Hliadka knihopisná.
E l, i s a b e t h f. R e ad: Mezinárodní právo pro každého. (Pooteno
.americkou mÍr-ovou cenou 1. zárí 1925.) Ovodem a poznámkami op,a tm
Dr. tmH Dufek, pr~ložil Dr. A. Butter. Vydal »Orbis« -(Praha XII., fochova 62) 'z a Kč 20.-. Populámí výkl.ad základu mezInárodnÍlho p.ráva a stO'učasných myš.Jenkových smer:nic v mezinár,odních stycích. Čtenár najde
tu informace o otázkách, které ČaJs'to bývají Ip,ríčinou mezinárodních konJfliktu a jasný výklad o mezinámdne-,právnkh pojmech stále aktue1ních,
rešených ve SpolečnoSlti Národu a j,iinde. Námorní právo, .roZlhodčí soud.
Mezinárodní soudni dvM v Haagu, donucovací pw's tfedky, úpr.ava války
mezinárodním právem, org,anisace S.polečnosti Národu, omezení zbrojení
atd., isou obsahem tétiQ priruČlky k,ctž,dého politicky činného a myslícího
.jednooUivce. Pová'lečná, stále nehotová současnols ,t vynucuje si účastenstvÍ
kaž,dého a ta't o kní~ka dáv á snadnou orientaci ve s'p iletitých problémech
mezinámdnÍ poUtiky.
V á c l a v Dr e s Jer: Pol sko a Evropa. V nakladatelství »Orbis «
(Pr.aha XII., fochova 62) za K,č 5.~.
JClJko druhý sVlazek lmihovny » ZahnaniČiní politilky« (Za reda'k ce A.
ti a i,rr a) vychází tato kníž,ka o ideovém i politiClkém ,p omeru P ,olSlka
k tvroPe. Úloha Polska, v,a:lu, ohránícího tvro:pu ,p red invasí Východu,
bude soulStfeďova'ii vždy zájem k této : uemi. Dôkladne informacemi podeprená Dreslerova studie jedná o po.lské pohtice minulosti, zahraniční politice obrozeného Polska, o' POllsiku a mírových smlou.vách, o 'Po:meru PO].9ka
ke Společnosti Národu, o s.po.ru o orientaci východní či západní, iQ pomenu
polsko-nemeokém a otázce Gdánslk é, o Svazu ba'l tiokých státU, o pomeru
Polska k Čsl. republke 'a Malé Dohode, o Polsku a státech dohodových
a'td. Kniha se čte ,s e zájmem pw svuj jasný a zajÍmavÝ o,bsah.

Hliadka

časopisov.

Právník (časo!p,is venovaný vede ,p rávníi státní, vydává Právnická
Jednota 'v Praze), ročnílk 65., sešit XVL a XVII.: Prof. Dr. StanLslav
Dnistria'TI1sikyj: KľiitLcká ÚivaJha o úvodní části osno,v y občaillJského zákoníka
,pro Českosdovensk'ou repuibIIdku. Sešit XVIU. a XIX.: Dr. Jirí tiora: VUle
.stran jako dU-vod príslušnosti.
Všehrd I(!iSt oesklo,silovensikých právn~ku, vydá.yá spoJ,e k 6eský,a..~ 'P'rávníku »Všoord« v Praze, admind,s t,flaoe v Praze l., Ovocný troh 3), r.očník
VIH., čí,sll o 1.: V. Vaneče:k: O vzniku Dige's t ,(theorie Bi1uhmova a její odpurci). Dr. Al. J. Jindficlh: Sodální ,p odištení v BUlllharlskJu. Vlado Vybral:
Po,jem stMního úzeil11í v moderní .ldterature francoiUz's k,ého práv,a ver'ej.ného.
Soubor legislativy a judikatury. Odd elle n í a dmi n i str a t i v:rr í.
Porádá JUDr. Alex. Ze y e r, rada Ne]v. s.právního soudu. Ročník 1926,
.sešit 8.-9., ll ístky 359-425. V Brne 1926, nákladem knihtiskár,ny Štursa,
Kraut a spol. Roční predplatné na 12 čísel Kč 100.-.
Soubor legislativy a judikatury. Odd el ,e,rr í fin a n č n í. Porádá
J ,a nea h a, profesor České t.echnbky (býv. odbor. T,a da min. financí).
Roč. IV. Sešit 1., lí.stky 1.-28., sešit 2., Hstky 29.-62., sešit 3.-4., lístky
~3.- 122. V Brne 1926, nákUadem knihtLs.kárny Š,t ursa, Kraut a spoil. Roční
predp,l atné na 12 číse.l Kč 100.- .
.
Soubor legislativy a judik,atury. Odd e.] e n í j u s tie i á Iní. PorádaM: JUDr. Jaromír S e.ct I á č e k, Ipr'olÍe's or P ,rá'v,nické ;fakulty v Brne,
.JUDr. Ladis'l av Tie h ý, vrchní .t ajemník Nejv. soudu, JUDr. Bofivoj P ek áre k, ta jemnLk Nejv. soudu, JUDr. Josef Tei c hne r, tabulární sOludce.
,Ro,čnÍlk V., sešit 4., ll ístky 315.-431., sešit 5., lÍistky 432.-574., 'sešit 6.,
lístky 575.- 699. V Brne 1926, ná,klladem Iknihtis'kárny Štursa, Kraut a
.spoL Roční predplatné na 12 čísel Kč 100.-.
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