensivkraft  var  ikke brudt;  

Tyskerne 
træn (jer ind 
i Gumin 

Tirsdag naaede de under en Kamp Mand mod Mand ind mellem Husene i Gumin.  

Imidlert id havde disse i s ig selv ubetydelige Fremskridt  kostet  umaadelige Tab,  

det  russiske Arti l ler i  havde lyst  op i de tætpakkede Stormkolonner,  t i l  Tider havde 

lyskerne nemlig haft  14 Regimenter  i  første Linje,  og Natten ti l  den 4.  tog Russerne 

Offensiven,  Gumin blev renset  for  Fjenden,  og Voliachidlovska blev t i l 

bageerobret  med to Rækker tyske Skyttegrave.  Koncentrat ionen paa 

Lovics-Fronten virkede aabenbart  samtidig uheldigt  ved andre Afsnit ;  oppe 

Russisk 
Modangreb 
— Bzura 
overskrides 

ved Bzuras Udløb i Weichsel  kunde russiske Styrker i  Overværelse af  selve Czaren 

sætte over Floden og bemægtige sig Brohovedet  ved Darchove paa den vest l ige Bred.  

Offensiven her oppe har iøvrigt  Tilknytning ti l  Operat ionerne paa den anden 

Side Weichsel .  Under Kampe,  hvor navnlig Kavalleriet  har  været  i  I lden,  er  Russerne 

trængt frem ti l  en Linje,  der  gaar i Sydvest  og Nordøst  for  Wraclaweck over Sierpe 

ti l  Mlava (Smlgn.  Kort .  S.  180).  Hvis General  Ruzsky er  i Stand ti l  a t  

hævde dette Terræn overfor Fremstød fra Thorn og Flankeangreb Syd 

fra over Weichsel ,  saa er  det  tyske Centrum ved Bzura og Ravka uhjælpe-

Russerne 
gaar frem 
.Vord for 
Weichsel 

l ig overfløjet ,  og dets  Sti l l inger bl iver  l idet  misundelsesværdig den Dag et  Tilbagetog 

dikteres af  Nødvendigheden.  

Tyrker-Krigen. 
M I S L Y K K E D E  A N G R E B  P A A  S U E Z - K A N A L E N  

Paa selve Kaukasusfronten har der  været  et  Ophold i Kampen,  men ovre paa 

den anden Side af  de store Søer har Russerne paany holdt  deres Indtog i  det  per-



En russisk Krigsl ist .  Flaaden med en imiteret  Kanon og Dukker som Mandskab sendtes ned ad Floden for at  det  tyske Arti l leri  skulde 

beskyde den og derved røbe sine Sti l l inger.  (Efter  Welt  Spiegel  
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Tyrkisk Mili tærvej  paa Sinai  

siske Tebriz,  hvor Tyrkerne efter  Nederlaget  ved Sofian har efterladt  

f ire Kanoner;  ogsaa den tyske Konsul  har  forladt  Byen sammen med de 

plyndrende Kurderskarer .  — Ved Grænsen mod Suez er Forpostkampene,  

der  fortsat tes under en Sandstorm d.  2.  Februar,  bleven efterfulgt  af  et  alvorl igere 

Forsøg paa at  komme over selve Kanalen ved Jussun.  Det hele var  imidlert id ganske 

haabløst ,  de bri t iske Tropper ventede ganske roligt ,  t i l  Tyrkerne havde bragt  hele 

deres Bromateriel  frem, og spli t tede dem derpaa for  al le  Vinde;  i  selve 

Dagbrækningen blev et  Angreb mod Kantara med Lethed slaaet  t i lbage.  

Kampene,  under hvilke Forsvarerne vist  kun har haft  saarede,  har  kostet  

Tyrkerne betydelige Tab,  bl .  a .  600 Fanger;  ogsaa et  Par franske Orlogsmænd har 

fra Kanalløbet  grebet  ind i  Fægtningen;  Kystforsvarsskibet  „Requin" bragte saaledes 

nogle svære tyrkiske Kanoner t i l  Tavshed.  

Finanspolitik og Kolonikrig. 
Mødet mellem de All ieredes Finansministre har  fundet  Sted i  Paris;  de tre 

Magter  vil  nu ogsaa forene deres f inansiel le  Hjælpekilder,  og f .  Eks.  optage Laan i  

Fællesskab;  de Midler ,  der  t i lvejebringes paa denne Maade,  skal  gives som Tilskud 

ti l  de Stater ,  der  „for Tiden kæmper sammen med dem eller  som i en 

nær Fremtid er villige til  at rykke i  FeltenDet sidste har  naturl igvis  

Henblik paa Rumænien. Angaaende Balkan-Staternes Holdning har den 

Russerne 
rykker ind 
i Tebriz 

Tyrkerne 
efterlader 
deres Bro 
materiel 

Finansiel 
Stntte til 
Rumænien 



265 

græske Presse ogsaa i  de sidste Dage haft  Art ikler  om, at  det  hel lenske Kongerige 

kunde gribe t i l  Vaaben i  Tilfælde af ,  a t  der ,  som bebudet ,  blev gjort  et  

nyt  Forsøg paa at  overvælde Serbien.  Hvor Sympatien er  i  Athen,  frem-

Græske 
Stemninger 

gaar ogsaa tydeligt  af ,  a t  Ministerpræsidenten har udbragt  Skaaler  for  de All ieredes 

Monarker.  

Ude i  Kolonierne har Tyskerne at ter  rømmet portugisisk Omraade i Angola,  

deres egne Besiddelser  t rues jo nu fra bri t isk Syd-Afrika,  og man hører  jævnligt  

om Grænsefægtninger.  Fra Paris  meldes samtidig om fransk Fremgang i Kamerun.  



CD 

00 1  Hvorledes tre engelske Arti l lerister  under Kampene i Flanderen vandt deres Victoria-Kors.  
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To eller Tre 
Aars 
Tjeneste 

man omgik saa denne Bestemmelse ved at  hjemsende Dele af  Mandskabet  og indkalde 

nyt  efter  nogle Maaneders Forløb.  Kampen mod Napoleon blev i  s tor  

Udstrækning ført  med Reserve og Landeværnsformationer,  og Sagnskil

dringer af  disse Troppers glorværdige Bedrif ter  gjorde i 1860 den prøj-

Landevær-
net i Fri
hedskrigen 

siske Landdags l iberale Flertal  skeptisk overfor Hærledelsens Krav om Bibehol

delsen af  den treaarige Tjenestetid, der var opgivet  i  1833,  men genindført  i  1856.  

Alle Parter  var  for  saa vidt  enige om, at  den aarl ige Rekrutt i lgang maatte 

forøges;  den var fastsat  t i l  40.000 i  1820,  da Prøjsen havde 16 Mil .  Ind

byggere,  nu gik aarl igt  23.000 fr i ,  og Resultatet  var ,  at  man f.  Eks.  under 

Det uforan
derlige Re
krut kon
tingent 

Mobiliseringen i  1859 havde maattet  indkalde gamle Aargange.  Med en Forøgelse af  

Rekruttal let  t i l  63000 vilde der  under en treaarig Tjeneste bl ive en Fredsstyrke paa 

213.000 og ved en Overgang ti l  Krigsfod behøvede man kun at  tage Folk ti l  27.  Aars 

Alderen med.  Men her kom Vanskeligheden,  fordi  Repræsentat ionen for  

at  gaa med ti l  Hærforøgelse st i l lede Krav om Nedsættelse af  Uddannel

sest iden ti l  to  Aar.  

Som bekendt tvang Kong Wilhelm med Bismarck som Ministerpræsident  og 

Roon som Krigsminister  i  de følgende Aar sin Vil je  igennem uden Hensyn ti l  Land

dagens Finanslovsnægtelser .  Krigen i 1864 var en god Skole for  Officerskorpset ,  i  

1866,  da Prøjsen foruden den østr igske Nordarmée bekæmpede snart  sagt  al le  de 

andre tyske Stater ,  viste Hæren,  hvad den duede ti l ,  og i  det  nordtyske Forbund,  

der  dannedes efter  Freden,  blev Hærvæsenet  helt  organiseret  paa prøjsiske Linjer .  

I  Sachsen,  den største af  de forbundne Stater ,  dannede Tropperne et  eget  Armékorps 

DEN TYSKE HÆR S 21 

Kronprins Wilhelm og Kongen inspicerer  wiir tembergske Tropper.  — 
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med særlige (grønne) Uniformer,  men el lers  var  al t  ef ter  prøjsisk Mønster .  Og da 

det  nye Rige 5  Aar senere blev opret tet ,  gik det  paa samme Maade med de mindre 

sydtyske Stater .  Baden-Hæren 
pruciceres 

sere og Wiir tembergere 

udgøre hver et  Armékorps,  men 

uden Særret t igheder,  selv Udrust

ningen er  prøjsisk.  Kun Bayeren 

har bevaret  en mere selvstændig 

Sti l l ing;  de gamle Uniformer bibe

holdes,  de Korps,  der  rekrutteres 

fra den næststørste Stat ,  har  deres 

særl ige Numre,  og de er  nu draget  

i  Krigen under deres egen Kron

prins '  Kommando. 

U D D A N N E L S E S T I D  O G  

M A N D S K A B S T A L  

Kronprins Rupprecht af  Bayeren Imidlert id maa man paa den 

anden Side ikke tro,  at  Begejstr in

gen fra det  franske Felt tog selv i  de første Aar bar glat  over al le  de mil i tære 

Str idsspørgsmaal.  Fredsstyrken var i 18/1 bleven anset  t i l  l° /0  af Befolkningstal let ,  

men Rigsdagen vilde ikke lade en deraf  følgende Udvidelse af  Rammerne og Stig

ning af  Udgifterne foregaa rent  automatisk.  Man enedes saa om at  fastsætte Tallene 

for  7 Aar ad Gangen,  men med Udløbet  af  disse Septennater  kom det  

J ofte t i l  haarde parlamentariske Kampe,  og Bismarck vandt f .  Eks.  i 1887 

Septenna-
terne 

en glimrende Valgsejr ,  ef ter  at  Rigsdagen var bleven opløst  paa Spørgsmaalet  om en 

ny Kadrelov.  I 1871 havde Styrken været  401.000,  i 1880 var man al lerede oppe 

paa 427.000,  i  1886 paa 468.000 og i  1890 paa 487.000,  saa kom der i  1893 en ny 

og pludselig Udvidelse.  

Hidenti l  havde Uddannelsest iden varet  3  Aar,  og efter  12 Aars Forløb gik Mand

skabet  i  32 Aarsalderen over i  Landstormen,  men for at  mobil isere de paa denne 

Maade faatal l ige Reserveaargange maatte noget  ældre Folk fra Landeværnet  tages 

med.  Nu gik man over t i l  en Uddannelsest id af  to Aar ved Fodfolk,  det  

var  den Pris ,  Centrumspart iet  krævede for at  s tøt te  Regeringen,  men 

Ordningen 
fra 1893 

inddrog ti l  Gengæld al t ,  hvad der overhovedet  kunde bruges.  Mange fysisk svagere 

Folk var t idl igere paa Sessionerne straks overført  t i l  „Ersatz"-Reserven;  en mindre 

Del af  disse f ik en ganske kort  Uddannelse,  og al le  skulde i Krigst i l  fælde møde ved 

Depoterne,  indti l  de senere gik over t i l  Landstormens andet  Opbud.  

Nu hørte Forsættelse t i l  denne Del af  Hæren næsten helt  op.  Fredsstyrken 

naaede det  frygtindgydende Tal  af  557.000; efter  Tjenesten i  Linjen stod Mandskabet  

5  Aar i  Reserven med 2 Indkaldelser ,  derefter  henholdsvis  5  og 6—7 Aar i  Lande-

\  ærnets  I og II  Opbud c.  19 Aar ial t ,  og først  med det  fyldte 39.  Aar gik man over i  
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Mellem 4. og 18. Februar 

Kampen paa Havet 

E N G L Æ N D E R N E S  B R U G  A F  N E U T R A L T  F L A G  

A M E R I K A N E R N E S  F O R D R I N G E R  

Oversigten slut ter  denne Gang med 18.  Februar,  det  Tidspunkt,  da Tyskerne 

med al le  Midler ,  der  staar  t i l  Raadighed,  vi lde begynde deres Forsøg paa at  afspærre 

den engelske Kyst .  Et  Par Dage før var  en fransk Damper bleven boret  i  Sænk i 

Kanalen,  men paa selve den første Dag skete der  intet  usædvanligt ;  Forsikringspræ

mierne var gaaet  op,  men Skibsfarten saavel  ved Dover som paa Mersey-Floden var 

snarest  l ivl igere end sædvanlig.  Det  er  al tsaa ikke lykkedes Marinemini

ster  v.  Tirpitz,  der er  Fader t i l  Planen,  at  skræmme Søfolkene.  Hvad 

Skibsfarten 
livlig 18/2 

R 

der gør Situationen meget  betænkelig for  de mindre neutrale Stater  er  imidlert id,  at  

den engelske Regering nu aabent  har  ved

kendt sig den Hensigt  at  lade sine Koffar-

dimænd benytte neutral t  Flag under van

skelige Forhold — man henviser  t i l ,  a t  en 

engelsk Lov fra 1894 har anerkendt Brugen 

af  bri t isk Flag i  t i lsvarende Tilfælde — og 

overfor dette  Misbrug hævder Tyskerne med 

en vis  Ret ,  at  det  vi l  bl ive vanskeligt  s traks 

at  fastslaa det  prajede Skibs Nationali tet ,  og 

en nærmere Undersøgelse,  som 

er  det  Englænderne søger at  frem

tvinge,  kan let  bl ive farl ig for  

Undervandsbaadene,  fordi  det  hedder sig,  at  

Marineministeriet vil forsyne de britiske Han- Storadmiral  v.  Tirpitz 

delsskibe med Maskinskyts,  der  kunde bruges med Virkning,  hvis  de tyske Under-

vandsbaade nærmede sig t i l  e t  maskeret  engelsk Fartøj .  Man hævder desuden,  at  

Vanskeligt 
at kende de 
neutrale 
Skibe 
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Englænderne ogsaa kunde tænkes at  eftergøre de Nationali tetsmærker,  med hvilke 

de neutrale Dampskibe nu bemales,  og at  disse saaledes heller  ingen Sikkerhed 

vil  give.  

Saa meget  er  sikkert ,  at  en engelsk Damper har benyttet  hollandsk Flag,  og at  

den store Amerika-Baad „Lusitania" hejsede Stjernebanneret ,  da den efter  U 21'  

Razzia i  det  i rske Hav løb ind t i l  Liverpool,  men denne Side af  Sagen interesserer  

man sig grumme lidt  for  hinsides Atlanten.  Yankeerne finder det  aabenbart  meget  

r imeligt ,  hvis  deres Flag bruges t i l  a t  frelse deres Landsmænds Liv,  og den Note,  

Washington-Regeringen har oversendt  t i l  Berl in,  henviser  nok ti l  Forest i l l inger,  der  

skal  gøres i London desangaaende,  men hævder el lers ,  at  Tyskland ikke har Ret  t i l  

noget  som helst  ud over en Undersøgelse af Skibene med mindre Blo

kaden er  effektiv,  hvad den,  der  nu er  etableret ,  jo aldrig kan blive.  

