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Japonia nie zna żartów. 
Zajmie Sachalin i pobije Liniewicza 

przed konferencyą. 
Wówczas car chętnie przystanie na pokój 

NIEBEZPIECZEŃSTWO NOWEJ WOJNY,MINĘŁO. 

W jaki sposób żyd w St. Louis doszedł do posiadania miliona. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, ii lipca. — W, ko- 

łach rządowych panuje przygnę- 
bienie, ponieważ Japonia nie chce 

zgodzić się na zawieszenie broni, 

dopóki Rosya nie oświadczy, że 

przyj refuje w zasadzie podykto- 
wane jej warunki pokoju. Nastą- 
pić to może dopiero za miesiąc, 
na konferencyi we Waszyngtonie, 
a do tego czasu Japonia usadowi 

się w Sachalinie, lętórego wartość 

podają na 10 miliardów dolarów. 

Jest nadto rzeczą widoczną, że 

Oyama pragnie w Mandżuryi 
zgnieść armię Liniewicza. 

Tokio, n lipca. — Japońskie 
wojska wylądowały fia Sachalinie 

7 lipca o 6 godzinie z rana, a wie- 

czorem na wszystkich fortach 

głównej twierdzy powiewały 
sztandary japońskie. 

Petersburg, ii lipca. — Car 

sprzeciwił się stanowczo miano- 

waniu Wittego komisarzem poko- 
jowym, pomimo że polecał go 
minister spraw zewnętrznych. 
Car wolał powierzyć misyę Mu- 

rawiewowi, który nie jest tak po- 

kojowo usposobiony jak Witte, 

który nadto sprzeciwia się nada- 

niu krajowi wymaganych przez 
Wittego reform. Carowa należy 
do partyi, zalecającej dalsze pro- 
wadzenie wojny. 

Sipinghai, ii lipca. — Japoń- 
czycy zasypują obóz rosyjski 
bombami, w których mieszczą się 
uwiadomienia o buntach wojska 
rosyjskiego ha lądzie i na okrę- 
tach. Na froncie panuje tutaj zu- 

pełny spokój, ponieważ pada 
deszcz ulewny, przeszkadzający 
operacyom. 

Petersburg, ii lipca. — Rząd 
chiński zastrzegł się, że nie uzna 

takiego traktatu pokoju,przy któ- 

rego zawieraniu nie będą obecni 
komisarze chińscy. Zwłaszcza o 

rozporządzaniu prowincyami 
chińskiemi nie może być mowy w 

nieobecności przedstawicieli 
Chin. Murawiew odjeżdża do 

Waszyngtonu w dniu 26 lipca. 
Londyn, 11 lipca. — W odpo- 

wiedzi, na twierdzenie prezesa mi- 
nistrów Balfoura, że armia nie- 

przyjacielska ne może wylądo- 
wać na ziemi angielskiej, oświad- 

czył feldmarszałek lord Roberta, 
że na wojsko angielskie liczyć nie 

można, gdyż nic jest ono w sta- 

nie utrzymać potęgi Anglii jako 
pierwszorzędnego mocarstwa. 

Rząd nie dba o swoją armię, a 

dla narodu angielskiego żołnierz 

jest dopiero wówczas dośi wart, 
kiedy nad krajem wisi niebezpie- 
czeństwo wojny. Lord Roberts 

zauważył, że wojna z Boerami ni- 

czego Anglii nie nauczyła. 
Sebastopol, 11 lipca. — frzy- 

był dotąd torpedowiec, który to- 

warzyszył zbuntowanemu okręto- 
wi wojennemu "Kniaziowi Po- 
temkinowi". Załoga torpedowca 
została aresztowaną i przeniesio- 
ną na pokład transportowca Prut. 
Dziś na wszystkich okrętach od- 
bywa się żałobne nabożeństwo na 

intencyę dusz oficerów, zamordo- 

wanych przez załogę "Kniazia 
Potemkina". 

