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„Palestra” przed laty

KURJER PORANNY
Warszawa, dnia 25 Grudnia (7 Stycznia) 1902/3 r.
~Nowy kodeks cywilny. PreCo słychać nowego?
~Wzmocnienie nadzoru pro- zes komisji pracującej nad projekkuratorskiego. „Praw. Wiest.” (nr tem nowego kodeksu cywilnego
278) zamieszcza Najwyżej zatwier- przesłał przed pół rokiem do wardzoną uchwałę Rady Państwa co szawskiego sądu okręgowego 5 egdo wzmocnienia nadzoru prokura- zemplarzy opracowanych już II i
torskiego w niektórych izbach są- III księgi trzy projekty prosząc o
dowych i sądach okręgowych, jak zebranie od wybitniejszych przedrównież powiększenia etatu tym- stawicieli palestry warszawskiej
czasowej kancelarji przy minister- uwag co do poszczególnych artyjum sprawiedliwości w wydziale kułów przesłanego projektu.
Z polecenia sądu okręgowego
spraw karnych szczególnej wagi.
W myśl tej uchwały będzie adwokaci przysięgli: Dominik Ane,
utworzonych 69 nowych posad Józef Brzeziński, Stanisław Leszpodprokuratorskich sądów okrę- czyński i Henryk Konic, opracowali te uwagi i przesłali w tych dniach
gowych. (...)
Reforma powyższa powiększy prezesowi sądu okręgowego z nadwydatki skarbu Państwa o 229 tyś. mienieniem że w swem opracowarub. rocznie i wchodzi w życie czę- niu opuścili artykuły, dotyczące zaściowo już z d. 14 b. m. w całej zaś wierania i zrywania małżeństw,
rozciągłości stopniowo w ciągu r. gdyż wobec różnorodności praw w
b., według uznania ministra spra- tym względzie zależnych od poszczególnych wyznań, artykuły te
wiedliwości.
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poruszają sprawy więcej natury religijnej niż cywilnej.

Opracowanie adwokatów zajmuje 39 stron pisma.

Warszawa dnia 27 Grudnia (9 Stycznia) 1902/3 r. nr 9
~Palestrze warszawskiej ubył mieszkanie O., zamek bowiem
jeden z poważniejszych prawni- uprzednio wyłamał Antoni Domoków, adw. przys. Ksawery Tatar- sławski, który w bramie czekał na
kiewicz, zmarły wczoraj w 54 roku nich. I D. aresztowano.
życia.
Zmarły ukończył szkołę głów~Wczoraj rano z kościoła Św.
ną ze stopniem magistra prawa i Barbary na Koszykach wyprowaadministracji, a po odbyciu apli- dzono przy udziale grona kolegów,
kacji w sądach miejscowych roz- przyjaciół i życzliwych, zwłoki ś.p.
począł zawód obrońcy, pod kie- Jana Melcera, p. adw. przys., artyrunkiem mecenasa Andrzeja sty-skrzypka, zmarłego w 29 roku
Brzezińskiego.
życia.
Ś.p. Tatarkiewicz zajął wybitNa trumnie rodzina i życzliwi
ne stanowisko jako obrońca i był złożyli wieńce. Zwłoki pochowano
twórcą pierwszych u nas towa- na Powązkach.
rzystw akcyjnych.
Z powodu choroby od lat paru
~Obrońca Emila Daurignausunął się z życia publicznego.
ca. Adwokat Edward Clunel, jeZmarły pozostawił po sobie den z najwybitniejszych specjalipamięć człowieka nieskazitelnej stów prawa międzynarodowego,
uczciwości.
świetny mówca, swego czasu
obrońca pięknej Otero i Kornelju~Trójka złodziejska. Stróż sza Hertza został wybrany obrońdomu nr 38 na ul. Żelaznej, Paweł cą Emila Daurignaca.
Szymański, zauważył w podwórzu
tego domu jakiegoś mężczyznę i
~Dramat za kulisami. W Nekobietę o dość podejrzanym wy- apolu w teatrze Rossiniego w czaglądzie, którzy udali się na jedną z sie przedstawienia sztuki „Suor
klatek schodowych. Podejrzewa- Teresa” rozegrał się krwawy drając coś Sz. udał się za nimi i ujrzał, mat za kulisami. Artystka Giovanże nieznajomi otworzyli drzwi na de Lucca, która dla stosunku z
mieszkania Icka Ottermana i roz- pierwszym bohaterem Rossim
poczęli tam gospodarkę. Sz. spro- Pianellim porzuciła była swego
wadził stójkowego i oboje areszto- męża i sześcioro dzieci, zauważyła
wano. Zatrzymani zeznali że nazy- że kochanek jej za kulisami zanadwają się Mieczysław Zarębski to czule spogląda na jedną z jej ko(Błońska 3) i Józefa Perzanowska leżanek. Niewiele myśląc rzuciła
(Czyste) i że oni mieli tylko okraść się ku niej ze sztyletem, a kiedy 20-
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letnia piękna Cataneo zastąpiła jej
drogę, wbiła jej sztylet po rękojeść
w pachwinę. Przedstawienie zerwano, gdyż Cataneo grała główną

rolę. Rossi Pianelli miał właśnie za
kilka dni wyjechać do Ameryki na
stanowisko bohatera w trupie dramatycznej Eleonory Duse.