Endelig mindes der om, at  „De Forenede Staters  Regering" vil  se  sig 

nødsaget  t i l  paa det  nøjeste at  drage den kejserl ige Regering ti l  Regnskab for Kræn

kelser  af  de neutrales Rett igheder og tage de Skridt ,  den maatte anse for  nødven

dige,  t i l  a t  beskytte amerikanske Borgeres Liv og Ejendom. Fristaternes Presse har 

for  saa vidt  den i det  hele beskæftiger sig med ydrepoli t iske Spørgsmaal — ført  

et  meget  voldsomt Sprog mod Tyskland og bil l iget  Tonen i Regeringens Note.  

T Y S K E R N E S  S T A N D P U N K T  

E N G E L S K E  P L A N E R  O M  R E P R E S S A L I E R  

Amerikan
ske Krav 
om effektiv 
Itlokade 

Forslag om 
Konvoj
ering 

Hvorledes Sagerne her vil  udvikle sig,  er  det  vanskeligt  at  s ige;  i  det  tyske 

Svar fremhæves,  at  Baadcheferne har faaet  Anvisning om at  undlade Magtanvendelse 

overfor amerikan

ske Handelsskibe 

for saa vidt disse 

er  kendelige som 

saadanne,  menumid

delbart  før  er  det  

udviklet ,  hvor van

skeligt  det  vi l  være 

at  fastslaa neutrale 

Fartøjers  Identi tet ,  

naar Englænderne 

misbruger de natio

nale Farver,ogAme-

rikanerne gaar næp-

Torpedoen  før t  ind  i  Udskydningsrøre t  pe ind paa et  efter

følgende Forslag om at  dække deres Koffardiskibe gennem Medsendelse 

af  Orlogsmænd, idet  Regeringen saa samtidig skulde overtage en Garanti  

for ,  at  der  ikke medførtes Kontrabande-, de Styrende i  Washington maat-
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te  nemlig i  saa Tilfælde underkaste sig den tyske Fortolkning af  det te  f lydende Be

greb.  Men ti l  a l t  det  andet  kommer,  at  man fra Berl in ogsaa bebuder 

en ny rundhaandet  Udsæd af Miner ,  og mod dem bringer Konvojerin

gen jo ingen Sikkerhed.  

løvrigt  karakteriserer  amerikanske Blade den tyske Note som svag i  s ine Argu

menter;  rent  juridisk set  er  den det  vel  ogsaa,  men Kærnen i den er  haandfast  nok:  

Naar England i s in Kamp mod Tyskland paakalder Sulten som Forbundsfælle for at  s t i l le  

et  Kulturfolk paa 70 Mil .  foran Valget  mellem elendigt  at  omkomme eller  Underkastelse 

under dets  poli t iske og kommerciel le Vil je,  saa er  den tyske Regering nu besluttet  paa at  

optage Handsken og at  appellere t i l  den samme Forbundsfælle.  

Noget andet  er ,  om det  ogsaa er  muligt  for  Tyskerne at  s ikre sig Sulten som 

Hjælper;  den engelske Marineminister ,  Mr.  Winston Churchill ,  har  udtal t ,  a t  Skaden 

næppe blev af  indgribende Natur,  og samtidig erklærede han,  at  man nu 

var naaet  t i l  det  Punkt,  hvor det  maatte overvejes,  om Tyskerne ikke 

ved deres desperate Poli t ik i  den Grad havde st i l let  s ig udenfor inter

nationale Forpligtelser ,  at  man kunde være beret t iget  t i l  a t  s tandse al Handel — og

saa de neutrales direkte — med tyske Havne.  Stor Modstand vil  en saadan Forholds

regel  aabenbart  ikke møde i Amerika,  hvor Pressen fremhæver,  at  den tyske Rege

ring ved at  overtage Kontrol  med Konsumptionen af  en Række Livsfornødenheder 

har ophævet Forskellen mellem de Sendinger,  der  er  bestemt ti l  pr ivat  og dem ti l  

offentl igt  Forbrug Samtidig fortsættes disse Reguleringsbestemmelse baade i Tysk

Udlægning 
af Miner 

Vil England 
standse al 
Handel med 
Tyskland 

Inspektionen undersøger i  e t  tysk Bageri ,  om der er  blandet  det  lovbefalede 

Kvantum Kartoffelmel i  Brødet  



270 MELLEM 4.  OG 18.  FEBRUAR 

land,  hvor al le  Havreforraad nu er  beslaglagte,  og i  Østr ig,  hvor der  er  udstedt  

Forbud mod at  gøre Byg ti l  Malt .  

Paa engelsk Side har der  ogsaa været  Tale om, at  de tyske Skibsmandskaber,  

der  sænkede Fartøjer  uden Undersøgelse,  el ler  som, under Kryds- og Luft togter ,  

foretog Angreb,  der  kostede Kvinder og Børn Livet ,  skulde behandles og 

straffes som Sørøvere,  hvis  man fangede dem; nogen almindelig Beslutning 

har man dog ikke taget  herom, men som man ser ,  antager Krigsførelsen 

Skal Ty
skerne 
straffes som 
Sørøvere 

stadig mere uhyggelige Former,  og de drist ige tyske „Vikinger" skræmmes sikkert  

ikke af  saadanne Trusler .  Mere end dem og de amerikanske Hensti l l inger virker 

maaske visse Fordringer,  der  er  

fremsat  fra Rom om Garantien for  

den i talienske Skibsfart ,  naar  Blo

kaden ikke er  effektiv.  

B E G I V E N H E D E R  T I L  S Ø S  

I  Henseende ti l  virkelige Sø-

krigsbegivenheder har  de forløbne 

Uger været fattige. Der er nu set 

en engelsk Undervandsbaad i Øster

søen,  og i Sortehavet  har  „Breslau" 

været  ude paa et  resultat løst  Kryds

togt  t i l  Batum — Derimod har de 

sidste Dage været  skæbnesvangre 

for  den tyske Luftf laade;  et  plud

sel ig Barometerfald over Nordsøen 

har Onsdag Eftermiddag d.  17.  

saa ganske forandret  Vejrforhol

dene,  at  to af  de største 
Grev Zeppelin i  Samtale med Grev Hulsen-Haeseler  Tyske Tab 

af Luft- Zeppelinere tyngede ned 

af  Tøsne har naaet  Jor

den v e d  Jyl lands Vestkyst .  „Z III"  blev fuldstændig Vrag paa Fanø,  „Z IV" blev 

forladt  af  Størstedelen af  s i t  Mandskab udenfor Børsmose og forsvandt derpaa,  ingen 

ved hvorhen.  — Fra Paris  er  der  kommen en ikke-bekræftet Melding om, at  en 

„Parseval" skulde være forulykket  over hollandsk Terri torium. 

Tysk-østrigsk Offensive mod Øst. 
H E N D Ø E N D E  K A M P E  V E D  W A R S C H A U  

D E N  N O R D L I G E  S L A G G R U P P E  

Det voldsomme Angreb,  som Tyskerne i de første Dage af  Februar foretog mod 

det  egentl ige russiske Centrum Vest  for  Warschau er  ebbet  fuldstændig ud;  Kejser  

Wilhelm inspicerede omkring d.  8.  de Tropper,  der  kæmpede her,  men i anden Halvdel  
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Russernes 
Offensive 
ved Kzura 

af Maanedens første Uge var Offensiven gaaet  over t i l  Russerne,  de fortsat te  deres 

Fremskridt  hinsides Bzura Nord for Vitkovice og naaede Søndag d.  7.  

gennem forskell ige Hindringer frem ti l  Kirkegaarden i  Landsbyen Kamion; 

tyske Modangreb blev afviste.  I  Berl in gav man foreløbig Vejforholdene 

og Terrænvanskeligheder Skylden for,  at  der  ikke opnaaedes mere,  men den virkelige 

Grund har aabenbart  været ,  at  Feltmarshal  v.  Hindenburg paa et  enkelt  Punkt af  

Fronten forberedte en stor  Aktion og under dens videre Udvikling er  Slaget  paa venstre 

Bred af  Weichsel  i  Virkeligheden hørt  op.  

I  Øst-Prøjsen havde Situationen som fremsti l let  i  den sidste Oversigt  udviklet  

s ig paa den Maade,  at  Russerne ved at  forlænge Kamplinjen l ige t i l  det  kuriske Hav 

havde truet  den stærke Sti l l ing,  Prøjserne havde indtaget  ved Øst-Randen af  Sø-

plateauet  med Overfløjning fra Nord,  men her var de i Inster-  og Scheschuppe-Dalen 

stødt  paa stærkere Modstand.  Samtidig var de to Modstandere kommen i Kontakt  

med hianden langs hele Provinsens Sydgrænse fra Johannisburg ti l  

Myszyniec og Chorzellen,  ogsaa fra den nye Front  paa højre Weichselbred 

fra Vraklavek til Sierpe trængte Russerne frem mod Rypin ved Vest-

Prøjsens Sydgrænse.  

Sammen
stød paa 
den polsk
prøjsiske 
Grænse 

Det var for  at  møde denne Omklamriug,  at  Hindenburg ved Hjælp af  det  gl im

rende Jærnvejsnet  samlede en betydelig Styrke i  den truede Provins.  Den gamle 

Østhær blev forstærket  med Formationer af  unge Tropper og Reservemandskab og 

maaske ogsaa Afdelinger fra Vestfronten,  og en voldsom Offensivbevægelse 

forberedtes med kraft ige Rekognosceringer paa begge de yderste Fløje 

ved Lasdehnen og Rypin,  hvor Angrebet  forøvrigt  kostede Tyskerne be

tydelige Tab.  I Dagene omkring d.  10.  kæmpedes der spredtvis  langs 

Store 
Troppekon
centratio
ner i Øst-
Prøjsen 

hele den retvinklede Front ,  men fra 12.  Februar var man i Petrograd klar  over,  at  

Modstanderne her raadede over 4 nye Armékorps,  og al lerede t idl igere var  der  givet  

Ordre om Tilbagetog fra Fronten mod Søerne;  det  blev navnlig her  Tyskerne trængte 

paa i  Retning af  Lyck og Wilkowiszhi ,  og Russerne veg straks hurt ig t i lbage,  l ige

som længere mod Nord,  hvor Tyskerne hinsides Tilsi t  er  naaet  ud over Grænsen 

ved Tauroggen.  

Efter  den første hurt ige Tilbagevigen har Russerne mod Syd gjort  haardnakket  

og en Tid lang heldig Modstand i  Sø-Egnen omkring Lyck og ned mod Rajgrod og 

Grajevo;  først  d.  14,  blev Lyck stormet af  tyske Afdelinger i  Overværelse af  Kejseren,  

og trods dyb Sne,  daarl ige Veje og vanskelige Vejrforhold har Hindenburgs Tropper 

fortsat  Forfølgelsen med stor  Kraft  ud over Grænsen.  Selvfølgelig har  Russerne l idt  

betydelige Tab under dette Tilbagetog,  der  efter  de tyske Beretninger endte med et  

„t i l intetgørende Nederlag",  l igesom man at ter  nævner vældige Tal  paa Fanger (100.000) 

og erobrede Kanoner (150),  Kommunikérne fra Petrograd indrømmer ogsaa,  at  Si tua

t ionen har været  desperat  omkring Augustovo, idet  Tropperne her kæmpede 
Kampen 

„med tyske Afdelinger,  der  var os numerisk overlegne og som søgte at  ved Augu-

omgaa vore Fløje",  men noget  s ikkert  kan man ikke faa ud af  de ganske s ' " '"  

almindeligt  holdtelyske Meldinger,  der  imidlert id ikke er  bleven formelt  modsagte fra 

russisk Side*).  Hvordan det  nu end forholder sig,  saa synes den tyske Fremrykning 

*) I  en russisk Beretning er  det  senere Indrømmet,  at  i  hvert  Fald et  Korps er  bleven afskaaret .  
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og dermed Kampene foreløbig at  være standset i  Egnen Nord for Suchowol og 

Nordvest for Fæstningen Grodno ved Njemen. 

Tyskerne er altsaa endnu ikke naaet saa langt,  som da de sidst  trængte ind i 

Guvernementet Suvalki og herti l  bidrager utvivlsomt,  at  deres højre Flanke stadig 

trues af de russiske Styrker,  der staaer foran Fæstningslinjen ved Narew 

fra Ossowetz og Vest over i  Retning af Myszyniek, idet tyske Angreb 

her kun har gjort  ubetydelige Fremskridt.  Noget heldigere har Offensiven 

formet sig i  Egnen ved Vest-Prøjsens Sydgrænse; den 11. blev Sierpe erobret og 

nogle Dage senere maatte Russerne opgive Razionz med et Tab af 6 Kanoner;  sam

tidig trængte Tyskerne ogsaa frem nede ved Weichsel,  og besatte paany Bielsk og 

Plock; siden da er der bleven kæmpet paa en Front fra denne By til  Razionz; An

grebet har gjort  visse Fremskridt,  men Russerne holder stadig paa højre Weichselbred 

Egne besat,  hvorfra de under gunstige Forhold kan operere i Flanken paa den tyske 

Hær Syd for Floden. 

DEN SYDLIGE SLAGGRUPPE 

RUSSERNE RØMMER BUKOVINA 

Samtidig er der bleven kæmpet med lignende Haardnakkethed paa den øst

europæiske Fronts modsatte Fløj.  I det  sydlige Polen og paa den Del af Slaglinjen 

i  Galizien, der gaar i  Nord og Syd, har den relative Stilstand vedvaret,  først  i  de 

aller sidste Dage meldes om et Fremstød af tyrolske Kejserjægere; det er  i Karpather-

Passerne og Bukovina, at  de virkelige Sammenstød er foregaaet.  

Førstnævnte Sted er det de samme Træk, der gentager sig;  Russerne sætter 

alt  ind paa at  trænge frem ad den temmelig dybe Dalsænkning, gennem hvilken 

Jærnbanelinjen er ført  Syd paa fra Sanok. Her er de naaet frem til  

ungarsk Territorium i Egnen omkring Mezo-Laborez,  og det er paa Stræk

ningen fra dette Punkt og over ti l  Ludoviska, at  de navnlig i Maanedens 

første Halvdel gjorde mindre Fremskridt,  tog Fanger og Kanoner.  For

bundsfællernes Tropper presser derimod paa længere mod Øst i Bjærgskovene hin

sides Stry-Floden. Tyske Afdelinger er her naaet gennem Tuckolka-Snævringen, men 

er Nord herfor omkring Koziuvka stødt paa en Modstand, de ikke har været i Stand 

til  at  bryde. Navnlig Søndag d.  7.  om Morgenen gik de i tætte Formationer mod de 

russiske Stil l inger paa Fjældryggene; de forreste Rækker blev mejede ned, men nye 

gik frem over dem støttet  af I lden fra svære Kanoner.  Angreb fulgte paa Angreb, 

og henimod Aften naaede Stormkolonnerne virkelig ind i de russiske Stil l inger.  