Petersburg, 11 lipca. — Rosya 
uważa marynarzy z "Potemkina" 

jako zwyczajnych zbrodniarzy, a 

nie jako politycznych przestęp- 
ców, żąda przeto ich wydania 
przez władze rumuńskie. Do tę- 

po wszakże nie przyjdzie ze 

względu na warunki, na których 
zbuntowana załoga okrętu podda- 
ła się rządowi rumuńskiemu. 

Wiedeń, ii lipca. — Traktat 

handlowy z Niemcami został 

przez wiedeńską radę państwa za- 

twierdzony. Czesi wyrzekli się 
obstrukcyi, licząc na Węgrów, 
którzy prawdopodobnie traktatu 

nie zatwierdzą. 
Paiyż, ii lipca. — Prezes mi- 

nistrów Rouvier uwiadomił izbę 
deputowanych, że rząd francuski 

porozumiał się z Niemcami w 

kwestyi marokańskiej w taki spo- 

sób, że zapobieżono wybuchowi 
wojny między Francyą a Niemca- 
mi. Rząd niemiecki uznał traktaty 
angielsko francuski i hiszpańsko- 
francuski, zgodził się nadto na u- 

znanie dominującego stanowiska 

Francyi w Marokku i obecnie nie- 

ma powodu wstrzymywania się 
od brania udziału w konferefrcyi, 
która stosunki marokańskie ure- 

guluje. 
Berlin, ii lipca. — W tutej- 

szych kołach urzędowych ucho- 

dzi za pewnik, że dyplomacya 
niemiecka odniosła nad Francyą i 

Anglią stanowcze zwycięztwo w 

kwestyi marokańskiej. Do zwy- 

cięztwa tego przyczynił się bar- 

dzo prezydent Roosevelt. 

Waszyngton, ii lipca. — Ge- 

neralny pocztmistrz zakazał E. 
G. Lewisowi i bankowi w Saint 
Louis pod firmą Peoples United 
States Bank korzystać z usług 
poczty. Lewis był przed ,6 laty 
biednym człowiekiem, lecz zaczął 
wydawać miesięczniki, które mia- 

ły mnóstwo abonentów. Tych a- 

bonentów postanowił wyzyski- 
wać, zakładając wspomniany 
bank. Brał od nich depozyta, zo- 

Dowiązując się zaKupywuu papie- 

ry państwowe, tymczasem wszy- 
stkie napływające pieniądze obra- 

cał na swój osobisty użytek. W 
ten sposób okradł depozytorów 
na milion dolarów. 

Springfield, 111., ii lipca. — 0- 
koło ioo delegatów różnych, or- 

ganizacyj służby kolejowej zgło- 
siło się do gubernatora z prote- 
stem przeciw projektowi obniże- 
nia rat frachtowych. Delegaci 
zwracali uwagę gubernatora, że 

obniżenie rat frachtowych spowo- 

duje obniżenie płać kolejarzy i 

zwolnienie ruchu kolejowego. 
Skorzystają na nowem prawie a- 

genci, lecz nie drobni kupcy i pu- 
bliczność. Gubernator odpowie- 
dział, źe kwestya rat frachto- 

wych musi być uregulowana i ra- 

dził delegatom porozumieć się z 

komisyą, która nad tą kwestyą 
debatuje. 

Waszyngton, ii lipca. — Ko- 
# 
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misya kanału Panamskiego po- 
stanowiła zapewnić stałe zatru- 

dnienie na 500 dni dwom tysią- 
com Chińczyków i tyluż Wło- 
chom. Komisya pragnie przeko- 
nać się, która narodowość jest 
najwytrzymalszą na pracę w pa- 
sie kanałowym, gdzie stosunki 
zdrowotne nie są zachęcające. Ko- 

misya da robotnikom mieszkanie, 
opiekę lekarską, zdrową wodę do 

picia i do gotowania. Praca 

trwać będzie 8 godzin dziennie. 
o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Komisarze rosyjscy i Japońscy 

porozumiewać się będą. z sobą., w 

gmachu admlralicyi w Portsmouth, N. 
H. 

