
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
THE AMERICAN JOURNAL OE COMPARATIVE LAW, Ann Arbor, Vol. 6, No. 1, Winter 1957. — Ole Lando: Scandinavian Conflict of Law Rules 

Respecting Contracts. — René M. Schmid: Corporate Control in Switzer
land. — Kazimierz Grzybowski: Continuity of Law in Easteren Europe. — 
Jaroslav G. Polach: Atomic Energy Legislation in Western Germany. — 
Nikola Stjepaiovic: Judicial Review of Administrative Acts in Yugoslavia.

THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Washington, 
Vol, 51, No. 3 1957. — H. W. Briggs: Towards the Rule of Law. Аутор расправља o питању правне оправданости одбијања САД (од 11 јану_ ара 1957) да изађу усусрет захтеву Владе Швајцарске y коме je била истакнута неопходност да поменуте државе y спору Interhandel пре- пусте решење истог арбитражи или концилијацији сходно одредба- ма Уговора о арбитражи и концилијацији закљученог 16 фебруара 1931 између ових држава. Анализирајући случај Interhaidel, наведене акте САД и Швајцарске y вези са спором и одредбе Уговора од 16 фебруара 1931, писац долази до закључка да поступак САД није y складу са њиховим дуторочним интересима и са улогом поборника примене права y међународним односима коју оне, према ауторовим речима, y њиховим међунардним односима имају. — L. Gross: Passage 
Through the Suez Cana, of Israel — Bound Cargo and Israel Ships. У члан- ку ce говори о рестриктивним мерама Египта y погледу проблема проласка кроз Суецки канал бродског товара и бродова Израела. После уводних излагања обрађују ce питања садржине тих мера и њихове правне оправданости и ефективности, као и протеста изне- тих y односу на ове мере, правне природе мера продужетка ратног стања између Египта и Израела као правног образлагања праксе ограничавања, делатности Савета безбедности y погледу поступака Израела о којима je реч, да би ce ова питања сумирала y релативно подробнијем закључку. — M. O. Hudson: The Succession of the Interna
tional Court of Justice to the Permanent Court of International Justice. Стални суд међународне правде није био изузетак од правила да ниједна међународна установа ошптег домашаја не може наставити своје нормално функционисан.е y ери великог светског преврата и да било која међународна институција за обезбеђење права и по- ретка мора сузити своје фуикције y таквој епоси. Након ове уводне формулације која' указује на општу историску основицу образовања Међународног суда правде на место раније такве институције међу- народног правосуђа, писац описује: Стални суд међународне правде (укратко), припреме за увођ.ење таквог новог органа, рад Комитета Уједињених Нација који ce бавио проблематиком стварања Међу- народног суда правде и његово установљење на Конференцији Ује- дињених Нација о успостављању Међународне организације, при чему су изношена извесна упоређења карактеристика двају судова. — D. Р. Myers: The Names and Scope of Treaties. У овом минуциозно писа- ном чланку о називима и домашају међународних уговора писац нај- пре подвлачи важност разликовања појединих врста уговора — њихо- вих назива и домашаја, као и њиховог разграничавања од правних обавеза које нису уговори. Затим ce излаже шта уговор јесте и шта уговор није: (а) називи уговора и њихова употреба (врши ce класи- фикација уговора и даје ce таблица појединих врсти уговора које су САД закључиле y одређеном временском периоду и уговора који су забележени y Уговорним серијама Уједињених Нација); (б) о томе који акти нису уговори изложене су формулације које ce заснивају. 



ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА. 495"као и y претходном одељку о уговорима, на- дугом низу ставова из- весних установа, теоретичара и државника. — У рубрици „Уреднички прилог“ налазе ce написи: О савременој проблематици уговора, се- ната и устава САД (Treaties, the Senat and [the’Constitution: Some Current 
Questions) од C. T. Oliver-e,o неким питамма правних односа између чланова. Комонвелта (Some Questions of Legal Relations Between Com
monwealth Membres) од R. R. Wilson-а. — У рубрици „Белешке и при- лози“ објављено je: „Сједињене државе на Хашкој. конференцији за- међународно приватно право“ од K. Н. Nadelmann-a, „Публикације Уједињених Нација: Међународни уговори о таксама“ ,од I. S. Ker- 
по-а, итд. — У рубрици „Службени документи“ изнети су неки међу- народни акти Египта, као напр. Декларација о Суецком каналу од, 24 априла 1957, извесни акти из француско-мароканских односа, француско-туниских односа и односа Уједињеног Краљевства. и СССР.