Imidlertid var intakte Reserver ved Haanden, og det tabte blev vundet 

t i lbage under en Bajonetkamp, hvis Forfærdelighed skimtes selv gennem 

de kortfattede Telegrammer. Paa denne Del af Fronten ligger Skytte

gravene nu kun 40 Skridt fra hinanden og fornyede tyske Angreb er gentagende 

afslaaede. Andre Steder er det lykkedes Russerne at  trænge Modstanderen noget t i l

bage, men ogsaa fra Wien kommer der ti l  Tider Melding om Fremskridt,  dog synes 

Russerne 
holder sig 
foran Na-
rew-Linjen 

Russisk 
Fremgang 
paa vestlige 
Karpather-
front. 

Frygtelige 
Kampe ved 
Koziuvka 
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Russerne her at  have Overtaget;  det er  dem, der hyppigst melder om heldige Kampe, 

under hvilke et  betydeligt  Antal Fjender hver Gang maa nedlægge Vaabnene, et  

Forhold,  der naturligt  forklares ved Terrænets uvejsomme Karakter.  Alt  i  al t  synes 

Fremstødene dog efterhaanden at  være aftaget i Heftighed, idet Russerne er bleven 

optagne af Udviklingen længere øster paa i det  sydligste Galizien og Bukovina. 

Der nede er den østrigske Offensive bleven fortsat  i  Retning fra Sydvest ti l  

Nordøst.  Det er foreløbig gaaet hurtigt  og muligvis er  det ikke saa store Styrker,  

der i det  hele er implicerede. Den 7.  meldtes om Besættelse af Kimpolung, omkring 

d.  10. naaede Østrigerne Suczawa og med et  Døgns Mellemrum Sereth,  samtidig var 

andre Styrker gaaet over Grænsebjærgene mellem Ungarn og Galiziens 

sydligste Tunge, saa Fronten fortsættes i Nordvest over Kuty til  Delatyn; 

det var nu kun til  Wyszkow, at  Russerne holdt Passerne besat.  Fra 

Delatyn kæmpede Angriberne sig derpaa frem mod Nadvorna, der blev 

besat d.  14.,  og mod Kolomea (Smlgn. Kort S.  261);  her synes Østriger 

have mødt mere alvorlig Modstand, men den 16. om Eftermiddagen ble 

Stil l inger taget med Bajonetten og Stormkolonnerne naaede saa hurtig i 

at  Broerne over Pruth blev sikrede, inden de kunde ødelægges.  Samn 

Sereth Overgangene bleven forceret  omend med svære Tab; Russerne 

gik derefter ogsaa her t i lbage over Pruth og søgte ikke at  hindre Øst

rigernes Indrykning i Czernowitz;  de Forstærkninger,  man raadede over,  

blev sat  ind Nordvest for Kolomea og Nord for Nadvorna, hvor Kampen foreløbig 

blev staaende. 

DEN ALMINDELIGE STILLING 

Som man vil  se,  har Krigen mod Øst koncentreret  sig i to vidt adskilte Slag

grupper,  én ved den prøjsiske og én ved den ungarske Grænse, men trods Fjærnhed 

i Rummet har de to Kampcentre forskellige Lighedspunkter.  Det er begge 

Steder Forbundsfællerne,  der angriber,  i  mere eller mindre udpræget 

Grad fra en indre Linje,  idet dog Fronten navnlig mod Syd er bleven 

rettet  noget ud paa Grund af,  at  Offensiven har virket stærkest paa de 

yderste Fløje hendholdsvis i  Bukovina og Øst-Prøjsen. For saa vidt gentager Felt-

marshal v.  Hindenburgs Strategi sig selv: Ved Midten af December rettede han sine 

Fremstød mod den russiske Slaglinjes Flanker og angreb dengang fra Mlava og over 

de vestl ige Karpather-Passer.  Saa gjorde Russerne Fronten bredere ved Indtrængen 

i Bukovina og det nordlige Øst-Prøjsen, og nu, l idt  ind i Februar,  har v.  Hindenburg 

atter ført  si t  Angreb mod de to Yderpunkter af Modstanderens Linjer.  Imidlertid er 

der en Forskel:  Fronten naaede nu fra Østersøen til  Rumæniens Grænse, der blev 

ikke mere Tale om egentlig at  tage Fjenden i Flanken, det blev mere frontale Stød 

mod to Fløje,  men paa Grund af Slaglinjens ejendommelige Form er der 

under Kampens videre Udvikling naturligvis kommen noget af Bestræbelsen 

for at  presse de russiske Fløje t i lbage paa Centrums Retrætelinje.  Om 

Planen virkelig er saa stort  anlagt,  bliver en Sag for sig;  fra Czernowitz og Kolomea 
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er der lang Vej igen, inden Russernes venstre Fløj virkelig er dreven ind, ved 

Frembrudet mod Grodno og Ossowitz er de tyske Tropper ganske vist  paa en noget 

truende Maade naaet ind bag Storfyrst  Nikolaus'  højre Centrum ved Warschau, men 

de har stadig Fæstningslinjen langs Narew og Njemen foran sig.  „Times" mili tære 

Medarbejder mener,  at  Planen her er at  naa frem og afbryde den direkte Jærnbane-

linje mellem Warschau og Petrograd; hvorvidt et  saadant Resultat  vilde betyde saa 

farlig meget,  naar Forbindelsen er fri  mod Øst,  kan der vel være delte Meninger om, 

maaske er Hensigten denne Gang kun at føre et  offensivt Forsvar,  men 

det er vanskeligere end nogensinde at  skønne om Fremtiden. Er Tyskerne i 

Stand til  at  fortsætte deres Offensiv fra Øst-Prøjsens sydøstl ige Hjørne, 

kan Stil l ingen blive krit isk for de russiske Hære Vest og Nordvest for Warschau, men 

Spørgsmaalet  er  jo netop, om de kan, og den Forskel er der fra Stil l ingen i 

December,  at  Tyskerne ikke har formaaet samtidig med Angrebene mod Fløjene 

ogsaa at  presse paa i Centrum. Fronten synes nu at  være bleven saa bred, at  

Hindenburg ikke har Tropper nok til  en samtidig Offensive overalt .  Det formindsker 

Faren noget;  Russerne kan lettere omgruppere deres Styrker,  og netop i de sidste 

Dage tror Østrigerne paa deres Del af Kamppladsen i Polen at  have mærket 

Troppebevægelser bag selve Slaglinjen, der dækkedes af stærkere Artil leri i ld.  

Under Kampene i Bukovina mener Russerne,  at  de har haft  at  gøre med Af

delinger,  der t idligere har været brugt paa den serbiske Front,  noget der 

taler mod Efterretningerne om, at  der planlagdes et  nyt Felttog i Syd, 

i den senere Tid er bortset  fra ubetydelige Patruljesammenstød kun 

foregaaet en Kanonade tværs over Sava-Floden, idet Serberne har bombarderet 

Semlin og Mitrovitza,  medens Østrigerne har svaret  med at beskyde Belgrad. 

I Frankrig og Flandern 
EN BEGIVENHEDSLØS PERIODE 

Da v. Hindenburg midt i  December foretog sit  kombinerede Angreb mod den 

russiske Front prøvede de Allierede i Vest at  udnytte Tyrkernes formentlige Svækkelse 

ved en Offensive paa forskellige Punkter af Slaglinjen i Frankrig og Flandern; en 

engelsk Rapport  har i de sidste Dage indrømmet,  at  Forsøget blev gjort  og den Dags-

befaling af 17. December fra General Joffre,  som Tyskerne i s in Tid offentliggjorde,  

har altsaa været ægte nok. Nu, da Russernes Stil l ing atter var bleven vanskeligere,  

er  der i de sidste Dage paany kommen betydelig mere Liv over de franske Tropper.  

Til  over Midten af Maaneden havde der næsten været Afslappelse at  spore mod 

Vest;  Fremstødene foretoges ganske ti lfældigt og spredt;  paa Dele af Fronten, hvor 

der t idligere havde hersket en betydelig Aktivitet ,  hvilede Vaabnene nu; saaledes ved 

La Bassée,  hvor Englænderne efter et  voldsomt Bombardement af 

deres svære Artil leri  d.  6.  erobrede et  Teglværk. Medens Murstens-

stablerne ramlede ned om Ørerne paa Tyskerne, gik Stormkolonnerne 
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med ét uimodstaaeligt  frem. Men ellers har der været Dage, hvor der slet  ikke er 

indløbet Meldinger om Infanterikampe, hvor Kanonerne alene har holdt Slaget 

gaaende, og hvor Bombekastning og Mineeksplosioner er traadt i  Stedet for Brugen 

af Geværerne. Samtidig har Flyverne naturligvis udspejdet Fjenden fra Luften, og 

man hører ofte om spændende Jagter,  som franske Aeroplaner har ansti l let  paa 

tyske „Taube"-Maskiner.  

Det eneste Angreb, der synes at  være ført  med Plan og Kraft ,  er  Tyskernes 

i Argonne, ti l  Tider bliver det naturligvis blodigt afvist ,  som da man Torsdag d.  11. 

forsøgte sig ved Værket Marie Therese,  men Dagen før var 307 Franskmænd med 

6 smaa Kanoner gjort  t i l  Fanger paa 

et  andet Sted, og med lignende Resul-

tat  kæmpedes der en 5—6 
I y skernes 

Fremskridt Dage senere.  I Paris mener 
i Argonne 

man nu, at  Modstanderens 

Plan er at  naa frem til  Jærnbanelinjen 

fra St.  Menehould til  Verdun; denne 

Fæstning, der i den senere Tid ogsaa 

er bleven bombarderet af Flyvere,  vil  

da kun ved en svag Skinnevej over 

Souilly og Revigny staa i Forbindelse 

med Omverdenen. — Her er der altsaa 

opnaaet noget,  men ellers gaar tyske 

Terrænvindinger i Almindelighed tabt 

under Fjendens Modan

greb. Det har været Tilfæl

det mellem Ypres og St.  

Eloi,  hvor Englænderne Søndag d.  14. 

mistede deres Skyttegrave over en Kilo

meter,  men tog dem tilbage om Manda

gen. Noget længere,  har Tyskerne 

hævdet Landsbyen Narroy ovre ved 

Moselle,  som de erobrede om Lørdagen; næste Dag maatte de allerede vige noget 

t i lbage, og om Onsdagen rømmede de baade Byen og en Højde udenfor — næppe 

saa frivil l igt ,  som det fremstil les i Beretningen fra Berlin.  Et større Fremstød er 

ogsaa foretaget i  Champagne Nord for Massiges,  men i denne Egn fortsætter Fransk

mændene ogsaa deres Fremskridt,  og saa vidt man kan se beholder de gennem-

gaaende, hvad de har vundet.  

I Elsass er Kampen rykket noget mere Nord paa,  de i s ig selv ret  betydnings

løse Sammenstød foregaar i Lauch-Dalen, Nordvest for Gebweiler;  i  Lothringen er 

Franskmændene naaet over ti l  Arracourt  Øst for Nancy ved selve Grænsen. 

Svær fransk Kanon 
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BEGYNDENDE FRANSK OFFENSIVE 

DE ALLIEREDES RESERVER 

Saadan var Stil l ingen ti l  midt i  Maaneden, da begyndte den franske Offensive,  

der t idligere er nævnt,  dels — men mere ti lfældigt — Nord for Arras,  hvor nogle 

Skyttegrave blev taget ved Overrumpling mellem Rochlincourt  og Ecurie,  dels,  og 

mere udpræget i  Champagne, hvor Fjendens Forsvarsværker blev besatte paa en Front 

af 3 Kilometer.  Men baade ti l  højre og venstre for denne Egn er Fremstødene nu 

ogsaa trængt ind; saaledes Nordvest for Reims, ved Loivre og i  Argonnerne, saavel 

i  Grurie-Skoven som østl igere ved Boureuilles.  Mellem Aire og Meuse meldes der 

endelig om Fremgang baade omkring Chepy, Nordøst for Varennes,  og ved Malan-

court ,  Nordvest for Verdun. Det Terræn, der her er vundet,  mere eller 

mindre betydelige Frontstrækninger,  er  bleven yderligere sikret  i  de føl

gende Dage og hævdet overfor tyske Modangreb, der har været særlig 

heftige og ført  med blanke Vaaben i Argonnerne; enkelte Steder,  f .  Eks 

for Perthes,  er  den fremadgaaende Bevægelse ogsaa bleven fortsat .  

Begivenheder som disse viser,  at  det  maaske ikke er helt  tomme Ord, naar de 

Allierede hævder,  at  de sparer Kræfterne ti l  det  belejl ige Øjeblik,  Forstærkninger 

strømmer stadig ti l  fra England; vi ved bl.  a. ,  at  det kanadiske Kontingent nu er 

ført  over.  Det engelske Krigsministerium har samtidig indkaldt dem, der 

t idligere har erklæret sig vil l ige ti l  at  møde paa Opfordring, og Under

huset har d.  10. Februar énstemmigt vedtaget et  Hærbudget,  der,  bortset  fra de indiske 
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Styrker,  er  beregnet ti l  3  Mil.  Mand. — Er det som Forberedelse ti l  det  store Frem

brud, eller fordi man venter en ny tysk Offensive i Flandern, at  franske og engelske 

Flyvemaskiner i s tore Eskadrer har angrebet Kyststrækningen ved Ostende? 

Tyrkernes Tilbagetog fra Suez. 

Foruden i Flandern og Nordfrankrig har engelske Soldater jo ogsaa været i I lden 

ved Suez-Kanalen, men siden Angrebet først  i Februar har Tyrkerne ikke ladet høre 

fra sig,  alt  tyder paa,  at  der er fore

taget en hurtig Retræte gennem Ørke

nen. 1 Konstantinopel fremstil les det 

hele som en heldig Rekognoscering, un

der hvilken nogle Kompagnier endog 

naaede over Kanalen(l);  saa meget er 

sikkert ,  at  Englænderne nu føler sig 

stærke nok til  at  prøve Offensiven, en 

mindre Afdeling er gaaet i Land paa 

Sinai-Halvøen. 

u Politisk Udvikling. 

Der er i Wien nu ogsaa foregaaet 

et  Skifte i Finansministeriet;  v.  Bilinski 

er  bleven afløst  af t idligere Minister

præsident v.  Koerber ,  en Personforan

dring, der ikke er helt  let  at  bringe i 

Samklang med den i Udenrigsministeriet .  Ellers er der intet  nyt ud over Diskus

sionen mellem Tyskland og de neutrale,  der er omtalt  ovenfor,  men der kan 

sikkert  ventes noget betydningsfuldt,  da den bulgarske Krigsminister har forlangt 

5 Mil.  Francs ti l  Gennemførelsen af store „Manøvrer" ti l  Foraaret .  

Spørgsmaalet  er  imidlertid,  t i l  hvilken Side Bulgarien vil  gaa.  Den 

Lazaretrum i en Skyttegrav 

Bulgarske 
Manavrer 

russiske Udenrigsminister Sazonof var i s in store Duma-Tale tavs om Forholdet 

ti l  Sofia,  men han nævnede f.  Eks.  heller ikke Grækenland. At der maa regnes med 

en Udvidelse af Krigsomraadet fremgaar vel ogsaa af følgende Udtalelse,  som den 

engelske Finansminister har fremsat i  Underhuset:  

Der var andre Stater,  som var forberedte ti l  Krig,  og det var øjensynligt  i  Eng

lands Interesse,  at  de blev vel udrustede til  dette Foretagende gennem Laan. 
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Landstormen, hvor Forpligtelserne ti l  at  møde i 1 Opbud varede til  45 Aars Alderen. 