—Anglia wypłaciła Niemcom na wy- 

spach Samoa $20,000 odszkodowania 
za straty poniesione podczas powsta- 
nia w roku 1899. Taką, samą, sumę wy- 

płacą Niqmcom Stany Zjednoczone. 
— Z okazyi powrotu wnuka do 

Sztokholmu pokazał się wczoraj pu- 

blicznie król Oskar po raz pierwszy 
po zerwaniu rrzez Norweg ę unii 

skandynawskiej. 
— Zagraniczne towarzystwo w O. 

desie mają pretensyę, ażeby rząd ro- 

syjski wypłacił 20 milionów odszko- 
dowania ich klientom za straty ponie- 
sione podczas tamtejszych zaburzeń. 

— Nurkowie przy brzegu Tunisu 

starają się nadaremnie wydostać z 

głębi zatopioną łódź podwodną "Far- 

fadet". 
— Ob. Elsass z Chicago najechał 

swym samochodem na powóz pod Pa. 

ryżem. Pokaleczył się przytean boleś- 
nie. 

— Socyaliścl z Hamburga przesła- 
li socyalistom .w Rosyi $2800 na cele 

agitacyjne. 
— Konsulowie niemlepcy w Rosyi 

odradzają śpiewakom, aktorom i in- 

nym artystom przejeżdżać do Rosyi z 

zamiarem występowania publicznie. 
— Panna Emma Frances Potts we 

Filadelfii, należąca do "dobrego to- 

warzystwa",-kradła krąwnym i przyj a* 

ciołkom brylanty. Wartości skradzio- 

nych drobiazgów dochodzi do sumy 
10.0C0 dolarów. 

— W mieście Iola, Kas., .wysadzono 
w powietrze dynamitem trzy szynki. 
Zamachu dokonali wstrzemięźliwcy. 

— W Milwaukee umarł znany tam 

powszechnie przemysłowiec Henry M. 
Mendel, w 66 roku życia. 
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Kronika Miejscowa. 
Z RADY MIEJSKIEJ. 

Gabinet burmistrza. — Budzban 
następcą ś. p. Kiołbassy. 

Burmistrz Dunne wczoraj uzu- 

pełnił swój gabinet (z wyjątkiem 
urzędu komisarza budowy) ż a nie 
zawiódł, także oczekiwania Pola- 
ków, iż następcą śl p. Piotra Kioł- 

bassy na urzędzie członka komi- 

syi ulepszeń zamianuje Polaka, 
gdyż -urząd ten złożył w ręce mło» 

dego sympatycznego p.Nikodema 
S. Budzbana, któremu winszujei- 
my, wyrażając nadzieję, iż przy^ 
niesie on zaszczyt swoim ziom- 

kom godnem sprawowaniem urzę- 
du. 

Mianowania, o których oznaj- 
mił burmistrz radzie miejskiej na 

sesyi wczorajszej, są następują- 
ce: 

Aontroler: Lawrence iL. Mc 

Gann; rzecznik korporacyjny: 
Jamesi Hamilton Lewis; marsza- 

łek straży ogniowej: John Cam- 

pion; prokurator miejski: Ho- 
ward S. Taylor; komisarz publi- 
cznych ulepszeń: Nicholas S. 
Budzban; policyjny sędzia (Lo- 
gan siąuare) Walter Cooling; ko- 

misya plumbiarska: Charles J. 
Boyd, prez.; George L. Mc Con- 

nell, sekr.; mostowniczy: John 
Collins (Rush str.), W. H. Oram 

(State str.), John 0'Halloran 
(22-d str.), Sigmund Loeffler 

(Throop str.), Ben Fogli (Chit- 
tenden ave.), P. F. Sheridan (N. 
Western ave.), Richard Mullen 

(95 ulica), William Mooney (92 
ulica), Leo Horn (Riverdale), 
Edward Mc Gili (106 ulica); ko- 

misarz "bridewell": S. R. Tuohy 
(ponownie); superintendent tar- 

gu na W. Randolph str.: John 
G. Raggio (na miejsce R. Fin- 

ka) ; „examining engineer": L. 
J. Griffin (następca George'a 
Goddinga). 

