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Kampen paa Ves- 
ftontcn 

Kamp uden Resultat as Betyds 
uing. 

Fotnyelse as Tysketnes stoEe Offen- 
siv ladet endnu vente pna fig. 

Tore-dag· — Not en Dag er 

gaaet, uden at Tysterne har for- 
nyet deres Ossensiv i Flandern og 
Pitardiet. Jntet Steds har der væs 

ret Jnfanterioperationer ud over 

PatrouillesSammensted — Nord 
for Kemmel, hvor Tyskerne i Tirsi 
dag vandt Fodfæste paa Højen 44, 
er det tabte Punkt generobret as 
Franskniændene Tyskerne blev ikle 
blot tvnnget til at vige, Inen Fransks 
mcendene sked deres Linie svem og 
toq Zangen 

Ligesaa Syd for Hailles i Ami-; 
ens-Egnen har Frnnskmændenel 
gjort et Bid i den tysle Linie ogl 
med Held afværget et Modangreb. 
Tyslerne led store Tab. —- Skønt 
Fjenden holder sit Jnfanteri i 

Slyttegravene, bliver han ved at 

brkege sit Artilleri voldsomt imod 
Stillinger, sont Briterne og Fransks 
nurndene holder langs Fronten, 
sasrlin iinod Feltnmrslel HaigsTrops 
per End for Albert og inod det 

sransle Nord for Kennnel Fransb 
mændene Nord for Montdidier og 
melleni Montdidier og Noyon har 
ogsna været under slarp Jld 

Limerilanste Flyvere i Toul Sek- 
tor vedbliver at udsøre Heltedaad i 

Luften iinod fjendsle Flnvere J 
Onsdags blev nderligere tre sjends 
sle Maskiner studt ned as Ameri- 
kanere i denne Egn Franskniæns 
dene dekorerede sent Anierilanere 
tned det franske Krigskors i Erken- 
delse ni deres Tapperhed 

F1·edag. Ass. Press nielder i 

Dng oin et Angreb af Jtalienekne. 
Paa Ilsiago Plateanet Øsi for 
Brenta-Moden hat« Jtalienerne ta- 

get :»lggressiven,"og Ti)sl-Østrigers 
ne Var set sig nødte til i Stedet 
sor deres lasnge ventede Angreb 
paa den italiensle Front, at lænipe 
haardt for at holde de Stillinqer, 
lwor de har staaet siden November. 
Kampen synes at have samlet sig 
om en forholdsvis kort Strækning, 
niellein Monte Asolone og Monte 
Pertica. Disse to Heiden ca. tre 

Mit sra bverandre, refser til en 

Heide as omkring 5,000 Fad, me- 

denis der melleni dem er en Slags 
»Saddel«, hvor Teutonerne har 
indtaget en stærl Stilling. —- Os- 
sicielle Meldinger sra baode Noin 

og Wien sortæller om bitter Kamp. 
paa dette Sied; sra Rom siges, at 

italienste Soldater indtog estrigske 
Lebegrave to Steder paa Monte- 
Asolone. 

Det synes, som Jtalienerne hat 
nngrebet sor at sorstyrre FjendetH 
med Densyn til at beqynde et stækkt 
Auges-b 

Den italiensle Marine siges at» 
have odelagt et øsikigsk qustib 
paa 20,000 Tons. T 

Lerdag. Jngen videre Mel-? 
ding om Kamp. Ass. Press fort-el-; 
let-, at atnerilanske Tropper Mutes 
paa at blive kastet i Kampen paa et 
belt nnt Sied Paa Kamplinien i 

·. Franks-in — Knudgørelien, at ,,Tl)e 
Sturz and Stripes« vajer samtnen 
med »Union Jack« og det sranske 
,,Tri-Color« paa Krigsfrontem si- 
getz at Amerikanerne «kotnpleterer 
deres Øvelse paa det Steh, sont de 
Tropper holder, der spcerrer Tyskeks 
ne Veien til Kystlmvnenef hvilket 
kan tnde paa, at noget Steds paa 
Linien sra Merville til ppern er 

det Punkt, hvor General Mings 
Mænd en Gang mere vil msde 
Tnskerne Det er det senkte Stel- 
paa Frontem bvok Amerikanerne er 

bleven lokaliseret De andre Ste- 

der er: List for Luneville, Nordvest 
for Tonl, Nord sor St. Miel ea 

m W is i Weis- 
«· U l M 

Søndag — Jngen Melding 
af Betydning oin Katnp paa Best- 
sronten. Derimod meldes særlig 
fra Washington og Paris, at man 

har niodtaget Meddelelse onl, at der 
er truffet Arrangement inellein En- 
tenteniagterne og Japan og Kinn 
for Bevarelsen af Freden i det 
fjerne Osten iinod tysk Jndtræns 
gen. Det er Forstaaelsen, at Oder- 
enskonisten er rent defensiv, og de 
inilitcrre zorlwldsregler vil Japan 
og Kan varetage. 

