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służby. W łaśn ie  świeżo obchodzono w Pawłósiowie 
rzadki jubileusz 50 la t slażby w dobrach ordy
nackich ogrodnika Ignacego Kwiecińskiego. Pół 
wieku w ytrw ał ten w eteran  w iernie na  swym po
sterunku, a praw ością charak te ru  i uczciw ością 
z jednał sobie życzliwość szerokich kół przyjaciół. 
Stosownym obchodem uczcili rocznicą koledzy za
wodowi sędziwego Ignacego Kwiecińskiego, k tó 
rego widzą Czytelniczy na naszej fotografii w o to 
czeniu uczestników  uroczystości jubileuszow ych.

rzystw a, wybudowano gmach, k tórego pośw ięcenie 
obchodzono 14 b. m. uroczyście.

Podwoje sokolich murów, ubrane odświętnie, 
uścisnęły gorąco zebrane tłumy, a serca polskie 
biły w owej chwili żywiej, bo na pobojowisku d a 
wnych walk z hordami Tatarów, zamieszkać ma — 
jak się wyraził jeden z mówców, dr. Gabryszew- 
ski — „dobry duch, zanoszący przed tron Stwórcy 
łzy czyste, wśród których złączą się dłonie dwóch 
bratnich narodów- .

się licytacya, prowadzona przez egzekutora p. J a 
nowskiego, licytacya rzeczy za niezapłacone po
datki.

Podupadła rodzina, ścigana niezasłuźonemi nie
szczęściami, nie mogła zapłacić podatków, a sto
jący nad wszystkiem urząd, bezwzględny, s ta ra  się 
wykonać co do joty zimną literę prawa, przez co 
spełnia — swój obowiązek.

Zabrane przedmioty, wystawione publicznie, są 
naocznem świadectwem nędzy, panującej, niestety, 
w naszym kraju.

Następca Gołuchowskiego.
W ażny i odpowiedzialny urząd m inistra domu 

cesarskiego i spraw zagranicznych obejmuje po 
ustąpieniu h r  Gołuchowskiego, na życzenie monar
chy, dotychczasowy ambasador austryacki w P e
tersburgu, Alojzy baron Lexa-Aerenthal, którego 
portret zamieszczamy obok.

Baron A erenthal urodził się w roku 1854, li
czy więc obecnie la t 52. K aryerę dyplomatyczną 
rozpoczął w roku 1877 jako prowizoryczny a tta 
che przy ambasadzie w Paryżu. W następnym ro
ku złożył egzamin dyplomatyczny i zajął posadę 
bezpłatnego attache poselskiego przy ambasadzie 
w Petersburgu. Pozostawał tam przez la t pięć, 
w ciągu których awansował na attache poselstwa. 
W  roku 1883 powołany został do m inisterstwa 
spraw zagranicznych. Tu upłynęło mu dalszych 
la t pięć, w ciągu których awansował na radcę le* 
gacyjnego II. klasy. Następnie powrócił baron 
A erenthal do Petersburga jako pierwszy, dyploma
tyczny urzędnik tam tejszej ambasady. W roku 
1889 został radcą legacyjnym pierwszej katego- 
ry i, a w roku 1894 otrzymał ty tu ł i charakter 
upełnomocnionego ministra. Powołany jeszcze w 
tymsamym roku do m inisterstwa, pozostawał tam 
przez rok, poczem przeniesiono go do Bakaresztu 
na stanowisko posła i upełnomocnionego ministra. 
W  cztery la ta  później, dnia 29 stycznia 1899 prze
znaczono go do Petersburga w charakterze nad
zwyczajnego i upełnomocnionego ambasadora. 
Równocześnie otrzymał bar. A erenthal godność 
tajnego radcy. Nad Newą położył wielkie zasługi 
około utrzym ania dobrych stosunków pomiędzy Au- 
stro-W ęgrami a Rosyą.

Nowy m inister jest szczerym zwolennikiem 
trójprzymierza, w którem upatruje gw arancyę po
koju europejskiego. Polityka jego będzie więc kon- 
tynuacyą polityki Grołuchowskiego. Z nominacyi 
jego zadowolony jest głównie rząd berliński, u 
którego bar. A erenthal cieszy się opinią rzeczy
wistego przyjaciela Niemiec. P rasa  wiedeńska na
zywa go uczniem Kalnoky’ego i podnosi, jako je 
go szczególną zasługę, przywrócenie dobrych sto
sunków z Rosyą. W  kwesty ach wewnętrznych zaj
muje podobno to stanowisko, na którem opiera się 
w iernokonstytucyjna większa, własność ziemska 
w Czechach. Gdy za rządów Thuna powstało wśród

(Mowa placówka.
Świeżo wyrosła nowa placówka Sokoła w n a

szym kraju.
W Bóbrce, głównie za staraniem  teraźniejszego 

Wydziału, na pam iątkę 10 letniego rozwoju Towa-

Zamieszczamy tu dziś widok tych murów, je 
szcze nie dokończonych, ubranych w festony i wień
ce, murów, wśród których zabrzmieć mają drogie 
nam piosenki i toczyć się zapasy ćwiczących dru
hów, będące ważną cegiełką w wielkiej pracy nad 
odrodzeniem.

Fot. Czerwiński, Bóbrka.
N o w a  p la c ó w k a : Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę własnego gmachu Sokoła w Bóbrce.

Za niezapłacone podatki.
Szare dni życia, to ciężka, brzemienna troska 

o los; to kartk i żywota, pisane łzami; to pasmo 
nici starganych... rwanych...

I nasz obrazek jest właśnie taką k artk ą  dzi
wnie przykrą.

Przed urzędem podatkowym w Bóbrce odbywa

N a s tę p c a  G o łu e h o *  s k ie g o  : Dnryi-.lic.złisowy ambasador 
austro-węgierski w Petersburgu, Alojzy baron Lexa-Aerenthal, 

który po hr. Gołuchowskim został ministrem domu 
cesarskiego i spraw zagranicznych w Austro-W ęgrzech.' g

Fot. Planer w Bóbrce.
Za n iezap łacon e p o d a tk i: W Bóbrce egzekutor Janowski przeprowadza licytacyę rzeczy podupadłej rodziny, 

wystawionych na sprzedaż publiczną za niezapłacony podatek.