Det gav en Krigsstyrke paa 4.300.000 Mand. 

Saadan har Hærordningen været siden da,  men Tysklands stadig voksende Fol

kemængde har atter og atter gjort  det nødvendigt at  skaffe Plads for den aarlig sti

gende Rekrutti lgang. Det er i den sidste halve Snes Aar gaaet let .  Ind- storpoiiti-

trykket af,  at  det  nye Riges Magt samtidig med, at  den taarnede sig ^  

mægtigere i  Verden, havde skabt et  Sammenhold mellem andre Stor- / /" r / l"" '  

stater,  der ikke lod sig bryde, gjorde Tyskerne mere og mere vill ige ti l  at  bringe 

selv tunge Ofre for at  sikre deres fremskudte Stil l ing. Erkendelsen af,  at  Frankrig 

under de forskellige Marokko-Konflikter havde vist  sig i  Stand til  at  hævde et  Stand-

Tysk Infanteri  under Parademarsch 

punkt,  at  den tredje Republik saa langt fra var opslugt af moralsk Dekadence og 

partipolit isk Opløsning, irri terede paa den anden Side Rhinen, samtidig med at  det 

gav noget at  overveje.  1 1911 kom der en Forlængelse af Reservisternes Indkaldel-

sestid;  saa i  1912, efter den sidste Marokko-Krise,  blev der atter taget 

et  grumme langt Tag, det kraftigste siden 1870. Fredsstyrken blev sat  op 

til  723.000 ialt .  Armékorpsenes Tal steg fra 23 til  25,  Reformerne skulde udføres 

straks,  og i Forbindelse hermed gennemførtes en udstrakt Omfordeling af Tropperne 

ved Grænsen, der betød, at  alt  i  en ganske anden Grad vilde staa rede til  Indryk

ning i  Fjendens Land ved Felttogets Begyndelse.  Imidlertid blev dette heller ikke 

anset for t i lstrækkeligt;  allerede i 1913 blevet nyt Hærforslag indbragt i Rigsdagen. 

Man har fra tysk Side paastaaet,  at  Anledningen var Franskmændenes Tilbage-

Omordnin-
gen fra 1912 
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MKMI Begrundel
sen af Hær
loven 1913 

venden til  Tre-Aars-Tjenesten og Nyorganiseringen af den russiske Hær, at  Mod

standerne altsaa havde gjort  det første Skridt,  bortset  fra alt  andet,  var den tyske 

Hærudvidelse i 1912 jo 

et  t idligere Skridt,  der 

vel i  og for sig kunde 

motivere,  at  de andre tog sig sam

men; Rigskansleren begrundede iøv-

rigt  selv Forslaget med en Henvis

ning ti l  den Magtforskydning, der 

gennem Balkan-Krigen var foregaaet 

ved den østrigske Forbundsfælles 

Sydgrænse. — Enten det nu er saa-

dan eller saadan, blev Tallet  paa 

den tyske Fredsstyrke sat  op til  

870.000 Mand, 63.000 Rekrutter skul

de for Fremtiden yderligere kaldes 

ti l  Fanerne om Aaret.  18 nye Infan

teri-Bataljoner blev oprettede,  6 prøj

siske Rytteriregimenter og 11 Pionér-

Bataljoner,  derimod forøgedes An

tallet  af Armékorps ikke; man fyldte 

Tysk Soldatertype 

kun Rammerne ud og bragte omtrent de 11 Grænsekorps (6 i  Vest og 5 i Øst)  op 

paa Krigsfod; i  det  hele var denne Reform ikke strategisk,  men taktisk,  
7remskridt i _ 

man slap nu, saa at  sige helt ,  for Reservemandskab i den egentlige Felt

hær.  Denne kunde i Virkeligheden mobiliseres ved underhaands Henvendelse ti l  de 

I  yske Soldater  Paar uddelt  deres Rationer af  Fødevarer 
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Angrebet paa Dardannellerne 
T I D L I G E R E  F O R S Ø G  —  K A M P E N S  G A N G  I  D E T  E N K E L T E  

De Allieredes Angreb paa Dardanneller-Forterne er kommen som en Over

raskelse for Venner og Fjender.  I talienerne havde under Tripolis-Krigen aldrig gjort  

alvorlige Forsøg paa at  forcere Stræderne, men polit iske Hensyn har vel her spil let  

en Rolle,  Grækerne drev det under Balkan-Krigen egentlig kun til  Kamp mod den 

tyrkiske Flaade, i  Løbet af Efteraaret  har engelske og franske Orlogsmænd en enkelt  

Gang beskudt Yderforterne,  nu har en kombineret Eskadre paa ganske kort  

Tid demoleret  disse,  og, noget der er endnu mærkeligere,  de Allieredes Kampskibe 

er gennemgaaende, hvad man ellers kalder forældede Fartøjer.  De er alle Før-Dread-

noughter,  det nyeste af dem, der nævnes,  er  „Agamemnon" fra 1906. 

„Triumph" og „Swiftsure" blev bygget 1903, „Queen" 1902, 

Gamle Or
logsmænd 

„Cornwallis" 1901, „Vengeance" 1899, „Albion" „Irresistible" og „Ocean" 1898 

„Canopus" 1897 og „Majestic" 1895. Af de franske Slagskibe er „Suffren" fra 1899, 

„Bouvet" og „Goulais" fra 1896, „Charlemagne" fra 1895. Herti l  kommer saa en mere 

moderne engelsk Panserkrydser:  „Inflexible" fra 1907. Men alt  i  al t  gamle Skibe,  

af hvilke et  Par Stykker uden Skade kan voves under Kampen med Kystbatterier 

i  det  mineopfyldte Farvand; meget værd kan de tyrkiske Forter imidlertid ikke være,  

naar de er bukket under for den Slags Modstandere.  

Fredag d.  19 Februar begyndte Angrebet;  de deltagende Orlogsmænd, der nu 

stod under Viceadmiral Sackville Cardens Kommando, er aabenbart  samlede fra meget 

forskelligt  Hold: „Canopus" og „Inflexible" har f.  Eks.  t idligere optraadt i  sydameri

kanske Farvande. Fra Kl 8 Morgen buldrede Kanonerne mod Forterne 

paa begge Pynter af Dardannellernes Munding, og det tyrkiske Artil leri  

Angrebet d. 
19. Febr. 

var paa Grund af den lange Distance ikke i Stand ti l  at  svare.  Om Eftermiddagen 

genoptoges Beskydningen for de ældre Skibes Vedkommende paa kortere Afstand, 

og inden Mørkets Frembrud var man naaet saa vidt,  at  kun et  enkelt  Fort  paa den 

asiatiske Side var i  Stand til  at  svare.  
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Den engelske Panserkrydser „Inflexible".  Bil ledet  er  taget  fra Søsterskibet  „Invincible" umiddelbart  

efter  at  „Gneisenau" var skudt i  Sasnk ved Falklandsøerne 

Saa indtraadte der en Pause,  idet usigtbart  Vejr og stærk Sydvest-Storm gjorde 

Operationerne umulige,  men Torsdag d.  25 tog man fat  igen, og denne Gang med 

det Resultat ,  at  samtlige Forter ved Mundingen af Strædet blev ødelagte;  

under denne Kamp traf Tyrkerne en enkelt  Gang „Agamemnon", men 

storre Skade skete der ikke, og de Allierede kunde nu om Fredagen gaa 

i Gang med at lade særlig konstruerede Minefartøjer rense en Strækning paa 4 Sømil 

al  det forholdsvis brede Farvand, der ligger mellem selve Mundingen og den Ind

snævring, der begynder ved Chanak (Kale Sultanie);  herefter gik „Albion",  „Majestic" 

og „Vengeance" frem og begyndte Kampen med de indre Forter.  Samtidig var en 

Styrke bleven landsat paa de yderste Pynter;  under Dækning af Skibene kastede 

denne de tyrkiske Besætningstropper t i lbage og ødelagde Fæstningsværkerne fuld
stændig. 

1 Løbet af de følgende Dage er engelske Slagskibe gentagende gaaet ind og har 

i mod Forterne ved Snævringen; navnlig Torsdag d.  2 Marts var Kampen 

heftig.  Fort  Nr.  9 svarede kraftigt ,  men blev bragt ti l  Tavshed; de 

tyrkiske Befæstningsanlæg er dog her langt fra ødelagte endnu. Opfisk

ningen af Miner fortsættes imidlertid,  og de franske Slagskibe har sam

os-Bugten rettet  deres Ild mod Tyrkernes Forsvarsværker paa Bulair-

langen, der skil ler nævnte Indskæring fra Marmara-Havet.  

UDSIGTERNE FOR SEJR OG DENS MULIGE VIRKNINGER 

Angrebet er altsaa hidti l  gaaet planmæssigt og heldigt om end ikke hurtigt;  

Forholdene er ogsaa vanskelige og bliver vanskeligere naar de indre Forsvarsafsnit  

skal ødelægges.  Under Kampen mod Forterne paa Pynterne kunde Eskadren 
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manøvre i  aaben Sø, og da disse først  var ødelagte,  laa Dardannellernes yderste 

bredere Passage værgeløs,  bortset  fra Minespærringerne. Men en 13 

Kvartmil længere oppe snævrer Løbet sig ind, antager over en Strækning 

af et  Par Mil nærmest S-Form, og de høje Kyster er  her spækkede med 

Fæstningsværker.  Maaske er de ikke stærkere end Yderforterne,  men de angribende 

Krigsskibe maa her enkeltvis ind paa meget kortere Afstand i et  indelukket Farvand, 

gennem hvilket der kan staa en rivende Strøm. Velledet Arti l leri  vil  her fra Bjærg-

skrænterne kunne rette sin Ild mod Panserfartøjernes Dæk, og har Tyrkerne ikke 

selv dygtige Kanonerer,  kan de vel komme fra Tyskland. Skal de Allierede sejre,  

bliver det sikkert  kun ved deres Flyveres Hjælp; de har vist  al lerede gjort  

uvurderlig Nytte.  

Noget helt  andet var det,  hvis et  Landgangskorps kunde støtte Angrebet,  og 

Forholdene egner sig udmærket for en saadan Operation. Ganske vist  har Tyrkerne 

samlet betydelige Troppestyrker saavel paa den europæiske som paa den 

asiatiske Kyst,  men Dardannellerne begrænses jo paa Nordvest Siden af 

Gallipoli-Halvøen, og Tangen, der forbinder denne med Thrakien, er 

meget smal,  ved Bulair  ikke en dansk Mil bred. Under en intensiv Beskydning fra 

Saros-Bugten kunde Tilførsel  af Materiel  og Forstærkninger utvivlsomt vanskeliggøres.  

Men et  Spørgsmaal er det all igevel,  om de Allierede raader over en ti lstrækkelig 

Troppemængde til  at  prøve noget saadant;  de Meldinger om Troppetransporter fra 

Frankrig,  der indløber over Rom, Athen og Berlin,  er  foreløbig for usikre ti l ,  at  man 

kan bygge noget paa dem. — Senere er der kommen en officiel  fransk Meddelelse 

om Troppesamlinger i  Nord-Afrika. Tvivlsomt er det ogsaa,  om Grækenland 

i Tilfælde af,  at  det tog Parti  for Vestmagterne,  kunde sti l le det nødvendige 

Ekspeditionskorps uden paa en farlig Maade at  blotte sin Grænse mod 

Bulgarien. 

Foreløbig er det altsaa Flaaderne alene, der maa forsøge at  forcere Snævringen, 

og indtil  dette er sket,  skal man ikke regne for sikkert  med Omvæltning i Stambul,  

det er  næppe mod de ydre Fjender alene, at  Ungtyrkerne har koncentreret  de store 

Troppemasser ved det gyldne Horn; foreløbig er det utvivlsomt dem, 

der behersker Hovedstaden. Men den Dag Viceadmiral Carden naar ind 

i  Marmara-Havet,  da Konstantinopel maa kapitulere for hans langtrækkende 

Kanoner,  er  Enver Pasha og Konsorters Rolle sikkert  definit ivt  udspillet .  Aabningen 

af Stræderne vil  betyde langt mere end fri  Indførsel og Udførsel t i l  og fra de russiske 

Sortehavs-Havne. Det bliver efter al  menneskelig Sandsynlighed Enden paa den tyske 

Indflydelse i Orienten, Ungtyrkernes Ødelæggelse,  Lammelse af Tyrkiets Forsvars-

kraft  og deraf følgende polit iske og mili tære Virkninger i al le Dele af Europa og 

Vest-Asien, rent uoverskuelige i deres Konsekvenser — Men foreløbig er ikke engang 

et  eneste af de indre Dardanneller-Forter bleven demoleret ,  der er altsaa 

noget igen. 

Forholdene 
vedChanak-
Sncevringen 

Muligheden 
for en 
Landgang 

Ungtyr-
kerne stadig 
Herrer i 
Stambul 
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En russisk Flyvemaskine beskydes af  tyske Soldater  og en Maskine gøres klar  t i l  Forfølgning.  

Østrigsk Maskingevær,  monteret  paa Ski,  i  Virksomhed i Karpatherne 
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Slaggrupperne i Øst 

STAAENDE KAMP VED ØST-PRØJSENS GRÆNSE 

TYSKERNES NEDERLAG VED PRASZNYSZ 

Til Lands staar det nu ubestrideligt  fast ,  at  Tyskerne ikke har været i  Stand 

til  at  udnytte Sejren ved Lyck—Augustovo yderligere,  de er naaet frem til  Njemen 

for en kort  Tid ogsaa over denne Flod — til  Bobr ved Ossovitz og 

ti l  Jedvabno paa den lige Linje mellem denne Fæstning og Lomza, men 

paa disse Punkter har Russerne gjort  Holdt,  Forstærkninger er kommen 

op fra det indre af Landet,  og c.  26. Februar vendte Strømpilen sig.  

Tyskerne 
kan ikke 
udnytte 
Sejren 
yderligere 

Kampene staar nu paa Njemens venstre Bred mellem Floden og Simno, og i Grod-

nos Forterræn har Tyskerne under en evig Vekslen af Angreb og Forsvar all igevel 

i  det  store og hele maattet  vige t i lbage; i  en enkelt  Sti l l ing gjorde Russerne 6 Ka

noner ti l  Bytte.  Vestl igere gik de allerede d.  23 over Bobr paa to Steder Sydøst 

for Augustovo, ved Ossovitz naaede Angrebet saa nær ind ti l  Fæstningen, at  Ty

skernes svære Belejringskanoner er begyndt at  veksle Skud med Forternes Arti l leri ,  

men Resultaterne svarede her ikke ti l  dem, der i s in Tid blev opnaaet 

ved Namur, længere mod Sydvest tog Russerne Jedvabno ti lbage, og 

Nord for Ostrolenka nærmer den russiske Modoffensive sig allerede ti l  

Vejene mellem Mysyniec og Kolno. 