А. Стојановић
L’ANNÉE POLITIQUE ET ECONOMIQUE, Paris, 30e année, No. 138—139, 

Août-Octobre 1957. — Michel Debré: Responsabilité américaine. — René' 
Capitant: La constitutionnalité des Traités européens. — Geoffrey Fraser: 
Que penser des récents changements concernant les gouvernants soviéti
ques? — Bernard Lavergne: Les allocutions pontificales relatives à L’Eu
rope Unie. — Jacques Caulais: Victor Hugo et Karl Marx ou de la pitié à 
l’action. —, Bernard Lavergne: L’hégémonie du consommateur: la théorie' 
du suffrage universel et l’ordre économique de nos sociétés rénovés. par 
Vidée de consommateur.

CALIFORNIA LAW REVIEW (School of Law — University of Cali
fornia), Berkeley, Vol. 45, No. 3, July 1957. — Jacobus ten' Broek: California’s' 
Welfare Law (Origins and Development). — Graydön S. Staring: Contribu
tion and Division of Damages in Admiralty and Maritime Cases.

THE ECONOMIC JOURNAL, 'London, Vol. LXVII, No; 265, March 1957. 
— P. E. Hart and E.H. Phelps Brpwn: The Sizes of Trade Unions: Study 
in the Laws of Aggregation. Проблем јачања моћи британских раднич- ких синдиката на тржишту радне снаге актуелан je због тога што ce y Великој Британији води оштра дискусија око улоге коју. непре- кидно повећање плата игра y процесу стварања инфлације. Ова сту- дија описује како ce процес концентрације ‘синдиката y велике дру— штвене формације развијао од 1906 до 1954. Почетком XX века y шест највећих британских синдиката било je учлањено око једне- четвртине укупног броја организованих радника док y 1954 шест највећих обухватају скоро половину свег организованог радништва. Ово показује да je значај великих синдиката све јачи и да мере- државне интервенције на тржишту радне снаге треба да_ рачунају са веома организованим и моћним синдикатима. — W. Fellner: Mar
xian Hypotheses and Observable Trends under Capitalism: A „Moderni
sed” Interpretation. Чланак претставља модерну интерпретацију Марк- сових теорија о односу профита и реалних надница y будућности.. Његов je циљ да y Марксове идеје уклопи технолошки напредак. Основна аргументација чланка je да усавршавање производног про-- цеса увећава производњу више него пропорционално уложеним про— изводним факторима. Од овакве поставке није било тешко извући. закључак да пораст профита и реалне наднице могу да иду упо- редо. — 5. Moos: The Scope of Automation. Аутоматизација постаје ве- ома значајан процес за високо индустријализоване земље које имају' организоване радничке синдикате. У пракси појединих земаља јав- љале су ce тенденције супротстављања претераној аутоматизацији производње јер тобож смањује могућности за запослење' нових рад— 



