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Mažiausias
Vokietijos
skraiduolis “Brei ten” andai gavęs paliepimą plauk-Jis
ti į Kanados uostus.

Iš Rusijos.
Dar vienu savotišku Ru-

sijos gyveninio apsireiški-

saužudysčių epide-

yra

plauksiąs prieš vandenį
Lauryno upe.

Skersai ir

mija.

išilgai plačiosios Rusijos miestuose,
miesteliuose ir kaimuose žudosi seni ir jauni, vyrai ir
moterįs, jaunuomenė ir vai-

Essuose

|)06

nepakeliami.

apleido spaudų
saužudysčių skait-

Vokietijos eiesornl

tiktai vienam Peterkurios

užudžių skaitliuje
50

buvo

nuo

18

Liepos

amžiaus, ty.

metų

nusižudymo jaunesnės
aip 10 metų mergaitės.
Saužud} seių priežastis išiškintos 906 atsitikimuose,
as duoda 57,6 nuošimčius
abelno skaitliaus. Tos priežastįs labai įvairios. Dideliam žmonių skaitliui žudynas

inosi

priežastimi

buvo

Toliau
182 atsitikimai.
ina bedarbė ir stoka pra141 atyvenimo iškaščių
nesutiitikimas; šeimynos
—

*

Berlyne šeši kareiviai
Lietuviai raiteliai

Pasmerktieji kartu su gentas Obrin, išžaginęs
juomi jau pirmiau pakarti. vaikus.
vės.

8

I

Anglijos

karalius

savo

—

—

ne,

noras

pasiliuosuoti

nuo

įlystos kariuomenėje,

iš-

ir t. p.

ikvojimas pinigų
Kas-gi išplatino tas sau[udystes, jei ne biurokrati-

pragyvenimui pini-

riamus

trokštu užtikrinti visas Brigus, muša kalinius ir vieną tanijos tautas kas link maiš jų
Titarenko užmušė. no dėkingumo už ją širdinProkuroras tą skundą per- gą
prisirišimo apreišką.
davė gubernijos valdybai, Atjaučiau toj puikioj
ir
kuri... visą dalyką atmetė.
vainikavimo
ceremokiltoj
—

tvarka su savo prieš[auda, kankinimais, kartus

4

d.

parodoje

m.

Chicago.

—

dėkoja
pavaldiniams.
į Liepos pradžioje Anglijos
karalius Jurgis išleido į Anglijos tautas tam tikrą raštą, kuriuomi visiems dėkoiš gimnazijų, policijos kra- buvo kaltinama siuntinėji- ja už velijimą išreiškimus,
me grąžinančių laiškų.
parodytus jo vainikavimo
tos, ištrėmimas iš sostainės,
laike.
eapkentimas paties savęs
Ekaterinoslavo gyvento- ; Štai to Tašto turinys:
k tai, kad teisme davė pane
tautoms:
kaipo drąsus jų kuopa pranešė prokuro- Manosioms
dymus
nuokad
bet
kuomet
vainikaviapgailėtikaipo
rui,
4-toj policijos
Šiandie,
^yras,
įas bailys, nenoras tarnauvadoj policistas kaliniams mas ir su anuo sujungti vii, apkaltinimas padegime, neduoda vandens, vagia ski- si apvaikščiojimai. praėjo,
rusų nekenti-

liepos

visi susivieni- visa laikraštija apkalba tą Jūreivių straikas Anglijoje.
Poltavoj liko išpildytas Krasnojarske pasmerk- no tautas
mirties pasmerkimas Mol- tas šešiems metams kator- ję
pasielgimą.
Iš Liverpopl pranešama,
pasistatę,sime drąsiai kaiicieriaus
čanovo už išplėšimą cerk- gon Spasko vienuolyno re- prieš tas šiuiįĮenybes, o vis- Daugumas laikraščių tą, pa- jogei jūreivių straikierių

—

pkaltinimas

kariuomenės inanebrai.

ji

48 atsitikimai; nu,imai
tolimas vilties gyvenime
Odesos slaptosios policiatsitikimai; išmėtymas
12 jos nuovadoje atvesta tyripametimas pinigų
Poįsitikimų, lošimas korto- nėjimui jauna mergaitė
šoko
per langą,
Tar- grebinskaja
3 atsitikimai.
iis
nuo ketvirto augšto ir ant
pe kitų žudymosi priežasvietos užsimušė.
Mergaitė
Sių, parodoma, prašalinimas
—

dieną Austrijoj

1

trijos piliečiu tarnavusio*
kariuomenėje. Lygia dalimi prasidėjo ten ir pirmie-

var-

ioj imas alkoholinių gėrimų

vakacijįj^Bj

inėję veikmėn nauji įstatymai kas link visuotino Aus-

Buvo atsitiki-

7,9 iiuoš.

