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Spostrzeżenia i informacyje.
~ W stanie amerykańskim

Ohio jako powód do rozwodu słu-
ży między innemi pijaństwo. We-
dług danych urzędowych za czas
1890–1898 roku z tego tytułu na-
stąpiło 2328 rozwodów, przyczem
w 197 wypadkach winną była mał-
żonka, w 2131 – wina była na stro-
nie małżonka.

~ Na ostatnim zjeździe leka-
rzy czeskich jeden z członków izby
lekarskiej dr Haskovec postawił
wniosek następującej treści: „Na-
leży wypracować petycyję do wła-
dzy sanitarnej i do ciała prawo-
dawczego, domagającą się wyda-
nia prawa dla Czech albo i dla po-

GAZETA SĄDOWA WARSZAWSKA

Warszawa dnia 7 (20) Września 1902 r. Nr 38
zostałych krajów monarchii Au-
stro-Węgierskiej tej treści, że kto-
kolwiek zamierza zawrzeć związek
małżeński musi poddać się bada-
niu lekarskiemu i złożyć odnośny
certyfikat lekarski właściwej wła-
dzy cywilnej, czy kościelnej, która
dopełnia obrządku ślubnego”.

~ W Trenton stan New Jersey
powstało stowarzyszenie dziewic
pracujących, którego statuty wy-
czerpuje następujący drakoński
paragraf: „Przyrzekam, że nie
wyjdę za mąż za człowieka, który
nie wyrzeknie się zupełnie alkoho-
lu (wina, piwa, cydru). Sama rów-
nież przyrzekam zupełną wstrze-
mięźliwość”.

Warszawa dnia 14 (27) Września 1902 r. Nr 39
Spostrzeżenia i informacyje.
W d. 22 Września zmarł w

Warszawie w wieku lat 85 ś. p. Teo-
dor Łącki b. obrońca przy senacie,
a następnie adwokat przysięgły.
Zmarły był najstarszym przedsta-

wicielem palestry tutejszej, a w
swoim czasie należał do najbar-
dziej wziętych obrońców. W ostat-
nich latach już nie urzędował,
usunąwszy się do życia prywatne-
go.
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Warszawa dnia 28 Września (11 Października) 1902 r. Nr 41
Spostrzeżenia i informacyje.
Niedawno odbyło się pierwsze

zebranie nowozakładanego w Ki-
jowie towarzystwa opieki nad oso-
bami, które odsiedziały karę i nad
opuszczonemi dziećmi. Rzeczone
stowarzyszenie ma zamiar opieko-
wać się osobami, które wyszły z
różnych zakładów więziennych,
nad uwolnionymi od kary małolet-
nimi przestępcami, sierotami,
dziećmi opuszczonymi i dziećmi
aresztantów. W celu osiągnięcia
tych zadań towarzystwo ma za-
miar otwierać przytułki rzemieśl-

nicze i rolnicze, szkoły, domy za-
robkowe i t.p. inne zakłady, wy-
szukiwać pracy dla swych pupi-
lów, umieszczać ich w domach za-
robkowych, w zakładach nauko-
wych rzemieślniczych i osób pry-
watnych, wydawać zapomogi, za-
opatrywać w ubranie, dostarczać
tanich mieszkań i obiadów, wysy-
łać do miejsc rodzinnych i t.p.
Działalność towarzystwa obejmu-
je miasto Kijów. W razie potrzeby
w miastach powiatowych gub. ki-
jowskiej mogą być otwierane od-
działy towarzystwa.

Warszawa dnia 12 (25) Października 1902 r. Nr 43
Spostrzeżenia i informacyje.
W Nr 272 „Rusk. Wiedomo-

ści” odnotowano fakt niezwykłej
niewybredności adwokackiej przy
wybieraniu sobie radcostwa praw-
nego.

„Jeden z adwokatów przysię-
głych w Rostowie, pisze wspo-
mniana gazeta, zgodził się przyjąć

radcostwo prawne w jednym z do-
mów publicznych Rostowa i co
najważniejsze, przyjął ofiarowane
sobie w tymże domu mieszkanie.
Rada obrończa, oceniając czyn
powyższy z punktu widzenia etyki
zawodowej, wspomnianego wyżej
«radcę prawnego» wykreśliła z
łona korporacyi”.

Warszawa dnia 19 Października (1 Listopada) 1902 r. Nr 44
Spostrzeżenia i informacyje.
Na początku roku bieżącego

sąd okręgowy saratowski rozpo-
znawał sprawę karną nieletniego
M., oskarżonego o ojcobójstwo. Na
żądania adwokata przysięgłego
Bojczewskiego, obrońcy podsąd-
nego, sąd okręgowy postanowił
oddać M. pod obserwację lekar-
ską.

Upłynęło przeszło pół roku i
sprawa przyszła powtórnie pod
rozpoznanie sądu, przyczem

obronę za oskarżonym miał wno-
sić z urzędu adw. przys. Man-
delsztam. Ten ostatni przed roz-
poczęciem rozpraw sądowych za-
komunikował sądowi, że jest zu-
pełnie nieprzygotowany do obro-
ny i że wobec tego podsądnego
będzie bronił adw. przys. Boj-
czewski. Wówczas prezes sądu
zwrócił uwagę, że na daną sesyję
obrońcą podsądnego wyznaczo-
ny został z urzędu nie adw.
przys. Bojczewski, lecz Man-
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delsztam, podsądny zaś, zapyta-
ny przez prezesa, odpowiedział,
że nie umawiał się z Bojczew-
skim, by ten obronę za nim wno-
sił.

Sąd okręgowy postanowił: spra-
wę niniejszą odroczyć i o postępowa-
niu pp. Mandelsztama i Bojczew-
skiego zakomunikować ogólnemu ze-
braniu członków sądu okręgowego.

Warszawa dnia 26 Października (8 Listopada) 1902 r Nr 45
Spostrzeżenia i informacyje.
Z dniem 15 Listopada roz-

pocznie wychodzić w Petersburgu
nowe pismo prawnicze pod tytu-

łem „Jurist”. Pismo to redagować
będą adw. przys. Korbaczewski i
Lachowiecki.
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