496 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАтника. Писац прво посматра проблеме дефинисања аутоматизације па тек онда покушава да скицира, не улазећи дубље y проблематику, неке од последица које аутоматизација може имати по величину и локацију предузећа, развој нових индустрија, запосленост и инве- стиције, стопу техничког прогреса, расподелу радне снаге и дохо- дака, распоне међу платама и услове рада, итд. Нарочито je инте_ ресантно . разматрање о релативној важности амортизације y односу на остале ставке трошкова y садашњим условима и после једне обимније аутоматизације. — От Prakash: Industrial Development 
Corporations in India and Pakistan. После II светског рата идеја о ко- ристи коју општи светски развитак има од убрзаног развоја недо- вољно развијених земаља нашла je великог одјека како y теорији тако и y пракси појединих држава. Разне међународне организације :много су учиниле у' правцу финансирања развоја тих земаља. To, међутим, није било довољно. И саме недовољно развијене државе, например Индија и Пакистан, уложиле су велике напоре y правцу експанзије домаће производње и диверзификације сопствене прив- реде. Схватајући да приватни капитал y тим земљама није довољ- :но јак a поготову не и довољно организован да одигра улогу y раз- воју, оне су биле приморане да саме стварају једну врсту државних предузећа чији je циљ био стимулисање привредног развитка. У чланку су приказана искуства Пакистана и Индије У том правцу. Између те две земље постоји ипак разлика.-. У Пакистапу ce много више рачуна са приватним капиталом и по самој дефиницији оваква врста државних предузећа треба да ce претвори током времена y приватну организацију. У Индији пак, није тако извесно да ће ce државне инвестиције претворити y приватна предузећа. Међутим, и једно и друго свакако говри y прилог тези да ce без једне чврсте централне организације не може постићи довољна стопа акумулације иотребног капитала нити брзи привредни развитак. — Н. Brems: De
valuation, A Marriage of the Elasticity and the Absorption: Approaches. Анализа y овом чланку испитује однос између увоза једне земље и њеног националног дохотка с једне стране, и односа увозних и до- змаћих цена с друге стране и креће ce на апстрактном пољу расправ- љајући проблеме као што су утицај супституције између домаћих и иностраних добара, или утицај повећања домаће продуктивности на спољну трговину. Чланак није довољно обратио пажњу на конкрет- ни материјал разних земаља и углавном ce служи мерењима која су извршена од стране других аутора иако им с правом оспорава -апсолутну тачност. — G. С. Billing: The Industrial Pattern and Hew Zea
land’s Future. Приказ индустриског развоја Новог Зеланда под ути- цајем заштитних царина. He може ce рећи да je аутор дао допри- нос захтеву слободне трговине, јер je показао како су заштитне ца- рине благотворно деловале на стварање великог броја домаћих пре- дузећа и њихово осамостаљење од страних утицаја. — A. Hazlewood: 
Trade Balances and Statutory Marketing in Primary Exporting Economies. 'После рата многе земље, примарни произвођачи, основале су др- жавне монополистичке организације за продају оних извозних ар- тикала који претстављају највећи део спољне трговине дотичних земаља. На тај начин спољна трговина je уствари монополисана y државним рукама a приватна предузећа — углавном иностраног по- рекла — потпуно су искључена из извозног пословања. Овакве орга- низације откупљивале су производњу y земљи по стабилним ценама и на тај начин доприносиле стабилизацији привредне активности y унутрашњости земље. С друге стране, оне су смањивале удео y за- ради странаца и препродаваца. Ове организације су захваљујући де- лом и повољној коњунктури која je владала за највећи број сиро- вина после Другог светског рата, постизале веома добре резултате и 
y неким земљама претстављале важан извор финансирања локалних 



ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА 497влада или индустриског напретка. У другим пак земљама на тај на- чин су акумулисана среДства : y доларима и осталим конвертибилним девизама која данас служе као фондови за развој. Оцена која се’на тај начин даје овим државним организацијама je веома повољна. .Коришћена су искуства Малаје, Нигерије и Гане (Златна Обала)..— 
М. С. Kaser: Estimating the Soviet National Income. 3a статистичаре као -И за one који желе да врше поређења између националних доходака капиталистичких земаља и -националног дохотка СССР овај чланак Ће бити од великог интереса јер претставља покутиај да ce совјет- ски национални доходак процени почевши.од 1860 па преко 1913 све до најновијих дана (1953). Поред материјала израженог y процен- тима, y табели бр. .4 процењен je национални доходак CĆCP У' до- .ларима. Из тога ce види да je нето национални доходак y 1953 изнео 86 -милијарди долара .што je отприлике три пута мање него нацио- нални доходак y САД y истом периоду. Чланавг je веома ’ добро до- жументован и обрађује разне изворе не увек истог квалитета.