Zamianowanie ponowne Mc 
Ganna kontrolerem 4s^Campiona 
szefem straży ogniowej przyjęto 
hucznymi oklaskami. Ustępujące- 
mu rzecznikowi korporacyjnemu 
rada miejska przez powstanie zło- 

żyła uznanie ł podziękowanie za 

usługi mias-tu oddane^ na wniosek 
ald. Bennetta. 

Oprócz tego zamianowani zo- 

stali : "poundmasters"-: Thomas 

Wetta (2 dystrykt), Thomas 
Keon (6 dys.) i Frank L. Shee- 
han (5 dystr.) Belifami zostali za- 

mianowani: Max Feildschmidt 
(2 dystr.), Stephen C. Carroll (5 
dystr.), Frank Mc Laren (6 
dystr.), Joseph Logan (11 dys.). 

Ponieważ była to ostatnia sesya 
rady miejskiej przed ^akacyami, 

przeto śpieszono się z załatwia- 
niem spraw najpilniejszych. 

Sprawa nadania kolei St. Paul 

prawa podniesienia swych torów 
w Evansiton i połączenia z górną 
koleją Northwestern w Sheridan 
Park wywołała jeszcze żywe i 
wesołe debaty, gdy wnoszono pe- 
wne poprawki, których nie przy- 

jęto ostatecznie, i złożono ją na- 

powrót w ręce komitetu lokalnej 
transportacyi na czas' wakacyj. 

Równie wesoło obradowano 

nad sprawą dozwolenia górnej ko- 
lei Metropolitan przewożenia pa- 

kunków, i odnośny ordynans 
przyjęto, ale zaopatrzono go w 

tyle dodatków, że kompania za- 

pewne przywileju nie przyjmie. 
Przyjęto ordynans tyczący się 

należytego ogrzewania i wentylo- 
wania tramwajów; utworzono 

nowych kilka dystryktów prohi- 
bjcyjnych; przyjęto ordynans ty- 
czący się ustanowienia biura od- 

szkodowań pod kontrolą komisa- 

rza robót publicznych i załatwio- 
no kilka spraw mniejszej wagi, 

poczem pośród zwykłej żakow- 

skiej swawoli, obrzucania się gał- 
kami papierowemi, książkami, 
przewracania biórek i krzeseł i 

t. p. odroczono się do d. 25 wrze- 

śnia. 

Nieszczęśliwe wypadki. 
12-letni chłopiec roznoszący 

gazety, Piotr Pitronoto, znany w 

śródmieściu pod nazwą "Pete the 
newsboy", wczoraj po południu 
na rogu ulic State i Madison, wo- 

łając "Extry 1!" i ze stosem ga- 
zet pod pachą, upadł pod nadjeż- 
dżający tramwaj i»w oczach setek 

przechodniów został przejechany. 
Wydobyto go nieprzytomnego i 

zawieziono do szpitala samary- 

tańskiego, gdzie umarł wkrótce. 

Ojciec chłopca mieszka pn. 78 
Cu&tom House place. 

John Kyle, zwrotniczy pracu- 

jący dla Illinois Steel Co. w So. 

Chicago, wczoraj wieczorem przy 

pracy stanął przypadkowo pod 0- 

gromnym kubłem napełnionyfn 
płynnym metalem, który dźwi- 

gnia podnosiła. Ażeby uniknąć 
niebezpieczeństwa, Kyle skoczył 
w bok i padłszy pod koła nadjeż- 
dżającej lokomotywy ranżującej, 
został przejechany. I na miejscu 
zabity. Liczył lat 35, mieszkał pn. 