Naar Feltmarshal v.  Hindenburg ikke har forfulgt Sejren i Øst-Prøjsen kraf-

Russerne 
gaa over 
til Angreb 

Russiske Soldater  besætter  en By i  Polen 
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t igere,  kommer det maaske ogsaa af,  at  han samtidig forberedte et  l ignende Slag 

mod den russiske Hær, der kæmpede mellem Grænsen og Weichsel.  Som allerede 

nævnt i det  sidste Hefte havde den tyske Offensive ogsaa her været mere ud

præget,  men i Dagene umiddelbart  før d.  18. Februar var det lykkedes Russerne at  

bringe den til  Standsning paa en Linje fra Plock over Raciaz ti l  Prasznysz,  der her 

dannede yderste højre Fløj af den russiske Front;  selve Byen var besat af en Bri

gade og stærkt befæstet ,  medens mindre Rytteriafdelinger opererede i 

Terrænet længere mod Nordøst.  Det var nu Hindenburgs Plan at  rette 

et  voldsomt Fremstød mod Flanken af denne Hær fra Egnen ved Mlava, 

hvor han omkring 20. Februar samlede et  Par Armékorps.  

Til  en Begyndelse gik det godt;  Angrebene mod selve Prasznysz blev ganske 

vist  afviste,  men længere mod Øst gik Tyskerne ustandseligt  frem, naaede ud over 

Linjen Roschnar Prasznysz og svingede saa videre mod Vest,  saa de ti lsidst  naaede 

helt  ind mellem sidstnævnte By og Ciechanov; paa Vejen frem var der 

taget Fanger og erobret et  Par Kanoner.  Den russiske højre Fløj var i  

Virkeligheden afskaaret,  Prasznysz blev nu angrebet fra tre Sider,  og 

Hinden
burgs 
anden Plan 

Tyskerne 
erobrer 
Prasznysz 

den 24. maatte Besætningen strække Gevær, 20 Stykker Skyts faldt desuden i Ty 

skernes Hænder.  — Men her havde Russerne imidlertid deres Reserver ved Haan-

den, samme Dags Morgen begyndte de en Offensive over bred Front fra Sydøst,  og 

inden Aften var den 36. tyske Reservedivision med betydelige Tab kastet  t i lbage fra 

Brohovederne ved Floden Arnitz;  i  Løbet af d.  25. kæmpede Russerne sig under 

Sammenstød, hvor Lykken idelig skifrede, frem til  Omegnen af selve Prasznysz,  men 

først  næste Aften naaede de ind i Byen. Om Natten tog Modstanderne den ti lbage, 

men d.  27. vajede de russiske Faner endelig definit ivt  over det omstridte 

Punkt.  Tyskernes 1 ilbagetog antog fra nu af en mere regelløs Karakter,  

ogsaa det russiske Rytteri  kunde gribe ind, og Proviantkolonner og Trans-

Tyskerne 
kastes ho
vedkulds 
tilbage 

potter af saarede maatte lades i Stikken. Søndag d.  28. led de tyske Arrieregarder 

betydelige Tab, Fangernes Tal steg ti l  10.000, først  hen imod Mlava lykkedes det 

atter de vigende Skarer at  gøre virkelig Frort .  — Helt  over ti l  Radzanov har den 

russiske Offensive kunnet mærkes.  Sejren ved Augustovo er ikke bleven fuldendt med 

en ti lsvarende ved Prasznysz.  

KRIGSLYKKEN VENDER SIG I ØST-GALIZIEN 

Paa samme Maade er det gaaet paa Karpather-Fronten; i selve Passerne er For

skydningerne, der er sket i  de forløbne Uger,  ganske betydningsløse,  begge Parter 

melder om afviste Angreb og heldige Stormløb, men Kampen staar stadig i de sam

me Egne; det Foraarsvejr,  der begyndte at  gøre sig gældende efter Midten af Februar,  

er  atter bleven afløst  af Frost  og Sne, og det er kun enkelte Gange, at  Angriberne 

pto\er paa at  skjule sine Kolonner under Snefog. Men Tyngdepunktet blev jo under 

det østrigske Fremstød i Bukovina og Sydøst-Galizien saa afgjort  forlagt t i l  Russer
nes venstre Fløj her ovre.  
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Forbundsfællernes Offensive var her naaet frem til  Linjen Czernovitz—Kolomea— 

Nadvorna, da den forrige Oversigt sluttedes,  og Østrigerne trængte ogsaa 

i  de følgende Dage videre frem. Den 20. blev Stanislau erobret og der

efter drejede Kampen sig en Tid om det noget nordvestl igere Roznatov. 

Wyszkov-Passet,  som Russerne havde holdt mod alle Frontalangreb, var 

l igheden omgaaet,  men de habsburgske Hære var under disse Kampe kommen langt 

fra deres egentlige Basis,  der laa snedækte Bjærghøjder mellem denne og Fronten, 

og det var nu Russerne,  der kunde drage mest Fordel af Jærnbaneforbindelserne.  

Betydelige Forstærkninger blev trukken til  fra Polen, og omkring 28. Marts maatte 

Østrigerne gaa over ti l  at  forsvare sig;  ved Roznatov blev de kastede ti lbage efter 

en frygtelig Kamp i de vinterøde Skove, og helt  ovre i  Bukovina mærkedes Om

slaget,  idet Russerne atter nærmede sig Czernovitz gennem Erobringen af Sadogovia.  

Det var aabenbart  som Modtræk mod dette Fremstød i Øst,  at  Forbundsfællerne 

paa den vestl ige Karpather-Front netop i de samme Dage kastede deres Tropper i 

tætte Kolonner mod de russiske Linjer mellem Ondava og Øvre-San. Der er imid

lertid under de forbitrede Kampe Mand mod Mand ikke gjort  nævneværdige Frem

skridt,  og samtidig er Østrigerne under Nederlag trængt t i lbage i Syd-

øst-Galizien, Russerne har atter overskredet Lomnitza-Floden efter en 

Arriéregardekamp, der kostede Fjenden 6000 Fanger,  4 Kanoner og et  

betydeligt  Træn. Oversigten afsluttes her ganske naturligt  med Russernes fornyede 

Indtog i Stanislau.  

RUSSERNES ALMINDELIGE STILLING 

Som man vil  se,  fortsættes Kampen mellem Øst- og Mellemeuropa stadig i de to 

adskilte Slaggrupper,  og i Sammenligning med, hvad der sker dér,  er  det kun min

dre Fægtninger,  som udkæmpes paa Strækningen imellem dem, Forbundsfællerne 

har ikke været i Stand til  at  udnytte den formentlige Svækkelse af de russiske Lin

jer,  der er foregaaet,  da Fløjene truedes.  Tvært imod er det Russerne,  

der ogsaa har haft  Offensiven i Centrum; saaledes erobrede de 25. Fe

bruar Gaarden Moghely ved Bolimov, og i de første Dage af Marts blev 

der rettet  et  større,  men resultatløst  Angreb mod de tyske Stil l inger Øst 

nevice.  1 det  hele er Russerne kommen godt over Katastrofen i Øst-Prøjsen; det er  

forøvrigt vanskeligt  at  naa ti l  nogen klar Foresti l l ing om dens Omfang og Forløb, selv 

nu da der foreligger mere detaljerede Beretninger fra Petrograd. Saa vidt man 

kan se,  har de indesluttede russiske Afdelinger kæmpet,  ti l  s idste Patron var opbrugt,  

endnu d.  23. Februar banede et  Par Regimenter af 29. Division sig Vej ti l  de rus

siske Linjer fra Skovene ved Augustovo, noget der taler i  høj Grad til  Gunst for 

Aanden i den russiske Hær, og som staar i paafaldende Modsætning til  de moralske Sam

menbrud, der indtraf under Felttoget i Mandschuriet .  Man træffer stadig 

den samme overlegne Ro i Generalstabens Ledelse af Operationerne; 

det hurtige Tilbagetog paa begge Fløje medfører ikke forhastede Disposi

t ioner ved andre Dele af Fronten. Storfyrst  Nikolaus ved, at  har har t i lstrækkelige 
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omgaaet 

nu i Virke-
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Styrker ti l  at  fylde Hullerne længere ti lbage, selv om Mangelen paa Jærnbaner gør 

det umuligt at  føre dem frem i Slaglinjen paa én Gang. Den russiske Felthær min

der om Persernes 10000 udødelige,  hvor der alt id stod en Mand rede ti l  at  fylde 

den Plads,  der blev tom. 

— Paa den fjærne Krigsskueplads i Kaukasus er Russerne ogsaa gaaet 

frem baade i  Passerne ved Alashkerd og hinsides Tchorok, hvor de har 

naaet Khopatchai-Floden. 

Russisk Of
fensive i 
Kaukasus 

Paa Slagmarkerne i Yest. 

FRANSKMÆNDENES OFFENSIVE 

En Ting er sikker angaaende Slaget mod Vest:  det er  atter Franskmændene, der 

har Offensiven. Hvor meget de faar ud af det,  er  noget andet;  i  Berlin paastaar man 

stadig,  at  Angrebene 

bryder ynkeligt  sam

men overfor den tyske 

Ild,  at  de i  det  højeste 

afvises blodigt,  naar 

man kommer ti l  An

vendelse afblanke Vaa-

ben, men de tyske 

Kommunikéer skjulte i  

s in Tid ogsaa,  at  Vest

hæren var gaaet t i lbage 

fra Marne ti l  Aisne; 

for sikker skal man 

ikke være paa Beret

ningerne om den tyske 

Urokkelighed. Selvføl

gelig er |  Kun Sejre-

der An- 1 "e 

greb, der afslaas,  men 

til  Tider l ister der sig 

ogsaa i  de officielle 

Telegrammer en Be

mærkning ind om, at  

Skyttegrave er tabt,  — 

og man hører ikke 

mere om Tilbageerob

ring — at Kampene Den russiske Generalissimus,  Storfyrst  Nicolaj  
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„gennemgaaende" er faldet gunstigt  ud; det er  et  velkendt Træk, at  Efterretnings

væsenet kun noterer Sejrene. 

Paa den anden Side er det heller ikke let  at  blive klar over Betydningen af de 

fortsatte franske Fremskridt.  Man kan nok konstatere,  i  hvilke Egne Presset gøres 

mere intenst,  det  er  i Champagne og omkring Verdun, men vanskeligere er det at  

se,  om der avanceres mere end de kendte 100 M. ad Gangen. Kommunikéerne berette 

om Terrænvinding ved Eparges,  Sydøst for Verdun, medens Tyskerne lidt  længere 

Øst paa ved Combres hævder deres Stil l inger,  længere Vest paa kæmpedes der med 

skiftende Field langs en bugtet  Front ved Cheppy og Vauquois i Aire-

Dalen. Mere udpræget er den franske Offensive imidlertid først  hinsides 

Argonnerne Nord for Linjen Massiges,  Beauséjourn, Mesnil ,  Perthes les 

De franske 
Fremskridt i 
Champagne 

Flurlus og Souain; dc tidligere Erobringer er her bleven hævdede overfor rasende 

Modangreb fra Fjendens Side,  idet 

navnlig prøjsiske Gardeafdelinger sættes 

ind under store Ofre.  Men samtidig 

er den ene af de talrige Smaaskove, 

der opfylder Egnen, bleven erobret 

efter den anden, Skyttegravslinje bag 

Skyttegravslinje med Frontbredder paa 
1 /2  t i l  2 Km. er stormede, og Fransk

mændene har uimodstaaeligt  kæmpet 

sig op til  Toppen af det Fløjdedrag, 

paa hvilket de tyske Stil l inger laa;  

Fredag d.  27. blev selve Bakkekammen 

naaet,  og siden 1. Marts er Angrebet 

ogsaa bleven fortsat  hinsides FJøjde-

ryggen. Alt  i  al t  synes de tagne Punkter 

nu at  danne en sammenhængende Linje 

Nord for de tidligere om

talte Byer,  men hvor tap

pert  der end er bleven 

Er der vun
det mere 
end 1 Ki
lometer 

kæmpet,  saa er det vundne maaske 

ikke saa paafaldende meget;  et  af 

Kommunikéerne taler om, at  de tyske 

Linjer nu holdes i en Dybde af 1 

én — Kilometer over en Front af 6 Km. 

overfor to franske Armékorps.  

T/sk Officer i  den forreste Løbegrav betragter  

gennem Periscopet  Franskmændenes Linjer  

Tyskerne mener,  at  de i Champne staar 

TYSKERNES MODANGREB 

Fra tysk Side har man prøvet at  lette Trykket gennem Angreb paa andre Dele 

af Fronten; i Februar forsøgtes nogle Fremstød i Ypres-Egnen, der resulterede i 

Erobringen af enkelte Skyttegrave bl.  a .  gennem Sprængning ved Hjælp af Miner,  
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Tysk Frem
stød i Loth-
rinyen 

men her oppe er Kampene senere sti lnet af.  Selv i Argonnerne meldes der efter-

haanden ikke mere om Fremskridt,  det synes at  forholde sig rigtigt ,  naar det hedder 

i  et  fransk Kommuniké af 2 2 /2 :  „1 Argonnerne har vort  Infanteri  og Arti l leri  faaet 

Overtaget." Derimod kan Tyskerne opvise mindre Resultater l idt  østl igere 

i Malancourt-Skoven; her har de bragt et  nyt Krigsmiddel ti l  Anvendelse:  

Oversprøjtning af de franske Forsvarsværker med Benzin,  som derpaa 

blev sat  i  Brand; noget l ignende gælder i Egnen Nordvest for Arras,  hvor 

franske Skyttegrave ved Notre Dame de Lorette paa en Front af 1600 M. er bleven 

besatte.  Men det eneste virkelig betyde

lige Fremstød er foregaaet paa Græn

sen mod Lothringen, hvor Franskmæn

dene Øst for Lunéville er  bleven 

kastede ud af deres Stil l inger ved 

Blamont og tvungne en li l le Mil t i lbage 

i sydvestl ig Retning mod Badonville og 

Celles over en Front paa 

21 /2  Mil,  men nogen egent

lig Posit ionskrig er ikke 

bleven ført  i denne Egn, saa et  plud

seligt  Angreb har her større Chance 

for at  gøre Virkning; i de sidste Dage 

har Tyskerne yderligere vundet et  Par 

Kilometer frem. Længere mod Syd i 

Vogesernes egentlige Højbjærge staar 

Slaget nu, navnlig Vest for Miinster,  

Tyskerne har gjort  nogle ubetydelige 

Fremskridt paa Udløberne fra Reichs-

ackeropf,  ved Hohrod og paa en Bjærg-

kam Nord for Miihlbach, de franske 

fremskudte Styrker er her falden ti l

bage paa Hovedsti l l ingen. Striden drejer sig nu navnlig om Landsbyen Storsweiler,  

som Franskmændene delvis har erobret,  og om forskellige Punkter ved Sulzern.  