No. 266, June 1957. — H. М. Robertson andW. L. Taylor: Adam Smith’s 
Approach to the Theory of Value. Пошавши од идеја учитеља и прет- ходника Адама Смита, аутори су веома подробно расправљали: о су- протностима y тумачењу категорије вредности у делима Смита.Узи- мајући с једне стране корисност као основнб 'мерило за вредност једнога добра, претходници Смита су утицали на'-неке његрве списе y којима je и он заузимао слично гледиште; Међутим, y свом глав- лом делу Смит je стао на гЛедиште радне теорије вредности. Пошто je овде реч о већ добро утабаним стазама теориске ' мисли чланак има углавном само историоки значај. — K. Lancaster: Protection and 
Real Wages: A Restatement. У .теорији спрљне ' трговине владало je једно мишљење да заштита домаће производње доводи y сваком  случају до повећања реалних надница тамо где je радна снага ос- кудна. Аутор je покушао -да покаже да то није увек тачно. Од ста- тистичког материјала послужио ce резултатима до којих je дошао Леонтијев. — Е. Н. Chamberlin: On the Origin of „Oligopoly”. Појам оли- топбла, који y теорији ограничене конкуренције и несавршеног тр- жишта заузима видно место јер претставља такву комбинацију про- изводних јединица где једним тржиштем владају неколико великих- предузећа, појавио ce y литератури први пут негде око 30-тих го- дина овог века. Аутор чланка, познати теоретичар ограничене конку-  ренције, покушава да утврди тачан датум прве употребе овог појма, као и његово порекло, сматрајући себе за писца који je тај појам лансирао. — Е. F. Penrose: Malthus and the Underdeveloped Areas. Овим чланком je аутор стао одлучно y ред писаца који сматрају да Man- Tye није правилно оценио перспективу развоја производње и ста- новништва y свету. Чак и y погледу недовољно развијених земаља где je притисак становништва на производне изворе веома велики, Малтусова теорија ce не може без резерве применити јер je он про_ пустио да поред осталог узме y обзир улогу миграције и међуна- родне трговине. — Р. Sargant Florence: New Measures of the Growth of 
Firms. Проблем мерења величине индустриских предузећа важан je због правилног постављања проблема и њиховог решавања y тео- рији о предузећима. Аутор je познати стручњак за проблеме инду- стрије и истицао ce нарочито студијама о локацији ' предузећа. У чланку он дискутује о питању који je најбољи критеријум за мере- 
ње пораста једног предузећа: да ли повећање вредности његбвих акција на берзи или пак повећање вредности његове имовине по књигама. Може да буде. употребљен за мерило и. профит, иако je обично већ укључен y оба претходна. Међутим, ниједан од ових кри- теријума сам за себе није до.вољан да покаже колико je једно пре- дузеће напредовало између два посматрана периода. Стога би једино 



498 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАкомбинација сва три била најбоље мерило. — S. J. Frais: The Finan
cial Experience of Giant Companies. Однос између згличине предузећа и његовог финансиског пословања мерен y овом чланку дао je не- колико интересантних резултата од којих нарочито треба истаћи следеће: утврђено je да ce велика предузећа брже развијају него мала.. Профити великих предузећа расту по већој годишњој стопи од профита малих предузећа. Удео великих предузећа, према томе, y укупном националном профиту има тенденцију пораста. Део до- хотка који ce поново инвестира y сопствено предузеће нешто je већи код великих предузећа али не y толикој мери да би ce могао извући специјални закључак. И велика и мала предузећа, нешто мало више прва него друга, смањила су своју ликвидност. Општа je дакле тен- денција да ce имовина не држи y ликвидној форми. Сви ови за- кључци добијени су на основу детаљне анализе финансиског посло- вања и резултата читавог низа привредних предузећа y Великој Британији коју je извршио и објавио (1956) Национални институт за економска и друштвена испитивања. — J. R. Hicks: A Rehabilitation 
of „Classical” Economics ? Чланак уствари претставља приказ књиге проф. Патинкина који je покушао, да „рехабилитује” старе теорије противне Кејнзовим идејама. Хикс, пак, сматра да су Кејнзове тео- рије издржале критику, али да je вредност Патинкинове књиге y томе што je јасно истакла неке од оних модерних проблема који муче савремене економисте. Углавном je ту реч о дејству монетар- них мера y дириговању привредним развојем. Ортодоксни Кејнзи- јанци сматрају да монетарне мере и мере кредитних ограничења немају онај утицај који би традиционална теорија желела да им при- да и да су стога неефикасне y руковођењу једном -привредом.

Др. Предраг Михаиловић

ENCOUNTER, London, Vol. IX, No. £, October 1957. — Bertrand de 
Jouvenel: Asia is not Russia or America, either.