savo

į šiaurius. Šalį valmr
kanclerius.
Tarytum, Viliui nėra visuomet vakacijų
ir tyro oro kadir pačiame
Berlyne.
romis

Didžiausias

\užudžių skaitlius
ki

tomis dienomis
iškeliavęs ant

1432 iki 1573 asmenų,
vyrų ir 569 moterių,

i3 moksleiviai.

Darbo

tuvėse.

parodo, kad
šiais
metais saužudysčių
skaitlinės, sulyginus su peifcitais metais, pasidaugino
įo

12.000

darbininkų andai turėję sa?
susirinkimą ir išnešę iš
jRrrrN*Ustą prieš darbo ir.
mokesties sąlyga?

Nesenai

burge,

(Vokietija)

vo

tinas-skaitlines.

linės

nijoj iškilmingą savo gyveNetoli Ekaterinodaro, No- nime valandą, ne menkiau
is, sušaudymais ir vi- vorosijsko geležinkelio lini- kaip sekančiomis dienomis,
enagodojimu žmo- jos tunelyje, traukinyje ve- kuomet mano tautos mane

apkaustyti kaliniai sveikino ir pripažino savo
užpuolė ant sargy- monarchą. O to lojąlišku-

gi su Dievo pagalba puikų sielgimą tiesibk pasmerkia padėjimas neikiek nepersiir vyriausybei- grasina parezultatą ą^tiir^sįnio.
Pasažierinis garmąinęs.
vijimu sekančiais Seiman laivis “Carmania”, kuris
George. '*Jį| (.
—

Bile

vidujis

įnirtingas

rinkimais.

nesenai

Soeijaldemokratai-gi
žmogelis pa|ėglĄ parąšyti
dar dailesnius žodelius, jei gia susirinkimus ir apkalba
turėtų karalius išteklius ir rinkimų reformos klausimą.
jam butų lejgia krėsti viso- 'Vyriausybė, žinomas dalykių ten “vaįjįika vinių” ko- kas, savo kad gauna, tai
gauna.
medijos.
į
Vyriausybės toji taktaika
sukels revoliuciją.
Prūsų
pertrauktas. greičiau
ren-

seimas
Vokietijos

kaUcieriaus

paliepimu andai pertraukta
neapribuotam laikui Prūsų
seimo posėdžiai delei negražių atsitikimų, kuomet liberalai atstovai buvo pareikalavę rinkimų reformos.
Rinkimus reformuoti pasižadėjus pati vyriausybė, bet
tas dalykas iš metų į metus
tęsiama, nepaisant net visuomenės karštų reikalavimų.

•->

Andai
liberalai

kętvergo .posėdyj
inj*Šę rinkimams

norėta

Atlantiko

leisti

per

vandenyną, stovįs

ramiai

Liverpoolio uoste, kadangi neturįs atsakančio skaįtliaus jūreivių, Garlaivy “Canada” susekta
prasidedantis gaisras, regis
Gaistyčiomis pakurtas.
ras tečiau greitai su mažais
nuostoliais užgesintas. Garlaivis “Empress of BriAnglijos karalius Irlandi- tam”,
gabenantis Kanados
joje.
premierą ir Kanados kaLiepos 7 dieną Irlandijos riuomenę iš. Londonor išsostainėn Dublinan nukako, plaukęs į Montreal su pilna
naujai apvainikuotas Angli- jūreivių ingula.
jos karalius Jurgis V su sa- : Glasgove
straikuojanti
vaja šeimyna. Karaliui ke- jūreiviai ir uosto darbininlionėje juromis draugavę kai nesenai parengę didžią
27 karo laivai ir 17.000 jūdemonstraciją. Protestuoreivių. Dublinas išpuoštas ta prieš Anglijos vidurinių
Karakaip dar nekados.
dalykų ministerį Churchill,
lius kuoiškilmingiausiai sujog tasai leidžiąs garlaiTies
tiktas ir priimtas
viams plaukti be pilnos inO’Connell

tiltu

ir

sau

^

■

Nesenai Madride!