Større Betydning har disse Kampe imidlertid ikke, det er i Virkeligheden kun 

paa Strækningen fra Verdun og Vest paa,  at  Modstanderne i den sidste Tid for 

Alvor har prøvet Styrke.  Langs den øvrige Front er det Arti l leriet ,  der forhindrer 

al  Slaget dør fuldkomment hen. Tyskerne har atter gentagne Gange beskudt 

Reims, navnlig Mandag d.  22. Marts,  da Granaterne ogsaa trængte ind 

og sprængte den halvt ødelagte Domkirkes Hvælvinger.  Samme Dag var 

et  tysk Luftskib inde over Caiais og kastede Bomber ned. -— Noget større er der 

hidti l  ikke kommen ud af det franske Fremstød. General Joffre prøver 

selvfølgelig at  udnytte den Svækkelse,  der maa være indtraadt paa Ty

skernes Vestfront samtigig med de voldsomme Frembrud mod Øst;  21. 

Hvorledes et  Plovjern kan bruges som 

Beskyttelse mod Kuglerne 

Reims 
bombarde
res atter 

De Allierede 
behøver 
flere 

. Reserver 

Armékorps er f.  Eks.  ført  der over fra den franske Grænse, men de Allieredes 
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Gudstjeneste i  en t i l  Kapel  omdannet Vinkælder i  Reims 

Hovedaktion er saa langt fra begyndt endnu. Den engelske Attaché ved det franske 

Hovedkvarter har aabent erklæret „For at  slaa de tyske Styrker behøver vi f lere 

Reserver end dem, vi i Øjeblikket kan disponere over".  

Kampen paa Havet. 

DEN MISLYKKEDE UNDERVANDSBLOKADE 

Den tyske Undervandsblokade er bleven ti l  Fiasko. Det gik strygende de første 

Dage, mellem 18. og 25. Februar blev der sænket 8 engelske Dampere — en enkelt  

af dem er dog maaske løbet paa en Mine, men alt  i  al t  kunde man regne, at  der 

blev tabt et  Skib om Dagen, hvad der forøvrigt næppe kan kaldes foruroligende, naar 

det drejer sig om en Handelsflaade paa 21.000 Fartøjer.  Siden d.  25. har Tyskerne 

imidlertid ikke kunnet opvise et  eneste Resultat .  Undervandsbaadene har været i 

men har lidt  følelige Tab, d.  2 4 /2  blev én skudt i Sænk af en fransk 

Orlogsmand, d.  4 /3 ramte engelske Jagere U. 8.  i  Farvandet ved Dover 

og tog Mandskabet ti l  Fange, en tredje Baad er bleven paasejlet  og i 

hvert  Fald beskadiget af Fragtdamperen „Thordis",  maaske er det gaaet 

en fjerde paa samme Maade. I det  hele har Omslaget efter den første Blokadeuge 

været saa paafaldende, at  man kunde formode, at  det drejede sig om en overlagt 

Indsti l l ing af Operationerne for at  vende Stemningen i Amerika mod England, men 

Bevægelse,  

Tab af 
Under-
vandsbaade 
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et Forsøg, som et tysk Luftskib i  de sidste Dage har gjort  paa at  ødelægge en 

engelsk Damper med nedkastede Bomber,  peger afgjort  i  modsat Retning. 

Ellers har den franske Flaade mistet  en Torpedojager,  der løb paa 

en Mine i Adriaterhavet,  og nede i den sydlige Del af Atlanterhavet har 

en tysk Hjælpekrydser,  der formodentlig opererer med sydvest-afrikanske Havne som 

Basis set  si t  Snit  t i l  at  sænke 3 engelske Fragtdampere.  

Andre Be
givenheder 

Politisk Udvikling. 

SPÆRRING AF TILFØRSEL TIL TYSKLAND 

Polit isk set  beherskes Stil l ingen af Spørgsmaalene, om hvad Virkning Blokade

krigen og Angrebet paa Dardannellerne vil  faa.  Det er endnu ikke fastslaaet,  om 

tyske Undervandsbaade virkelig har angrebet neutrale Skibe; den amerikanske Damper 

„Evelyn" løb paa en Mine, og det samme gælder maaske om de norske 
1 r  ° I)e neutrale 

Skibe „Belridge" og „Regin".  Derimod har de Allierede nu endelig skibe og 
. ,  , i i  j Blokaden 

proklameret den fuldstændige Afspærring af Tilførsel  t i l  tyske Havne, dog 

vil  Fartøjer,  der ikke bringer Kontrabande af nogen som helst  Art,  ikke blive 

konfiskerede, men kun stoppede — Det er en Beslutning, der aabenbart  har afkølet  

den tyskfjendtlige Stemning i Amerika adskill ige Grader,  men som der næppe vil  ske 

nogen Forandring med, da det Mæglingsforslag, Washington-Regeringen har fremsat,  

ikke bliver antaget af de krigsførende. Englænderne fremhæver med en vis Ret,  at  

der efter de tyske Reguleringsbestemmelser om Forbruget,  ikke mere 

kan gøres Forskel paa Import ti l  Staten og ti l  private,  og paa tysk Side 

vil  man ikke opgive den offensive Anvendelse af Minerne, og herti l  

De ameri
kanske 
Mæglings
forslag 

svarer de brit iske Blade, at  det netop var med dette Misbrug, at  de neutrales Vanske

ligheder begyndte,  og at  det var dengang, der burde være protesteret .  

Paa Balkan har Dardanneller-Kampene medført ,  at  den bulgarske Krigsminister 

i Sobranjen har indbragt Forslag om at indkalde alle bulgarske Statsborgere mellem 

21 og 45 til  „45 Dages Øvelse",  det er  utvivlsomt Begyndelsen ti l  Deltagelse i Krigen, 

men om Czar Ferdinands Rige vil  støtte Tyrkerne eller sikre sig nogle 

af deres Besiddelser,  er  der ingen udenforstaaende, som ved. I Athen 

har man overvejet  Situationen i langvarige Kronraad, ti l  hvilke ogsaa 

Generalstabschefen har været t i lkaldt,  ogsaa her er Forholdene uklare,  og Forhand

lingerne er endt med en Ministerkrise,  idet Venizelos er traadt t i lbage fra Førsteminister

pladsen, men herved er vi ude over det Tidsrum, som denne Oversigt omfatter.  

Bulgariens 
og Græken
lands Hold
ning 
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enkelte Værnepligtige og sættes i  Bevægelse ved selve Fredsbrudet,  inden Banelin

jerne belemredes af de lange Tog med Reservister og Landeværnsmænd. — Det hele 

skulde være gennemført  i Efteraaret  1913 og efter 24 Aars Forløb vilde Tyskerne 

blive i Stand til  at  føre en fuldt uddannet Hær paa 51 /2  Millioner i  Marken 

Det er Pladsen værd lige at  notere de tyske Partiers Stil l ing ti l  Forsvarsvæse-

net.  Da Kong Wilhelm og Moltke,  Roon og Bismarck for mere end 50 partiernes 

Aar t i lbage begyndte Reorganiseringen af den prøjsiske Hær, var det kun ^,"u
l n  

en ubetydelig konservativ Gruppe, der støttede dem. Efter de store Krige ™ e n  

kom det nydannede national-l iberale Parti  paa Militærmændenes Side,  og fra Aarhun-

dredeskiftet  blev det katolske Centrum vundet,  i  1906 sluttede de Frisindede sig ti l  

den „nationale" Polit ik,  og Hærlovene fra 1912 og 1913 er gennemført  med Støtte 

fra alle de borgerlige Partier.  — Da Krigsmaskinen endelig blev sat  i  Gang i 1914, 

samlede ogsaa Socialisterne sig om Rigets sort-hvide Banner.  

KAMPBEREDSKAB, MATERIEL OG FØRERE 

Hærens Celle er Armékorpset,  dets indre Organisering er omtrent som i den 

franske Hær (srnlgn. ovenf.) .  I Almindelighed rekruteres det lokalt ,  herved kommer 

Tysk Infanteri  med fel tmæssig Udrustning 
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Armékorp
set som Hæ
rens Celle 

Indkaldelserne til  at  gaa let;  i  Provinser med fremmed Befolkning bruges dog et 

andet System, men da disse falder sammen med Grænseegnene, og Af

delingerne her omtrent stadig er paa Krigsfod, betyder det mindre. Men 

selv i det Indre af Landet er Bataljonerne oppe paa en Fredsstyrke af 

740 Mand, saa Indkaldelsen af en enkelt Aargang kompletterer Mandskabet.  

Aldrig har nogen Hær i Verden været i den Grad kampberedt.  Alt var regnet ud 

til  de mindste Enkeltheder, ved første Mobiliseringsordre gik Jærnbane og Telegraf 

straks ind under militær Ledelse, gennem en fuldendt Organisering af Stabene und-

gaas unødig Tidsspilde, det var dette glimrende System, der trods temmelig langsomt 

Marschtempo gav de tyske Korps deres forbløffende Bevægelighed i Kri

gens første Uger. Gennem Aar havde man forberedt dette pludselige, 

tordnende, overvældende Frembrud, en saadan kort koncentreret Kraft-

Borgerhæ-
rens kortva
rige Kraft
udfoldelse 

Det mis
lykkede 
Fellartilleri 

udfoldelse var, hvad Borgerhæren kunde præstere, men i selve den Kendsgerning, at 

Krigens første Maaneder ikke bragte den ventede og nødvendige Afgørelse, laa saa og-

saa den store Skuffelse og maaske Begyndelsen til  Nederlaget.  -  Ikke saaledes, at 

Tyskland ikke ha\de Menneskemateriale nok; foruden Reserven og Landstormsmæn-

dene og de ikke uddannede Aldersklasser under tyve Aar raader man vistnok over 

op mod 3 Mil. Mand, der i t idligere Tid, inden Rammerne blev udvidede, var forsat 

til  Ersatz-Reserven. Men naar det drejer sig om ikke uddannede Folk og Forstærk

ningstropper, saa har baade England og Rusland alligevel ganske anderledes Masser 

at tage til .  

Lige saa fortrinligt som Personellet er utvivl

somt den tyske Hærs Materiel undtagen paa et 

enkelt og meget skæbnesvangert Omraade: Felt

artilleriet. Hærledelsen havde i 1896 

med forbavsende Hurtighed indført en 

ny Kanontype, der overtraf alt ,  hvad 

man hidtil  havde kendt, men allerede Aaret efter 

blev den totalt  distanceret af den moderne hurtig

skydende franske Feltkanon med fast Lavet og 

tilbageglidende Løb, et Fremskridt,  der muliggjorde 

Skydning, uden at hele Kanonen behøvede at ret

tes paany for hvert enkelt Skud, og som Følge deraf, 

at Bctjeningsmandskabet kunde holdes dækket 

bag Skjolde. Der var ikke andet for; Tyskerne 

maatte lave deres nye Skyts om efter endnu nyere 

Model, og derved blev det noget af et Misfoster,  

De artilleristiske Sejre, der er vundet,  har de nye 

og fortrinlige Haubitz-Batterier utvivlsomt Æren 

for, selv om de „42 cm."s Virkninger maaske 

foreløbig kun kendes fra Sagnskildringens Gen

spejling. 

Denne Hær føres saa af et Officerskorps der Tysk Officer 
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Mellem 4. og 18. Marts. 

Beskydning 
tværs over 
Halvøen 

Angrebet paa Dardanellerne. 
D E  A L L I E R E D E  M I S T E R  T R E  O R L O G S M Æ N D  

Det viser sig nu, at ogsaa et af Englands nyeste Kampskibe „Queen Elisabeth" 

deltager i Angrebet paa Dardanellerne; det er en Orlogsmand paa 27000 Tons 

med otte 15-Tommers Kanoner og Maskiner, der udelukkende drives med Olje-

brændsel; desuden er et Søsterskib til  „Agamemnon", „Lord Nelson" kommen med, 

men virkelig Resultater er ikke opnaaet,  og Flaaden har d. 18. dennes lidt føle

lige Tab. 

I Dagene til  den 10. Marts blev Forterne ved Chanak-Snævringen taget under 

Behandling baade fra selve Strædet, i hvilket de ovenomtalte engelske Skibe er 

trængt ind, og ved indirekte Beskydning ude fra det aabne Hav tværs 

over Gallipoli-Halvøen, der paa dette Sted er 1 — 1'/2  dansk Mil bred. 

Bombardementet har ikke været uden Virkninger, Fredag d. 5 fløj Krudt

magasinet paa Hamidieh i Luften, og om Lørdagen blev dette Fort samt Dardanos-

Batteriet og Rumilie Mediajieh bragt til  Tavshed ved direkte Beskydning fra „Aga

memnon" og „Lord Nelson" paa en Afstand af 12—14,000 M. Flere af Skibene 

blev under disse Kampe ramt, men uden at de dengang tog nævneværdig Skade, og 

samtidig var baade Slagskibe og Krydsere i spredt Aktivitet mod Forsvars

værker langs fjærnere Dele af Kysten, saavel i Besika- som Saros-

Bugten, hvor Tangen ved Bulair holdes under Beskydning; ude ved 

Dardaneller-Pynterne har Landgangsstyrkerne endvidere haft nogle Fægtninger med 

tyrkiske Tropper. 

Vanskeligheden laa imidlertid ikke saa meget i at  faa Forterne bragt til  Taushed 

som at ramme det skjulte Skyts, hvormed Tyrkerne og Tyskerne fra dækkede Stil

linger kunde hindre Arbejdet med Mineopfiskning. Torsdag d. 4 meldtes der endnu 

om, at Rensningen af Farvandet gik sin Gang samtidig med Beskydningen, men se

nere har det aabenbart drejet sig om Strækninger, der beherskedes af Forsvarernes 

Kanoner, og der er herefter gjort Forsøg paa at fortsætte efter Mørkets Frembrud, 

saaledes Natten mel. 10. og 11. Marts.  Men de tyrkiske Lyskastere synes at have 

Spedte An
greb langs 
Kysten 
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gjort Optagningsarbejdet umuligt,  og det er ikke lykkedes de Allieredes 

Kanoner at ramme disse Projektøranlæg. 

Saa hvilede Angrebet en Uges Tid, maaske paa Grund af ugunstigt 

Vejr,  og da de britiske og franske Orlogsmænd atter Torsdag d. 18. om Morgenen 

stod ind i Strædet, viste det sig, at Forterne nok kunde bringes til  Tavshed, men 

ikke var demolerede. Forsvarerne standsede ganske vist deres Ild overfor en Beskyd

ning af „Queen Elisabeth ,  „Agamemnon" og „Lord Nelson" paa længere og den 

franske Eskadre paa kortere Afstand, men da Panserkrydseren „Inflexible" og de 

ældre engelske Slagskibe tog fat om Eftermiddagen svarede Tyskerne 

og Tyrkerne atter,  og denne Gang ikke uden Virkning: „Inflexible" fik 

sin forreste Observationspost ødelagt og maatte trække sig tilbage for at 

reparere. „Gaulois" blev ligeledes ramt og gik ud af Kamplinjen; Tyrkerne paastaar 

ogsaa, at de har skudt en Torpedojager i Sænk. Men samtidig truedes Skibene af 

en anden Fare: de løse Miner, som Forsvarerne med Strømmen lod drive ned imod 

dem. Det var efter Sammenstød med en af disse, at det franske Slagskib „Bouvet" 

blev sendt til  Bunds i en saadan Fart,  at kun meget faa af Besætningen 

reddedes, og det er sikkert af lignende Grunde, at de engelske Kamp

skibe „Irresistible og „Ocean hen paa Eftermiddagen maatte søge tilbage; begge 

sank paa dybt Vand ved 6-Tiden uden nævneværdigt Tab af Menneskeliv. 