8756 Buffalo ave. 

Strajk znowu się rozszerza. 

Ażeby zastosować się do zaka- 
zu wydanego przez sędziego Hol- 

doma, a równocześnie nie zmu- 

szać woźniców unijnych do roz- 

wożenia towarów do firm bojko- 
towanych, kompanie ekspresowe 
wspólnie zorganizowały osobną 
kompanią, zwaną "Chicago Car- 

tage Co." i za jej pośrednictwem, 
rozumie się przy pomocy nieunio- 

nistów, rozsyła towary do firm 

bojkotowanych. Unioniści pracu- 
jący dla tych kompanij ekspreso- 
wych przed kilku dniami na to się 
zgodzili. 

Ale ńie zgodziła się główna or- 

ganizacya "Teamsters' Joint 
Council". Na wczorajszej, dość 
znowu burzliwej sesyi tej organi- 
zacyi postanowiono natychmiast 
zawezwać woźniców ekspreso- 
wych do strajkowania, skoro 

"Chicago Cartage Co." (która 
zresztą już wczoraj pełniła swoją 
funkcyę) dzisiaj rozwozić zacznie 

towary do firm bojkotowanych. 
Tym sposobem może przyjść do 

strajku dalszych 400 woźniców. 

O ile słychać, stało się to na 

żądanie strajkujących woźniców 
firm departamentowych, którzy 
zagrozili, że w razie, gdyby owa 

nowa kompania zaopatrywała 
składy departamentowe w towary, 
to oni wszyscy bez wyjątku uda- 

dzą się do owych firm departa- 
mentowych z prośbą o przyjęcie 
ich napownót do pracy, — przez 
ćo oczywiście cały strajk woźni- 
ców musiałby się zakończyć. 

Kompania Chicago Cartage Co. 

rozpoczęła wczoraj swa prace z 

20 wozami, a ma główną swą 

kwaterę pn. 139 Desplaines str. 

W sprawie wystawy obrazu 
Styki. 

•Komitet, który ma się zająć 
urządzeniem wjrstawy obrazu Ja- 
na Styki p. t. "Golgota" czyli "U- 

krzyżowanie Chrystusa Pana", 
•przez trzy pierwsze dni na cele 

dobroczynne, zorganizował się 
wczoraj na swej sesyi w Palmer 
House w ten sposób, że obrano 
komitet wykonawczy, który za- 

mianuje różne inne komitety do 

opracowania szczegółów. Zdaje 
się, że cena wstępu przez te tfzy 
dni będzie wynosiła 50 centów od 

osoby; wystawa na cele dobro- 

czynne odbędzie się w dniach I, 
2 i 3 sierpnia, br. Prezesem komi- 
tetu wykonawczego jest William 
Penn Nixon, sekretarzem John F. 

Smubki, jego pomocnikiem Tho- 
mas Carr, a kasyerem John R. 
Walsh. Na wczorajsze posiedze- 
nie zebrało się bardzo mało za- 

proszonych. 
Mianowanie odłożone. 

Wczoraj donosiliśmy, że bur- 
mistrz postanowił zamianować 
kierownikiem departamentu czy- 
szczenia ulic Richarda J. Foxa, 
naczelnika "Citizens Street Clea- 

ning Bureau", na miejsce wyda- 
lonego Franka W. Solona. Miano- 
wanie to, którego dokonać miał 
komisarz robót publicznych Pat- 

terson, zostało jeszcze odłożone. 