Mandag — Fra Washington 
meldes i Dag: General Persoings 
Meddelelfe, som udstedtes as Krigss 
departenientet i Aften, kundgør, at 
fjendske Angreb i Aftes i Pikardiet 
og Lothringen og nok et Angreb 

»i Dag i Lothringen blev tilbages 
slaaet. J Wouvre, siges der, har 
der været sortfat Aktivitet i Luf- 
ten, og amerikanske Aeroplaner har 
deltaget i flere heldige Sainmens 
stød 

Luftkanipe af Løjtnant Rickens 
backen Kaptajn Petersen og Leit- 
nant Cl)an1bers, hoorom der tidlis 
gere er givet telegrafisk Meddelelse, 
omtales i Pershings Meddelelse. 

En Ass. Press Meddelelse fra 
Washington er ikke uden Interesse 
i Forbindelse med Kampen paa Best- 
sronten: Yderligere Reduktion as 
Brødrationen er ifølge Depecher, som 
»Foodadniinistration« har inodtaget, 
ordret i Tuskland Vrødrationen er 

nedsat fra»7 til 5 Unser oni Daaen 
og Kød sra 7 til 5 Unser om Ugen 
Amerikansk Beslaglceggelfe af Er- 
nceringsmidler til nentrale Lande 
i Europa har haft Jndflydelse paa 
Kødforsnning i Tyskland 

Fra den britiske Arme i Frank( 
rig meldes videre i iamme Ret- 
ning: De tyste Soldater er bleven 
sat paa reduceret Brødration Det 
var lovet dem, at Offenfiven, som 
begyndtes den LI. Mart-s, sknlde 
bringe dem ind i et Land, der-vil- 
de bringe deni for-get Forsyning 
af Fedevarer. Erobrinaen af nogle 
britiske ,,Canteens« og Transports 
vogne indeholdt Forsniiing, som ty- 
dede paa Jndfrielsen af dettie Løfte 
og skcerpede Maendenes Appetit for 
et snldt Maaltid. Det Inagre Bytte 
ved det første Frenistød var dog 
snart opbrugt, og siden har Trop- 
perne lnvret nødte til at snlisisnsre 
paa Nationen som kan bringes 
igennem den britiske Stærtnild 
De har i det hele taget ikke l)ungret, 
nien der er stor Utilfredshed paa 
Grund as, at de ikke har faaet be- 
dre Ernæring. J Marts blev Brod- 
rationen redureret sra 1,500 til 
UW Gram. Den daglige Nation 
lslev et halvt Brod as tun 700 i 
Ztedet for 750 Gram. des gen- 
tagen Protest er Nationen ikke ble- 
ven forandret. 

Fra Paris meldes derimod, at 

Krisen nied Hensyn til Ernæring er 

overstaaet i Franlrig. 
Tirsdag -— J Dag meldes om 

fornyet Kamp. Ass. Preis ineddes 
ler: De Allieredes Heere tillader 
ikke Tyscerne at »Sei set« for ·et al- 
vorligt Slag paa Vestfrogten Her 
og der har der voeret leveret pluds 
ielige Slag mod de tyer -Stillinger, 
og i alle disse Slag vandt de Al- 
lierede Grund. Franskmcendene har 
udfjrt det nieste af Aroejdkst Lsi 

og Nord-Ist for Locre paa Nordsisen »af Lyssalienten i nordre Fran riß 
og ret Vest for Komm-el, hvor nag- 
le af de skarpeste Kampe bar fun- 
det Sted, fkød Franskmændene de- 
res Linie frem over en to Mils 
Front —- LængereYSydpaC i Nier- 
heden af Rheiiiis, er Franskmæns 
dene troengt iaa lanat ind i Fjens 
dens Stilling som til tredie Linies 