GAZETA SĄDOWA WARSZAWSKA
Warszawa dnia 21 Grudnia 1902 (3 Stycznia 1903) r.
Spostrzeżenia i informacyje.
coraz większej liczby adwokatów
~Czytamy w „Kuryjerze przysięgłych, nie uiszczających
Warszawskim”: „Opłatę za świa- podobnych opłat. W roku 1899
dectwa dla obrońców prywatnych wpłynęło z tego źródła rub. 2420,
uiszcza się w naszem mieście na w roku 1900–2580, w r. 1901–
rzecz kasy miejskiej. Wpływy z 2640 rub. a w r. 1902 około 3000 i
tego źródła z każdym rokiem po- tyleż spodziewane jest w roku
większają się, pomimo znacznej i 1903”.
Warszawa dnia 15 (28) Lutego 1903 r.
Spostrzeżenia i informacyje.
wydał również książkę w języku ro~Niedawno obchodzono w Pe- syjskim, traktującą o prawach włatersburgu jubileusz 25-letniej pra- sności ziemskiej w prowincyjach
cy adwokata tamtejszego p. Bole- zachodnich cesarstwa.
sława Olszamowskiego. Jubilat cie~W dniu 14 Lutego r. b. zapaszący się wśród palestry petersbur- dło postanowienie ogólnego zebraskiej wielkim uznaniem, znany jest nia departamentów izby sądowej,
głównie z obron w sprawach o in- na którego mocy z dniem 14 Lipca
terpretacyję ukazów grudniowych, r. b. wszystkie istniejące w Warobowiązujących na Litwie, Podolu, szawie biura porad prawnych zoWołyniu i Ukrainie. W tej materyi staną zamknięte.
Warszawa dnia 22 Lutego (7 Marca) 1903 r.
Spostrzeżenia i informacyje.
pokrywały koszty utrzymania są~W sądach pokoju miasta dów pokoju, teraz zaś dochód z tego
Warszawy przy rozstrzyganiu źródła znacznie się zmniejszył. I tak
spraw cywilnych obowiązuje opłata w roku 1899 pobrano z tego tytułu
na rzecz miasta w wysokości kopiej- opłat rubli 120.272 kop. 75, w roku
ki od rubla poszukiwanego i 10 kop. 1900 – 150.260 rubli, w roku zaś
od każdego arkusza, podawanego 1901 tylko 86.199 rubli. Dziś, gdy
przez stronę do sądu. Opłatę tę mia- koszty utrzymania sądów pokoju z
sto pobiera tytułem zwrotu kosztów powodu zwiększenia liczby rewirów
utrzymania instytucyj sądów poko- wyniosą rubli 161.697, miasto odzyju. Początkowo opłaty te całkowicie ska zaledwie połowę sumy wydanej.
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Warszawa dnia 29 Lutego (14 Marca) 1903 r.
Spostrzeżenia i informacyje.
W sądzie podprokurator, Cze~Sąd okręgowy odeski rozpo- batarow powiedział mniej więcej
znawał sprawę baletnicy A., oskar- tak: „pomocnik komisarza, Jaszniżonej o obrazę pomocnika komisa- czenko mógł, rzecz prosta, obrazić
rza cyrkułowego, Jaszniczenki, się, słysząc skierowane do siebie słogdy ten pełnił obowiązki służbo- wa wymienione. Wziąwszy jednak
we. Ze sprawy widać, że Jaszni- pod uwagę, że baletnice dopiero co
czenko wskutek polecenia komisa- przybyły do Odesy, że po za granirza rewidował w nocy z dn. 14 cami jej nie popełniły nic karygodPaździernika hotel „Metropol”, nego i że nie zdążyły nawet zaznajoponieważ zabronione jest prosty- mić się z policyją odeską, przyjdzietutkom nocować w pokojach me- my do wniosku, że baletnice miały
blowanych.
zasadę przypuszczać, że dobijał się
Jaszniczenko zastukał do jed- do nich w nocy nie pomocnik kominego z pokojów, w którym zatrzy- sarza, lecz zwykły arogant. Prawo
mały się trzy baletnice, przybyłe pozwala mi w danym wypadku
przed godziną z Odesy. Wtedy ba- zrzec się oskarżenia”.
letnica A. zawołała: „idź do djaSąd okręgowy podsądną uniebła, arogancie!”
winnił.
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