Euchj

metinis
kongresas, kuriame
vo

i

žymesnioji svieto
kiįa. Pasibaigus koi
yo

miesto gatvėrmi
procesija su Šve. Sakra"
mentu. Nebūta jokių antitikybinių demonstracijų, ic
atsibuvo

nelaimingų atsitikimų.
Iš Madrido
nešama, kad

Paryžiun praj

Ispanijos vyišnaujo norinti

riausybe

paskirti pasiuntinį
nan

ir

anuo

busiąs

nansų ministeris
Jei toji žinia bus

reiškia

tai,

Vatikabuvęs fi-

Reverlesj
teisingai
istemn

iog

santykiai Ispanijos su
niu bus paliuosuoti ir
dvi pusi mielai susitaik

visais

kur karalius

pabĮ^ti

liberalai

karo teis-

us

Graeevo

kaltinamųjų
t*ke

t

pakarti,

laikui į ka-

itų rotas.

siškai atsisakė durnos atsto- simpatijos apsireiškimai dėl
seimas neapri- jinta.
kariuomenės bus pasiųsta
Gegečkori duoti leidi- karalienės ir manęs, po Die- liAimas^^
visas
Žodžiu
pertraukti.
pasakius
jm
mus pranešti kur-nors du- vui yra mums geriausiu spėant albanų galvų, o kita
įaunąis zo- Dublinas atnaujintas kararnos darbų atskaitą, taippat ką šaltiniu, žengiu ateitis!
kuri buk
ir
atsto- liaus priėmimui, kadangi prieš Čemogoriją,
feu
kokiaviltimi,
atnaujinta
hį
skaityti prelekcijas
albanus
bent kokios
nebūt klausime.
me
gstyti. tikimasi greičiau Irlandijai
vui

—

sunkej

iistoty prieš

man

teveik

gauti savivaldą.

! mianti'

ar-

tileristai nesenai apdaužė
už ką tai savo paaficierį.
Andai tą šešių kareivių atsibuvo ka*vnJftsme bJfc
Keturi jų pasmerkta
metus sunkiems d;yd
du po 8 metus.
tai aštri bausmė.

gulos.
su
Už Morokko reikalu
įstatymų pfęjektą ir parei- šaligatviais,
mis dienomis kaip
didžiausia paroda pravažiatilj
bos, atėmė iš jos ginklus, mo apsireiškimai pasirodė kalavę tą opų klausimą gatūkstančiai
veimta keliu viešpatysenJ
išstatyta
vo,
b«savimu.
lutinai
ne
tik
čionai, iškilmingai
vieną užmušė, o penkis suKadangi albanai Turki- ties. Tan kraštan le
su gausiu
stulpų
necijinirj
Tečiau
Westminster
ka
nuo
traukižeidė
į
važiuojant
ir, nušokę
septynis
vyrjąf^bės.šalininir Du- jos kariuomenei atsisako vi- panija, Franeija,
Iš skaitliaus Abbey ir kitur, bet ir tūks- kai balsavimui pasipriešino, apšvietimu. Taippat
ui užpuoli- nio, pabėgo.
Yoj
iš Konstan- Rusija ir Anglija. į
sukėlė bu- blino tvirtovė dailiai deko- siškai pasiduoti,
21 pabėgusiųjų 16 kalinių tančiuose velij imu, atėj usią delei ko
10 sargybos.
Šv. Pat- tinopolio pranešama, jog blausiai visiems į
iš už jurą, iš tolimą Brita- te didelį trūkšmą, taip kad racijomis išpuošta.
iti caro pa- sugauta.
nebuvo gabena. prisišaukti riko salė, kelis desėtkus me- Turkijos vyriausybė suma- kanti Vokietija,
nijos šalią.
ausmę kitenors
Tik staiga tų buvus apleista, dabar ka- nius visuotiną mobilizaciją. risi kailis kur
lis.
Kutaiso gubernatorius viNusitikėdamasi, kad tie prie tvarkoj;
atnauPo visų ks
ti.
atgabenta kanclieriaus pa- raliaus priėmimui
Viena dalis sumobilizuotos
žami
nakčia

>

v<

plieno dirbtuvių.

Krupo

kai, įvairiausių luomų, užsiėmimų ir amžiaus žmonės.
Pastaraisiais laikais toji
saužudysčių epidemija parodo negirdėtas, pasibaisė-

suvestos

J

VISOKIOS ŽINIOS.

^Politiškos Žinios.
mu

jlĖ

pagaliau sutikta
reikale atlaikyti
tarptautii

■