»Liebe-grade 
i Australierne bar været aktive paa 

sFronten foran Amiens og bedret 
deres Stillin Fra flere Punk- 
ter meldes o svcer Artillerikamtx 
lSmng stakpe hak de met ved 
Mangard og Syd for Anre, nær 

sinnen-. Systeme melder oglaa» 
un M crttllerikmnp »i Mel-s 

Sektok har der værct hidfig Kamfi 
Lasten. Amerikancrnie led et alvors 
ligt Tab, da Raoul Lufberry fra 
Wallingford, Conn., en of deres 
berømte Luftkæmper, dræbtes un- 
der en heftig Kamp ovenfor Byen 
Tonl. Tyfkernie hat tabt flere Ma- 
skiner, en af hvilke menes at være 

den, der ovekvandt Lufbcrry. 
Paa det italienfke Krigsfelt fort- 

sasttcs Kann-en i Biergene Øst for 
Brenta-Moden 

W-— 

Ptæsidcnt Wilfons ch 
Ctofo Tale. 

Ingen Grænfe for, hvor mauge 
Soldater vi vil feude til 

Franktig. 

Det var i Lordags, Præfident 
Wilson indledede Rede Kurs-Kam- 
pagnen med en Tale i New York. 
Vi giver folgende Uddrag eftet 
Ass. Press: 

For at vinde Krigen er United 
States beftemt paa ikke at sætte 
nogen Grcense for Antallet af Mrend 
som vi vil sende til Frantkig. 

Saa ncange Mcend vil blive iendt 
over Søen, sont der kan findes Sti- 
ve til at befordre dem, sagde Prak- 
sidenten efter at have refereret til» 
l)vad der var lileven sagt, at 5,- 
()U(),Wu vilde vlive sendt· 

The United States, sagde han- 
lader sig ikke vildlede af de teutoni- 
sie Magtecs falske Tale otn Frei-. 
Henftillingekh erklcerede han, nd- 
springer fra et Ønike om at havk 
frie Ocender i Osten. 

,,Jeg har i Sinde at staa med 
Russland saa vel sont med Frank- 
kig-« fsgde han. En Rost fra For- 
sanitingen udbrødz ,,Gud velsigne 
Dem.« 

»De hjælpeløfe og venneløse er 

just dem, der trwnger til Venner; 
og Undsætningx og derfom nogen i« 
Tyskland mener, at vi vil ofre no-’ 

gen for vor egen Skyld, saa siger; 
jeg dem, at de tager fejl. 

For det its-inne ved denne Krig, 
inine Medborgere, er, hvad os an- 

gaar, at det, maaste for første 
Gang i Historieth er en uselvisk 
Krig Jeg kunde ikke fole ftolt over 

at kasmve for et selvisk Øjeined, inen 

jeg san viere ftolt af at kæmpe for 
Menneskeslcegten Dersom de ønsker 
Fred, saa lad detn komme fretn 
genneni betroede Nepræsentanter og 
lcegge bete-J Betingelser paa Bordet. 
Vi hat frenclagt vore, og de ved, 
bvad de er. 

Men bagved denne svcere Lpgas 
ve, mine Venner, ligger Lejliglieden 
til at deinonftrere ikke blot Magt, 
livilken vil blive deinonstreret til 
det t)derfte, men Lejligheden til at 

vise Karaktex, og det er denne Lei- 
liahed, der bydes os klarest i Ar- 

lsejdet for Rede Kors. Jkke faadan 
at forstaa, at vore Vaabenbcerere 
paa Fronten ikke reprcefenterer vor 

Karat-ten thi det gor de, og det er 

en Karakter, fom de, der ser dem, 
fætter Pris paa og beundrer. Men 
der-es Pligt er at øve Magt. Rade 
Kurs Pligt er at øve Barmhjertigs 
lied, yde Bistand og vise Pension 

Acn«’De afvrt Dein en Forellili 
ling om, hvad demn- .(n·ig ndretter 

for os og for Bei-den? Jeg for min 
Del er overbevist onl, at et Hun- 
drede Aar af Fred ikke vilde have 

knyttet os samtnen fom Nation, 
sont et Aar af Krig har gjort Qg 
bedre end det, om muligt, den bar 
lnnttet Verdens Nationer lammen 