Tymczasem zaś Frank W. Solon 

wczoraj był u Pattersona ze swo- 

im adwokatem A. D. Gas<h i zażą- 
dał, by go napowrót przyjęto! 
■Kiedy oczywiście odmówiono mu 

tego, wytoczył skargę mandamus 

przeciw miastu, komisarzowi ro- 

bót publicznych Pattersonowi, ko- 

misarzom służby cywilnej Po- 

wellowi, Errantowi i Prentisso- 

wi, jakoteż przeciw kontrolerowi 
Mc Gannowi. Utrzymuje on w 

swojej skardze, że powód jego 
złożenia z urzędu był dlatego nie- 

usprawiedliwiony, iż "nadużywa- 
nie wpływu urzędowego", które 
mu zarzucono, nie jest wykrocze- 
niem przeciw żadnej ustawie sta- 

nowej lub jakiejkolwiek regula- 
cyi. 

Przeszło 6o-letni policyanci. 
Komisya służby cywilnej,zwra- 

cając uwagę na propozycyą szefa 

policyi, ażeby policyantów liczą- 
cych przędło 60 lat albo pensyo- 
nować, albo przynajmniej przeno- 

sić i dawać im lżejsze zatrudnie- 

nia, kazała sporządzić listę osób 
w policyi zatrudnionych, a liczą- 
cych przeszło 60 lat wieku. Oka- 
zało sfię, że z 2400 członków de- 

partamentu, 43 przekroczyło 60 
rok życia. Znajduje się pomiędzy 
nimi jeden kapitan, Martin Hayes 
(61 lat), dwaj porucznicy, Fran- 
cis Smith i Orville Z. Barber, ja- 
koteż 6 sierżantów i 34 policyan- 
tów. Z policyantów najstarszy 
jeit Alexander Beaubien, liczący 
83 lat, a drugi z rzędu William 

Patten, liczący lat 73. Były pre- 

zydent komisyi służby cywilnej. 
Powell, oświadczył, że projekt 
szefa policyi poprze. 

o — 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Komisya służby cywilnej wczo. 

raj zreorganizowała sio w ten sposób, 
że przewodniczącym został obrany 

Joseph W. Errant, a na wniosek no.wo- 

mianowanego Prentiss co roku na no- 

wo obiorać się będzre przewodniczące- 
go. W przyszłym roku tedy Prentiss 

zostanie obrany, gdy? tak on, jak i 

Errant, będąc demokratami, teraz 

stanowią większość w tej komisyi. 
Trzecim członkiem je\;t Powell, do- 

tychczasowy prezydent 
— Do Chicago przybywa.dzisiaj ka- 

lifornijski milioner Walter Scott w 

specyalnym pociągu, który stara się 
odbyć podróż z Los Angelos do Chlca. 
go w przeciągu 45 godzin 1 35 minut, j 
Będzie to najszybsza podróż na ta- 

kiej przestrzeni odbyta: odległość 
wynosi 2,265 mil, którą, pociąg ma 

przebyć w 2,735 minutach. 

—: Burmistrz Dunne otrzymał wczo- 

raj przyrzeczony raport od Jamesa 
m r» 

Dalrymple z lasgow w kwesty! tram- 

wajowej w Chicaga 

— Wczoraj rozpoczęły się eesyi 
lipcowej "grand jury". Zajmie się ona 

szczegółowo zbadaniem bal koncerto- 

wych 1 .wyszynków w których urządza 
gorszące zabawy. 

— W jelziorze przy 26 ulicy znale- 
radonor wczoraj zwłoki nictno.wlęcia 
zaledwie jednotygodniowego. 

— 45 letni Leon Radecki został 
wczoraj w Hawthorne przejechany J 
zabity przez pociąg kolejowy. Podłazi 
on i;od wagon, ażeby szukać schronie- 
nia przed deszczem i usiadł, w tej 
chwili nadjechała lokomotywa, posu. 
neła rtw watron. i RodeckI został prze- 

jechany. Mieszkał na rogu 32 ul i Jes- 
simine str. 

— 45 ldtnl Ciem. R, Beatty, 546 
44th str., został znaleziony nieżywy 
w pokoiku hotelu Morrison. Odebrał 
sobie życie wystrzałem z rewolweru. 