I og for sig betyder Tabet af de to gamle Slagskibe (begge fra 1898) ikke saa 

meget, og „Implacable" (fra 1899) og „Queen (fra 1902) er allerede afgaaede fra 

England for at fylde Hullernej „Gaulois" er et endnu ældre Skib, og „Inflexible"s 

i kan maaske hurtig rettes, men Begivenheden viser,  med hvor store 

Faier et Angreb al denne Art er forbunden. Der er aabenbart god 

Brug for det franske Landgangskorps, der under Kommando af den fra 

Marokko-Kampagnen bekendte General d'Amade er bleven samlet i Nord

el af det er allerede under Vejs, og der ventes ogsaa Tropper fra Ægyp

ten. Helt sikre paa Situationen er Tyskerne i Stambul forøvrigt ikke, idet de sender 

deres Kvinder og Børn Nord paa over Bukarest,  enten det nu er et Bombardement 

eller en Revolution af Oppositionspartierne, de frygter.  

Paa den anden Side Stræderne er den russiske Sortehavs-Flaade, samtidig 

virksom og har bombarderet nogle Havnebyer paa den vestlige Del af Lilleasiens 

Nordkyst,  og nede ved Smyrna har en britisk Eskadre Fredag den 5. 

Marts beskudt Fortet Jenikale, der ikke var i Stand til  at  svare; deri

mod synes mindre tyrkiske Batterier i de følgende Dage ogsaa her at 

have vanskeliggjort Mineoptagninger. Dog virker alle disse Begivenheder saaledes 

at der er Røster i Tyskland, som begynder at kræve aktiv Optræden fra den øst

rigske Flaades Side — Østrigerne kunde vel med Rette svare, at et endnu virksom

mere Middel var en sejrrig tysk Aktion i Nordsøen. 
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De Allieredes begyndende Offensive. 
F R A N S K M Æ N D E N E  I  C H A M P A G N E  

Til Lands har Kampene i Frankrig og Flanderen atter samlet den største Op

mærksomhed, der er nemlig næppe Tvivl om, at de Allieredes store Offensive nu 

tr begyndt, ikke saaledes, at der foreløbig tilstræbes et Gennembrud i stor Stil  

men langs hele den tyske Vestfront udøves der aabenbart et Pres, som efterhaanden 

kan gøres mere intenst og om saa skal være koncentreres til  et  Frembrud; maaske 

Engelske Soldater transporteres til  Fronten i Londonske Motoromnibusser 

ske Angreb, der blev foretaget ved la Bassée, en Slags Prøve paa noget 

saadant, men under alle Omstændigheder bevirker dette Tryk mod de 

tyske Linjer,  at der næppe sendes flere Tropper til  Øst-Fronten, at 

Transporterne maaske allerede er begyndt at gaa i den modsatte Retning, 

le indrømmer, at Englænderne Onsdag d. 10 har erobret Landsbyen 

Neuve Chapelle ved la Bassée, men paastaar iøvrigt,  at alle de Allieredes Angreb 

ei bleven afvist,  navnlig er der nævnte Dag bleven udsendt en lige saa bombastisk 

som usandsynlig og selvmodsigende Beretning om, hvorledes to svage rhinske Divi-

sioner har standset 6 franske Armékorps'  Offensive i Champagne. Imidlertid er der 

næppe Tvivl om, at denne er bleven fortsat,  ikke saa udpræget som tidligere, idet 

tyske Forstærkninger er trukken til;  erobrede Skyttegrave er forbigaaende bleven 

tabt,  men rigtignok straks efter stormede paany, og under denne Modoffensive er 

er det engt 

Virknin
gerne af 
Presset 

Tysker 
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yderligere Terræn bleven vundet.  Det gælder navnlig i de stærkt befæstede Skov 

strækninger Vest og Nordvest for Perthes, hvor et tysk Gadekompagni 

blev omringet d. 5.,  og paa den modsatte Skraaning af den Højderyg 

Nordøst for Mesnil,  som Franskmændene allerede tidligere havde naaet 

Højderyg
gen ved 
Mesnil 
passeret 

Kammen af. Paa Skrænterne af disse Bakkedrag er der i de sidste Dage vundet 

vigtige Stillinger. Forsvarsværkerne var paa denne Kant overordentlig stærke med 

dækkede Kanonstillinger og dybe underjordiske Opholdsrum, navnlig d. 16. blev 

der erobret en meget vigtig Skrænt, der giver godt Overblik over hele det nordlige 

Affald. Tyskerne har gjort sig fortvivlede Anstrengelser for at vinde det 

tabte tilbage, og d. 17. led et Landstormsregiment svære Tab under et 

saadant Forsøg. Ogsaa østligere i Hulvejene, der fører fra Beauséjour 

har Franskmændene kæmpet sig frem; deres Kommunikéer gør et paalideligt Ind

tryk, idet der gives meget detaljerede Oplysninger om, hvor langt man naar frem 

hver enkelt Dag. Alt i alt  er der nu tilbagelagt to—tre Kilometer over en Front 

paa en dansk Mil.  

Tysk Til-
bageerob-
ringsforsøg 

E N G L Æ N D E R N E  E R O B R E R  N E U V E  C H A P E L L E  

Det antages, at Tyskerne i Champagne har sammendraget en 4 å 6 Armékorps, 

og det er utvivlsomt denne Troppekoncentration, der har gjort det muligt for Eng

lænderne at foretage et vellykket Fremstød paa deres højre Fløj.  Onsdag Morgen 

d. 10. stod 4. Korps og det indiske Armékorps rede i Egnen Nord for la Bassée, 

de to Parters Skyttegrave laa her kun en 100 M. fra hinanden, og Angrebet ind

lededes med, at engelske og franske Kanoner, lette saavel som svære, koncentrerede 

deres Ild mod de tyske Stillinger omkring Neuve Chapelle. I 35 Mi-
Ilen frygte 

nutter varede den alt ødelæggende Beskydning, Forsvarsværkerne jævne- '<9 , e  A r-

des bogstavelig talt  ud under denne Jærnregn, og de tyske Soldater der '  

prøvede paa at slippe tilbage blev pillede ned af de britiske Skarpskytter.  Da Fod

folket saa ved 8-Tiden gik frem til  Storm, var det kun under det voldsomme Frem-

løb over 100 M. at Tyskerne kunde bruge deres Maskinkanoner; i selve Skytte

gravene brød Modstanden fuldstændig sammen, og Byen blev taget i en 

Haandevending, kun lidt længere mod Nordøst havde en mindre tysk 
Det hurtige 
Stormløb 

Afdeling sat sig fast,  og først da nye britiske Styrker ved Middagstid greb ind, maatte 

de opgive deres heltemodige Forsvar. Samtidig var Afdelinger lidt sydligere fra 

Richebourg naaet frem til  Randen af Biez-Skoven. 

I Løbet af Eftermiddagen blev Angrebet fortsat i Retning af Aubers mod Nord

øst og i Rummet mellem Neuve Chapelle og Biez-Skoven; her hævdede Angrebet 

Tyskerne længe en stærk Stilling ved Korsvejen Syd for Landsbyen, 

først om Aftenen Kl. 51 /2  blev den taget ved et Bajonetangreb. Kampen Rven 

fortsattes i det hele til  langt efter Mørkets Frembrud, men da var ogsaa et fuld

kommen Netværk af Løbegrave over en Front paa 3> l /2  Km. og med en Dybde af 

2 Km. i Englændernes Magt. Forsøg, som Tyskerne gjorde paa at erobre det tabte 

tilbage om Torsdagen, blev afvist med Lethed, og de britiske Fremskridt fortsættes 
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omend langsommere, da Fjenden nu havde faaet Forstærkninger; inden Søndag var 

der vundet yderligere 1500 M. Den britiske Offensive spores ogsaa længere mod 

Nord ved Armentiéres, hvor 3. Korps Natten mellem d. 9. og 10. tog Landsbyen 

Erinette under et rask Angreb. 

De Allieredes Fremdrift mærkes iøvrigt ogsaa paa et andet Punkt; Oversvøm

melserne er svunden i Flanderen, og den belgiske Hær har benyttet sig af dette til  

at  presse paa fra Pewyse i Retning af Schorbakke ved Yserkanalen. Helt 

ude paa venstre Fløj har Krigsskibene atter i den senere Tid begyndt 

at gribe ind i Kampen. — Fra tysk Side er der kun gjort et enkelt Forsøg 

paa gennem Modangreb i større Stil  at hindre disse Bevægelser, og man har atter 

valgt Egnen ved Ypres hertil .  Søndag Aften d. 14. gik Tyskerne frem mod St. Eloi,  

der ligger ved et Vejskæringspunkt Syd for Byen, og da Stormangrebet vandt saa-

dan Terræn til  begge Sider af Landsbyen, at den engelske Styrke truedes med at 

blive omringet her inde, gik den for en Tid tilbage; Reserverne, der ankom i Løbet 

af Natten, tog imidlertid omtrent alt  det tabte tilbage. 

S P R E D T E  K A M P E  L A N G S  H E L E  F R O N T E N  

har der vist ikke været nogen Del af den lange Front, hvor der ikke 

i de forløbne Uger har fundet Sammenstød Sted. Omkring Søndag d. 7. 

gik det f.  Eks. ogsaa varmt til  i  Vogeserne; Franskmændene har erobret 

Franske Alpejægere forsvarer en Aa 

Belgierne 
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oysaa paa 

løvrigt 

Kampe i 
Vogeserne 
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Inberg og Skridt for Skridt arbejdet sig frem ved Hartmannsweilerkopf og Reichacher-

kopf, hvor Tyskerne under et Modangreb atter et Øjeblik fik Fodfæste, men hvor 

de franske Alpejægere i Kamp Mand mod Mand derpaa trængte dem tilbage. Derimod 

hævder Tyskerne stadig det Terræn, de noget nordligere erobrede ved Badonviller 

og Celles. Paa hele denne Øst-Front kæmpes der stadig spredt; helt nede ved Burn-

haupt i Elsass, og mellem Meuse og Moselle, dels af Artilleriet paa de aabne Højder, 

dels af Fodfolket i Prétre- og Apremont-Skovene. — I Maanedens første Tredjedel 

var der derimod Ro paa Strækningen mellem Arras og Reims, men Lørdag d. 13. 

blev denne By atter bombarderet,  Kathedralen i Soissons fik ogsaa nogle 

Skud, og hinsides Oise kom det om Mandagen til  heftige Kampe omkring 
Albert efter en tysk Minesprængning. 

Paa et Par enkelte Punkter har disse spredte Sammenstød været noget mere 

koncentrerede, saaledes ved Notre Dame-de-Lorette, Nord for Arras. Franskmændene 

begyndte her med i Dagene før Søndag d. 7. at tage nogle Skyttegrave 

tilbage, hen i Ugen havde Tyskerne saa atter Lykken med sig, og nu i 

de sidste Dage meldes der paany om fransk Fremgang. — Det andet 

Sted er Landsbyen Vauquois Øst for Argonnerne, som Franskmændene trængte ind 

i ved Maanedens Begyndelse; nu efter et Par Ugers Forløb er den vestlige Halvdel 

ogsaa bleven stormet. I selve Argonnerskoven holdes Kampen kun gaaende omkring 
Four de Paris og Bolante. 

Mellem Ar
ras og Reims 

Kampe ved 
Lo ret te 
og ved 
Vauquois 

Stillestaaende Kamp i Øst. 

L A N G S  F R O N T E N  I  G A L I Z I E N  O G  P O L E N  

Paa Krigsskuepladsen i Øst er det kun ved den prøjsiske Grænse, at der sker 

Forskydninger, som er værd at tale om; i Karpatherne og Sydøst-Galizien kommer 

Slaget mere og mere til  at  minde om det i Polen. Maaske spiller Vejret her en Rolle; 

Russerne beretter i hvert Fald, at deres Tropper til  Tider maa arbejde 

sig frem i Sne til  Brystet under den Offensiv, der stadig opretholdes 

Nord for Kolomea, og naturligvis bliver Terrænvindingen ubetydelig under 

>rhold; Østrigerne paastaar, at de med Lethed afviser alle Angreb; dog, 

hævder Russerne, at de d. 14 har taget 2000 Fanger. -  I Sydøst-Galizien er det 

nemlig de russiske Styrker, som presser paa, i Karpatherne er det Østrigerne, Bulle

tinerne nævner alle de kendte Passer, der er til  Tider vundet Terræn, som ved 

Koziuvka og Studenne, og navnlig synes Angrebene at have været heftige i Egnen 

om Baligiod, men selv paa denne Del af Fronten, hvor det østrigske Hovedstød fore-

gaar, har Russerne ved et Modangreb d. 14. kunnet tage en 2400 Fanger og 17 Mi-

trailleuser, i det hele har Forbundsfællerne næppe gjort varige Erobringer. Ogsaa 

her lægger Sneen store Hindringer i Vejen, det er i Virkeligheden kun Skiløberaf-

delingerne, der kan bevæge sig frit .  

Vintervejret 
lægger 
Hindringer 
i Vejen 

saadanne F 
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Sammen
stødene ved 
Gorlice 

Langs den lange Front, der strækker sig i Nord og Syd over polsk og galizisk 

Omraade fra Bzura-Flodens Udløb til  Karpatherne, skifter Forsvar og Angreb nogen

lunde ligeligt mellem de stridende Parter.  I Dagene før d. 7. har Tyskerne været 

særlig heldige med et Fremstød Sydøst for Rava, hvor 3400 Russere blev taget til  

Fange og 16 Maskingeværer erobrede. — Mere betydelige Sammenstød 

har imidlertid kun fundet Sted ved Gorlice i Galizien, dér hvor Vest- og 

Syd-Fronten mødes; en heldig østrigsk Offensive blev her i Dagene efter 

d. 10. standset ved kraftige russiske Modangreb, Fjenden kastedes tilbage over Sen-

hukwa-Floden, 3 Kompagnier maatte ved denne Lejlighed strække Gevær, og 

derpaa bragte et Flan

kestød Russerne i 

Besiddelse af Lands

byerne Lupkov og 

Smolnik; 4000 Mand 

maatte her overgive 

sig med 2 svære Hau-

bitzerog 

2 Feltka

noner. 

Stillingen 
ved 
Przemysl 

De heftige øst

rigske Angreb skyl

des muligvis Ønsker 

om atter at naa frem 

til  Przemysl, hvis 

Stilling nu begynder 

at blive mindre gunstig. — Udfaldene har i lang Tid været ophørt og Angrebet er 

ført frem til  selve Forterne, der beskydes af svært Artilleri.  

Østrigsk Skipatrulje i Kamp paa Karpaternes Rjærgskraaninger 

R U S S I S K  O F F E N S I V E  M O D  D E N  P R Ø J S I S K E  G R Æ N S E  

Som fremstillet i den foregaaende Oversigt jvar det tyske Fremstød fra Øst-

Prøjsen bleven standset noget længere eller fjærnere fra Fæstningslinjen langs Narev, 

Bobr og Njemen, og det paafølgende Angreb mod Przasnysz var bleven afværget.  