Se paa Stillingen. J Scenens 
Centrum er 4 Nationer engageret 
imod Verden, og ved enhver given 
Lejlighed hat de visi, at de soger 
selle Aggrandlzement (Forstørrel- 
fe, Selvophøjelse). Og imod dem 

staat 23 Regeringer, der repræsens 
terer den største Pakt af Verdeng 

Befolknlng, lnyttet lammen l et nyt 
Samfundsbegre .« 

J 

Mk- AW 

Wort eget ganz-. 
Afsked Ema graat Papie. Verke- 

ley,. Cal» M. Maj. —- Professor 
i Tysk ved University of California, 
Dr. Hernmnn Julius Weber, blev 
i Gaak meddelt Afsked Det oplystes, 
at Aarsagen var, at Professoren 
indtog en ,,utilfredsstillinde Hold- 
ning overfor Krigen.«- 

I 

Vil have La Follette afsat. Mil-« 
wautee, Wis., 18. Maj. — Wis- 
consin Loyality Legion sendte i Gaars 
Petitioner med q'nsinder as Under-« 
skrifter med Anmodning om at nd- 
støde Senator Robert M. La Fol- 
Iette fra Forbundssenatet Som 
Grund angives i Petitionerne, at 
hans Holdning oversor Krigen har 
sat Wisconsin i et daarligt Los, da 
det kunde se nd til at Staten ikke 
var patriotisk. 

. 

Oprørsk Litteratur. Los Angeleg, 
Cal» 2. Maj. —- Dr. W. C. Lang- 
horst, som sor nogle Maaneder si- 
den kam hertil fra Aurora, Jll» 
er blevet arresteret af de føderale 

,Myndigheder som antlaget forOvers 
trcedelse as Spionloven og blev 
losladt mod 5,000 Dollars Sikkers 

shed Dr. Langhorst har skrevet en 

Bog «Reduced privileged class edu- 
»cation«, som betegnes som oprørsk. 

. 

Ofrede sit Liv. Washington, D. 
C» 17. Maj. Knattermand i Flau- 
den, Felix Laskowsky fra Dallas, 
Texas, omkoin den It. April under 
et Forsøg paa at redde to Værfts- 
achejdexes Liv. 

. 

Hans sidste Ønske Dallas, Tex., 
17. Maj. En dødsdømt Fortge, 
Leonard Dodd, soni vil blive hængt 
den 2-1. Maj, medmindre han« bli- 
ver«benaadet af Guvernøren, an- 

modcdc Sheriffen otn at faa en 

Victrola med »Rag Time« Plader 
i sin Telle. Han tilbringer nu Ti- 
den nted at lytte til Døgnets Me- 
ladier. 

i 

En farlig Bande Detroit, Mich- 
i7. Maj. Fire af Michigan Cen- 
tralbanens Privatdeteltiver blev i 
Nat skudt i en siamp med en Ban- 

de, som sljal Autoiiiobilringe fra 
Hornhaut-an Tointer. En af zern- 
nedeteltiveme blev di«æbt. Bandits 
term-, fin- i Tallet, undlom Der 

vat; syv af Detektiverne. 
Banden overrutnplede Detektivers 

ne, sont haöde lagt fig i et Bag- 
l)old for den, og begyndte at finde 
øjeblilkelig. 

Zlieriffen liegav sig øjeblilkelig 
nied en Tllfdeling paa sagt cfter 
Reverne 

. 

! En betroct Zangen Jefferson, 
City, Mo., 17. Maj. Richard Phae- 

;nix, fom fov feni Aar siden blev 
’dømt for Mord af anden Grad, rejsi fte i Gaar herfra uden Bevogtningi 
til en Middelskole i Nærheden afi 
Kansas City for at være tilstedeY 
ved Elsamensfesten paa Skolen," 
bvorfra lian atter skal udekfamii 
news. 

Pljoenix har faaet Tilladelse til 
at unhold-e fia ndenfor Fasngslet 

IFturftisdelen af jin Termin. 
. 

Venter Kisreiisly i U. S. New 
York, 17. Maj. Socialiftbladet«New 
York Call« nieddeler, at Alexander 
Kettenka ventcs til Amerika i næfte 
Uge. Det bedder, at Kerenfky umids 
delbart efter Ankomsten vil rejfe 
til Washington, hvor han vil begi- 
ve sig direkte til den ruöiisle Lega- 
tion, som fremdeles varetages af 
Ambassadør Balhemetieff, som blev 
iidnævnt under Kerenfkys Stvre. 

. 