— Liczba studontów uniwersytetu 
chicagoskiego wzrasta z każdym ro 

klem. W roku 1892 wynosiła 698; w ra- 

ku ubiegłym 4,598. 
— Na moście na Rush str. pomiesz- 

czono aparat do ostrzegania nadjeż- 
dżających samochodów, gdy most jest 
otwarty. W czasie otwarcia mostu 
błyszczy światło elektryczne 1 odzy- 
.wa się ciągle dzwon. 

o 

Zmartwychwstaniec rektorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wybór dra Stefana Pawlickie- 
go na rektora uniwersytetu Ja- 
giellońskiego, tak opisuje krako- 
wski "Czas": s-•••'? sfrjSSj| 

Elektorzy wydziałów naszego 
Uniwersytetu, zebrawszy sig 
prz-ed kilku dniami, dokonali wy- 
boru rektora Jagiellońskiej szko- 
ły na rok szkolny 1905—6. Z urny 

wyszło nazwisko ks.vdra Stefana 
Pawlickiego, jedjjego z profeso- 
rów, którym słusznie chlubi się 
Alma Mater Jagellonica. Ks. Dr. 
Pawlicki urodził się dnia 2 wrze- 

śnia 1839 r°ku w Gdańsku; egza- 
min dojrzałości złożył w Ostro- 
wie w W. Ks. Poznańskiem roku 

1858; odbył podróże 
naukowe po Włoszech, Francyi 1 

Niemczech; potem uczęszczał oa 

uniwersytet we Wrocławiu; teo- 

logię studyował od roku 1868— 

1874 na Uniwersytecie Gregory- 
ańskim w Rzymie. Stopień Dra 
filozofii zdobył roku 1865 w« 

Wrocławiu, stopień Dra św. Teo- 

logii roku 1873 w Rzymie. Już ro- 

ku 1866 pełnił obowiązki docenta 
filozofii w Szkole Głównej war- 

szawskiej ; w roku 1874 przebywał 
w Rzymie na stanowiska prorek- 
tora polskiego Seminaryum OO. 

Zmartwychwstańców w Rzymie. 
W roku 1882 zapisuje jego na- 

zwisko Uniwersytet Jagielloński 
w poczet swych docentów. Z po- 
czątku wykładał chrześciańską fi- 

lozofię na wydziale teologicznym, 
następne jako nadzwyczajny I 

zwyczajny profesor teologię fun- 

damentalną. W roku 1804 zamia- 

nowany został zwyczajnym pro- 
fesorem filozofii na wydziale filo- 

zoficznym i dotąd pełni te obo- 

wiązki, jednając uczniów znako- 

mitem opanowaniem przedmiotu,' 
głębokością my pil i, pięknością for- 

my wykłada. Od roku T90T jest: 
kierownikiem Seminaryum filozo- 

ficznego; w roku 1900 otrzyma? 
order korony żelaznej. Prace ks. 

rektora Pawlickiego uzyskały za- 

służony rozgłos w Iwiecie uczo- 

nym ; jest tez ich' autor członkiem' 

czynnym rzymskiej Arkadyi f 
trzech rzymskich Akademij: "dl 

religione catholica, Tiberine ! 

deli' Immacolata Co^sione". 
członkiem czynnym "i*ymskiej 
"Societa dei cultori di cristiana. 
archeologia" i papieskie? Akade- 

mii archeologicznej. Akademia 

Umiejętności krakowska liczy go 

w poczet swych czynnych csiwa- 

ków. Obowiązki dziekana wydzia- 
łu teologicznego pełnił w roku 

1888—9; obecnie z nowym ro- 

kiem szkolnym obejmie dostojna' 
godność rektorską. Zanim przed 
nowym zwierzchnikiem szkoły 
Jagiellońskiej pochylą się berła 
rektorskie, zanim jego poprzed- 
nik wręczy mu oznaki jego wła- 

tizy, składamy mu życzenie na je- 
go rok szkolny: Quod feli* fsm- 
itum fortunatumąue ait* 