Medens Tyskerne endnu staar fast i Centrum af denne Front Nordvest for Lomza 

og umiddelbart udenfor Ossovitz, som stadig bombarderes, har Russerne i Maanedens 

første Tredjedel paa begge Fløje forsøgt en Offensive, dels Norden for Przasnysz, 

dels over en bred Front fra Bobr og Njemen mod Mariampol-Simno, Sejny og Augu-

stovo. Ingen af de sidstnævnte Punkter er imidlertid bleven naaet,  idet Tyskerne, 

efter at have tilført Forstærkninger fra det Indre af Landet,  begyndte en 

Modoffensive, der navnlig virkede afgørende ved Augustovo, hvor 4000 

Mand blev taget til  Fange og 3 Kanoner gjort til  Bytte. Det russiske Frem

stød er her bragt fuldkommen til  at  standse. — Nord for Przasnysz blev det tyske 

Modstød ogsaa til  en Begyndelse ført med Kraft,  og Angriberne naaede helt ind mod 

I)et mislyk
kede Frem
stød ved 
Augustovo 
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Russerne 
stormer 
Memel 

de fjendtlige Skyttegrave, men siden Lørdag d. 13- er Forholdet helt forandret,  det 

er nu Russerne, der trænger frem paa begge Sider af Przasnysz og over 

en stadig bredere Front mod Øst i Terrænet mellem Floderne Orzyce, 

Omulevo og Szkva, Nordøst for Ostrolenka. Kampene om de enkelte 

Russisk 
Fremstod 
Xordøst for 
Przasnysz 

Landsbyer og Skyttegravslinjer føres med en utrolig Haardnakkethed, idet et enkelt 

Punkt kan blive taget og tabt adskillige Gange i Løbet af Dagen; Artilleri og Mitrail-

leuser deltager i Gadekampene og fra Husene skydes med Revolverkanoner; om Nat

ten efterfølges Beskydningen af Bajonetangreb. Navnlig om Landsbyen Jednorozic 

har der staaet en haardnakket Kamp; 

Tyskerne maatte her efterlade et 

Stykke svært Artilleri og 17 Feltka

noner. Paa et andet Punkt er der 

erobret 5 Feltpiecer og 42 Mitrail-

leuser. Imidlertid tages der stadig 

forbavsende faa Fanger, hvad der 

vidner godt om Aanden i den tyske 

Hær og den Maade, Tilbagetoget 

ledes. 

Paa den yderste Fløj ved den 

nedre Memel er Russerne i de sidste 

Dage atter gaaet frem, 

dels mod Tauroggen dels 

paa tysk Grund ved 

Gorzda Øst for Memel, hvor For

svarerne er kastede tilbage med et 

Tab af 2 Kanoner; derpaa trængte 

en russisk Afdeling d. 18. Marts om 

Aftenen ind i Byen Memel, som blev besat efter en voldsom Gadekamp, i hvilken 

ogsaa den civile Befolkning deltog. 

- Fra Krigsskuepladsen i Kaukasus foreligger der nogle meget almindelig holdte 

russiske Beretninger om fortsat Fremrykning Sydvest for Tschorok-Floden. 

Fangne østrigske Officerer køres til  Hovedkvarteret 

Kampen paa Havet 
Der er gaaet endnu én af de tyske Ocean-Krydsere i Løbet.  „Dresden," der 

undslap fra Slaget ved Falklands-Øerne, er bleven ødelagt ved Juan Fernandez, en 

chilensisk 0 ovre i Stillehavet.  Det er en mindre beskyttet Krydser paa 3600 Tons, 

der strøg Flaget,  da de to overlegne Modstandere: Panserkrydseren „Kent* 

og den hurtige Krydser „Glasgow" havde skudt den i Brand. Efter en 

Eksplosion i Krudtmagasinerne gik „Dresden" senere til  Bunds. — Sam-

det, og saa ganske usandsynligt er det ikke, at Kryseren „Karlsruhe" 

'Dresden« s 
og »Karls
ruhes» Un
dergang 

t idig forlyd 
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(4900 Tons) skal være forulykket efter en indre Sprængning allerede før Jul,  hvor

efter Mandskabet blev ført hjem paa en tysk Damper. Saaledes kunde det forklares, 

at dansk Rejsende i sin Tid paastaar at have truffet Søfolk fra „Karlsruhe" paa 

tyske Baner. Forholder dette sig rigtigt,  er nu vistnok kun en enkelt af de tyske 

Orlogsmænd ude; den lille Krydser „Bremen," som man imdlertid ikke længe har 

hørt det fjærneste til ,  samt forskellige Hjælpekrydsere; en enkelt af disse, „Eitel 

Friedrich" er gaaet ind i én af Fristaternes Havne og har rejst en Storm af Indig

nation, fordi den ogsaa har boret et amerikansk Fartøj i Sænk. 

Samtidig fortsættes den tyske Undervandsblokade og Baadcheferne har atter 

været mere heldige; i de forløbne 14 Dage er 14 engelske Dampere og en Hjælpe

krydser bleven ramt af Torpedoer med mere eller mindre ødelæggende 

farlig Færd er det dog, idet der atter er gaaet en Undervandsbaad tabt,  

som blev vædret af den engelske Torpedojager „Ariel." Den britiske 

Regering har desuden paa sin Side udstedt Bekendtgørelse om den stren

gere Afspærring af Tyskland; hvis et Skib, der staar Nordsøen ind, ikke 

neutralt  Land, vil det blive ført til  britisk Havn, og Ladningen vil saa, hvis det ikke 

er Kontrabande, som beslaglægges, enten blive overtaget af Regeringen eller tilbage

givet Ejeren paa Betingelser,  der fastsættes af Priseretten. Saa vidt man kan skønne, 

kommer der kun formelle Protester fra Washington i den Anledning. — At Stillingen 

stadig er betænkelig for de neutrale fremgaar af den svenske Damper „Hannas" 

Skæbne; den blev 1 3 /3  ud for Scarborough sendt til  Bunds ved et Torpedoskud. 

Resultat;  en 

De nye 
Spærrings-
regler 

har Pas til  

Det er lykkedes Kong Kon

stantin at finde en ny Premiermini

ster,  og denne har i sin Programer

klæring ladet forstaa, at Grækenland 

vil gribe til  Vaaben, hvis den ved 

Bukarest-Freden skabte 

Ordning bringes i Fare, 

men ellers skal Neutra

liteten bevares. Foreløbig er der ikke 

mere at vente fra den Kant, idet 

Kamrets Møder er udsat en Maaned, 

og derefter venter man en Opløs

ning. Imidlertid bliver det klart,  at 

én af Grundene til  Kong Konstantins 

forsigtige Politik er Frygten for et 

bulgarsk Angreb i Ryggen, og hvis 

Athen og 
Sofia — 
gensidig 
Mistillid 

Fiirst  Biilow og hans Hustru, en født Italienerinde 

man kan tro Venizelos, nærer man i Sofia en 
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ganske tilsvarende Frygt overfor Grækenland. Det skulde altsaa være gensidig Mistro 

der forhindrede de to Regeringer I at  komme i Gang. At de Allierede nu, da Græ

kerne har betakket sig, prøver at vinde Tilslutning i Sofia er der næppe Tvivl om 

og engelske Regeringsblade har, aabenbart i den Forbindelse, gjort opmærksom paa, '  

at  Balkan-Staterne aldrig kan vente Landudvidelse ved den endelige Fred hvis de 
ikke deltager i Krigen. 

For Resten er det vel Italien, der i Øjeblikket er mest ombejlet,  Fyrst Bulow, 

den tidligere Rigskansler,  der nu repræsenterer Tyskland i Rom, skal have bragt 

Afstaaelsen af Trient i Forslag; med denne Pris skulde Østrig-Ungarn 

altsaa betale Halvøkongerigets Neutralitet,  men et virkelig bindende Til

bud har det selvfølgelig ikke kunnet dreje sig om, og alle Beretnieger stemmer overéns 

i,  at  de højeste Kredse i Wien staar absolut afvisende til  Tanken. Maaske er det 

heller ikke Smaating, man lokker med fra den anden Side; „Le Temps« har talt  om 
en Afstaaelse af Korsika. 

Det ombej
lede Italien 
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Krigsherren 
og General
stabschefen 

i  Henseende til  Iver, Pligtfølelse og Uddannelse sikkert staar saa højt som noget, 

deri Henseende til  Sejrsikkerhed for ikke at sige Selvovervurdering var forud for alle. 

Hæren stod for den sluttede gennemgaaende adelige Officersstand, i hvilken ingen 

Aspirant optoges uden Kammeraternes Billigelse, som Garantien for Rigets Storhed og 

Magt, som et urørligt Palladium. De, som var opdraget i Traditionerne fra 1870, som 

var Mænd af Kasten, havde Berettigelse til  at  ytre Meningen herom. Det var Tabu 

for civil Indblandning. Hvad der 

manglede dette Militæraristokrati 

var ikke faglig Dygtighed, men 

almen Dannelse og Forstaaelse for 

Ting, der laa udenfor Kaserne og 

Øvelsesplads. Eksklusivt afsluttet fik 

man en Tro til  egen faglig Ufejl

barhed, der hos Underofficererne 

gav sig Udslag i de — forøvrigr 

aftagende Soldatermishandlinger, og 

som hos Officererne gjorde Sammen

stød med Civilmagten som dem i 

Zabern mulige. Men en virkelig Fol

keopinion rejste sig aldrig mod dette 

Soldaterhovmod, fordi alle alligevel 

var imponerede af Hæren og beun

drede dens Disciplin, som selv Soci

alisterne efterlignede. 

Hærens egentlige Leder er Kej

seren som øverste Krigsherre med 

en Generalstabschef ved 

Kejser Wilhelm og tidligere Generalstabschef Moltke 
sin Side; det er en Ord

ning, som man har taget 

i Arv fra de store Krige, der lagde Grunden til  det nye Rige, den passede for gamle 

Kong Wilhelm og gamle General Moltke, om den ogsaa har svaret Regeringen under 

moderne Forhold, er det for tidligt at dømme om. 

T Y S K  K R I G S K U N S T  

Den tyske Strategi og den tyske Taktik bygger stadig paa det Grundlag, der 

blev lagt af Helmuth v. Moltke; som den første, der fuldt forstod at udnytte Telegraf 

og Jærnbaner militært,  blev han alle sine samtidige overlegne, og hans Krigskunst 

var till ige afpasset efter de nye Bagladevaabens Krav, dens Løsen blev: den størst 

mulige Ildvirkning i Fronten, Omfatning paa Fløjene. 

Praksis har atter og atter baaret Vidne om, at det ikke er nogen daarlig Teori,  

naar den anvendes rigtigt,  men Begivenhederne i de senere Krige og navnlig i den 

nuværende har gentagende vist,  at det bliver vanskeligere og vanskeligere med 
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70-Krigens 
aalme For
mationer 

Omfat-
ningsstra-
tegi og 
Massehære 

Anvendelsen. Forudsætninger for, at en Omfatning af Fjenden kan lykkes, 

maa nemtig være, at man er fuldstændig klar over, hvor hans Hoved

styrke staar, og jo større de Hærmasser er,  man opererer med, des 

mere usikkert bliver det virkelig at konstatere noget saadant. Og samtidig bliver det 

næsten umuligt at redressere en Fejl,  naar den først er begaaet; Forandring af Bevæ

gelsesretningen er grumme besværlig, 

naar mange Hærkorps i større Tal skal 

føres frem paa Linje eller i den frem-

advendte Halvmaane, som Omfatnings-

strategien kræver som nødvendig For

mation for at kunne lykkes. To Gange 

har vi under den nuværende Krig paa 

den tyske Østfront set,  hvorledes de 

store Afstande, over hvilke Omklam-

ringsmanøvren nu maa foregaa, gør det 

muligt for Modstanderen at faa Tid til  

den Omgruppering af Styrkerne, der 

standser det centripetale Tryk, inden 

dets Virkninger bliver kata

strofale. Omfatningsstrate-

gien er beregnet paa at 

Forholdene 
for store til 
endelige 
Afgørelser 

General v. Kluck 

fremkalde de endelige Afgørelser,  og 

Forholdene er nu til  Dags for store 

til ,  at  man kan vente saadanne i det en

kelte Slag. Men dette udelukker naturlig

vis ikke, at Moltkes Krigskunst paa min

dre Omraader endnu kan fejre Triumfer. 

Der var Øjeblikke under det indledende 

Felttog i Frankrig, hvor de Allieredes Hære syntes at trues med Undergang ved 

Generaloberst \ .  Klucks energiske Overfløjningsforsøg i Vest.  Og saa meget maa 

indrømmes, at i Udvikling af Troppekorpsene fra Marschkolonne til  Slaglinje har de 

tyske Førere vist sig som Mestre. 

Under Krigens videre Udvikling har den forskansede Fronts Forlængelse lige 

fra Ha\et til  neutralt  Omraade paa begge Krigsskuepladser indskrænket Anvendelsen 

af Omfatningsmanøvrerne betydeligt,  men herved er ogsaa den Fare, der truer de 

Hære, der rykker frem paa tynde Linjer: Gennembrud og Oprulning efter Flanke

angreb, bleven betydeligt formindsket.  

Paa et enkelt væsentlig taktisk Omraade synes de gamle Methoder imidlertid at 

være bleven forladt i den tyske Hær; i 1870 havde Fodfolket under 

lnd\irkning af Franskmændenes Chassepot-Geværer vundet sine Sejre i 

aabne Formationer, og paa Krigens senere Stadier havde dette givet en 

betydelig Overvægt under Kampen mod de svagt uddannede franske Folkehære, men 

Resultater var bleven Sammenblanding af de forskellige Afdelinger, og at de mindre 
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modige saa Lejlighed til  at  knibe ud. Der er næppe Tvivl,  at de Kritikere har Ret, 

der hævder, at disse uheldige Virkninger baade vilde gøre sig stærkere gældende og 

faa mere skæbnesvangre Følger, naar det drejer sig om Nutidens Soldater,  hvis Ud

dannelse er kortere, og hvis fysiske Kvalitet er ringere, fordi den almindelige Værne

pligt udnyttes til  det yderste. Og det er muligvis i Bevidstheden herom, 

at de tyske Førere denne Gang har anvendt de tætte Formationer, der 

De tætte For- > 
mationer 

vakte de engelske Soldaters højeste Forbavselse paa Krigens første Stadier.  Det er 

en Taktik, der har kostet store Ofre, og som alligevel ikke har hidført de afgørende 

Resultater,  som vi atter og atter ser har været tilstræbte fra tysk Side — fordi de 

næsten synes en Nødvendighed for den endelige Sejr.  

Raadhuset i  Bryssel som tysk Hovedkvarter 
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ĵPJ 

K I . V  ̂ *IO 

yV«J »r 

^,7 i 

rfTcVv N., 

vV<- • ,>" 
^ *> 

* vk 

f> -Li " 
X^P, 

X ( H 

>«. "I4-' *> V 
>4W 
J éj  ̂. 1 bt* 