Beder om Beslyttelse Fairmont, 
Minn., 20. Maj. S. A. Lind- 
bergh, der er Nonpartisan Leagues 
Guvernørkandidat, har telegraferet 
til Sherifferne i Countyerne Mar- 
tin og Watonwan oq bebt om Be- 
skyttelse for det Lilien-h at hcm 

I: --«·-i«-· 

ffknlde komme der for at holde Kam- 
!pagnetaler. Han beder om Tillu- 
"delse til at holde Valgmøder og om, 
at Talerne maa faa Lov til at op- 
træde uden at risikere at blive an- 

grebet. 
Sherif Lee siger, at han Vil be- 

skytte Møderne og Kaudidaterne, 
hvis alt er loyalt. 

. 

En Koempebygning. New York, 
17. Maj. ,,Turner Construction 
Company« meddeler, at Firmaet har 
sluttet Kontrakt om Opførelse af en 

Supplieringsbasis for oversøifk ! 
Transport. Der skal opføres en 

Gods- og Suppleringsterminal til 
et Beløb af s40,000,000. 

Selfkabet erklærer, at Bygningen 
vil blive den største i Werden 

Grunden bliver 1,000 Kvadratfod 
Den faar ca. 6 Millioner Kvadrats 
fod ildfaft Gulvflade. 

Aeroplanposten. Philadelphia,Pa·, 
18. Maj. Løjtnant Boyle, som for- 
lod Washington Kl. 11 i Gaar 
med Aeroplanpoft for Philadelpia 
og New York, naaede Philadelphia 
Kl. 7,25 i Aftes. Han havde un- 

dervejs maattet- gaa ned i Nærhei 
den af Bridgeton, N. Y» paaGrund 
af BensinmangeL Ved Landingen 
brækkede han en Vinge. 

Poftaeroplanet fra New York til 
Washington, naaede Hovedstaden u- 

den at have været udsat for noget 
Uheld Paa Vejen· 

k-, ,1,-,-»1-1-,4-:77 

glorden rund-t. 
Tuskerne ncer Petrograd Petru- 

grad, 20. Maj. Tyske Tropper har 
besat Bjørkøen i den finske Bugt. 
Øen ligger Syd for Viborg, 
ca. 30 Mil Nordvest for Petrograd. 

. 

llcrænes Fred. Washington, D. 
E» ZU. Maj. Fra Stockholm te- 
legraferes til Udenrigsdepartemew 
tet, at den russiske Negering har 
afcepteret det tyske Forslag om at 

begunde Fredsunderhandlinger med 
Ukrcene 

. 

Et Attentat i Uknene Moskwa, 
M. Maj. Kosakhetman, General 
Skoropaufki i Ukrcene er bleven al- 
vorlig saarset under et Forsøg paa 
at myrde ham. General Skoropaus 
ski kom til Magten, da Tyskerne 
styrtede den ukrwnske Rada for nag- 
le Uger siden. 

. 

Enteitten og Østasien. Paris, 
Maj. De allierede Regeringer har 
nceddelt Japan og Kinn, at de har 
truffet Foranstaltninger til allieret 
militært Samarbejde for at møde 
de Feuer- som truer Freden i det 
fjerne Osten fra en tysk Fremss 
trængen 

. 

Zioniftbevægelsen New York, 
lR. Maj. Den italienske Regering 
bar gennem sin Ambassadør i Lon- 
don officielt tilkendegivet sin Billi- 
gelfe af de engelske og franske Er- 
klceringer til Fordel for Zionistbevces 
geler og et nationalt Land for 
Joheei Palæstina Den herværende 
Zionistkomtte er formelt bleven un- 

derrettet bekom. 
. 

Østrig Torpedobaad seenket Rom, 
l7. Maj. Det meldes ofstrielt, at 

italienske Søftridskræfter torpederede 
og scenkede en fjendtlig Torpedobaad 
og en fjendtlig Damper i Durazzo 
Søndag Nat. 

Jtalienske Aeroplaner bombars 
derede og satte Jld paa fjendtlige 
Værker i Lifaa og Durrazzo i Tirss 

Ldags. L I 

Bekendt Flyver ded. New York- 
18. Maj. Den bekendte italienfke 
FlyveIU Kaptajn Antonio Resnati. 
forulykkede i Gaar under en Pier-ve- 
tur med et nyt italiensk Cafpronis 
Aeroplan paa Haselburts Flyves 
plådg ved Mineola Neraplaneh 
fom var Fragt Ml Wi- es 

--.--,·-· ----.--»-« .... sw- .«.--....·.- 

sat sammen af italienske Mekanikere, 
væltede i en Sving under Opftigs 
ningen, idet den ene Vinge kom til 
at berøre en Fremstaaenhed i Ter- 
rcvnet 

s 

Kvindernse tager Pladfen. Fort 
William, Ont. 16. Maj· Kvinder 
er bragt til Byen for at brckde en 

Strike af øftrigske og italienske Ar- 
bejdere Kvinderne, der er iført 
Overalls, gør alt det tunge Ar- 
bejde, som tidligere blev udført af 
kraftige Mænd. 

. 

Tyskland og Rumcenien· Amster- 
dam, 18. Maj. ,,Reichpost« i Wien, 
siger, at i Henhold til Fredstraks 
taten med Rumcenien har Tyskland 
fikret sig Besiddelsen af Telegrafs 
linierne og Telegrafkablerne og Ra- 
diostationerne paa den rumcenfke 
Kyft Henfigten er at opretholde 
et Efterretningsvæfen i stor Udstmks 
ning efter Krigen 

Finlands Fremtid. Helsingfors, 
17. Maj. ,,Hufvudstadsbladet« of- 
fentliggør et Opraab, undertegnet 
af Repræsentanter for alle finfke 
Burgeoisiklasser, Ungfinnerne ind- 
befattet, som opfordrer alle Lan- 
dets Borgere til at ftøtte Bevægels 
sen for Jndførelfe af Monarkiet 
i Finland. 

Opraabet anbefaler Landdagens 
Rekonstitution, og at Finland skal 
slutte sig til Centralmagterne 

Flertallet af Ungfinnerue, samt 
Socialisterne, ønsker Republik. 

En Bro over Suezkanalen. Lon- 
don, 17. Maj. Et Reutertelegram 
fra Cairo meddeler, at en Svingi 
bro over Suezkanalen er færdigbygs 
get. Brer muliggør direkte Jeru- 
baneforbindelfe med Palceftina 

Tysk Krigsbumør. London, 18· 

Maj. »erclcss Age« fortæller som 
ist ulmqgcligt Effempel paa tyfk 
Humor, at en amerikanfk Deftroyur 
i europceifk Farvand næsten hver 
Nat modtagcr følgende Radiotcles 
gram: 

»Min Beliggenbed er Gra- 
dcsr nordlig Bredde og Gra- 
der vestlig Længde. Kom og tag 
mig. Jeg venter paa Dem.« 

Telegrammiet er altid undertcsgi 
net »He-us Rose«, Navnet paa den 
tyske Skibschef, fom for to Aar 
sidcn bragtc en Undervandsbaad ind 
til Newport, N. J. 

Sættcr Sagen paa Spidsm Hol- 
land vil nu konvoiere Skibe fra sine 
egnc Kolonier. Hang, 18. Maj- 
Udmrigsminifter, Jonkbccr L. Lou- 
don, meddcslte i Generalstaternes an- 

det Kammer i Guar, at Hollland 
agtcde at sende flere Dampere til 
bollandsk Ostindien under armeret 
Konvof og ledsagot of en lfssuldami 
per. Udenrigsministeren erkürde 
at hnn ikke kunde sige beftemt, at 
der ikke vilde opftaa internationale- 
Vanskeligheder som Folge af Skis 
benes Konvojering; men hau for- 
modede, at Hollands Beflutnina iks 
ko vilde blive udfat for nogcn Ind- 

»blandinq. 
! Han lagde til, at Entcntereges 
ringerne var blebet underettet om 

den nodcsrlandske Regt-rings Volluts 

ninq. 
·- 

« 

Aalandsøerne. Stockholm, IS. 
Mai. Dot meddeles, at Tyskerne 
vil rømme Aalandsøerne den 23. 
Maj. De fvenske Tropper paa Øen 

1vil blive trukket tilbage samtidig. 
’Det er sandsynligt, at Aalandsøerne 
vil udgøre en Del af Republikken 
Finland 

O 

Russerne har kommet Finland. 
Stockholm, 16. Maj. Fra Helsings 
fopg telegrafere5, at Russerne hat 
rømmet Finland aldeleö,- med Und-. 
tagelse af Fcestningen Jno, og at 
de hat ital-set sig tilbage helt til 
Kronstadt De bar essen oW 
Jernbanelinien fra VMMM 
Beiwerk-d 