No. 5, November 1957. — Herbert Luthy: .The Passing of the Euro
pean Order. — Edward Seidensticker: Tokyo. — Michael Polanyi: The Fo
olishness of History. — Michael Swan: The Falls of Towakaima (A British 
Guiana Interior).

No. 6, December 1957. — Peter Wiles: A Voyage to Laputa (Yugosla
via: 1957). — Randolph S. Churchill HI: The Queendom Of the United State 
(An Englishman’s Reflections on the American Monarchy). — K. A. Jelenski: À Window onto-the Future (The Story of Po Prostu). — Stephen Spender 
and Angus Wilson: Some Japanese Observations.

DER NEUE BUND (Monatsschrift für Freicht und Germeinschaft), 
Zürich, 23. Jahrgang, No. 9, September 1957. — Hans Zantop: Das moderne 
Menschenbild. — U. St.: Das Menchenbild einer jungen Generation.

NOUVELLE REVUE DE L’ÉCONOMIE CONTEMPORAINE, Paris an 
XVI, No. 91, Octobre 1957. — Francis V. Féraud: Le vrai problème écono
mique et financier. — Georges Lefranc: L’automation à la Régie Renault 
(Mythe et réalité). — René Cercler: La couverture actuelle de nos besoins 
en matières premières papetières. — Les problèmes de l’automation devant 
la Conférencé internationale du Travail.

POLITICAL SCIENCE (Department of Political Science and School of 
Public Administration, Victoria University College), Wellington, Vol. 9, No. 
2, September 1957. — David Spitz: On Tocqueville and the ’Tyranny’ of Public 
Sentiment. — Louise Overacker: The British and New Zealand Labour Par
ties (II). — J. K. Cunningham: New Zealand as a Small Power in the United 
Nations. — Joan Rydon: The Relation of Votes to Seats in Elections for 
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the Australian House of Representatives, 1949—1954. — Norman D. Ste
vens: Labour Candidates for the N. Z. House of Representatives, 1890— 
1916 (V).

IL POLITICO (Rivista di Scienze Politiche — Université degli Studi di 
Pavia), anno XXII, No. 2, Settembre 1957. — G. Bbrsa: Il comunismo cinese 
e Stalin. Rapporti storici ed ideologici. — R. 0. Roberts: É opportune I’aiuto 
govemativo all’agricoltura britannica? — F. Gross: Sctopero e rivoluzione. 
— F. Curato: La Francia dal 1940 al 1944. — J. S. Roucek: Panorama di 
studi politici americani. — R. De Nova: Un simposio sulla revisione dello 
statute delle Nazioni Unite. — F. Barbano: Atfività e programmi di gruppi 
di ricerca sociolog ica. — N. Picardi: Le associazioni cattoliche francesi del 
secondo dopoguerra.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE (Centre d’Ëtudes de Politique Etrangère), 
Paris, 22e année, No. 4, 1957. — J. M. de Lattre: Sahara, clé de voûte de 
l’ensemble eurafricain français? — François Langlume: La politique d’expm- 
sion nordaméricaine et la voie maritime du Saint-Laurent. — Gilbert Eti
enne: Pression démographique et expansion économique en Asie orientale. 
— Marip,Leij{': La balance commerciale et la structure du commerce exté- 
rieitEde la République fédérale d’Allemagne. — Jean Vigneau: L’idéologie 
de la révolution égyptienne. — Paul Giniewski: Tendances de la politique 
asiatique et africaine d'Israël. — Maurice Allais: Le problème de la déva
luation.

PRAVNIK (Theoreticky éasopis pro otâzky statu a prava — Vydâva' 
Ceskoslovenskâ akademie ved), Praha, ročnik XCVI, No. 8, 1957. — I. To
mes: Prâvni povaha pomeru némocenského pojisténi zamestnancu. — V„ 
Steiner: Nekteré otâzky souvisici s hodnocenim procesnich ükonu soudy. — 
J. Svestka: Predkupni prâvo v ëeskoslovenském obôanském zakoniku. — L. 
Vasilev: K povinnosti uzavrit smlouvu ve shode s planem a k prfedsmluvm- 
arbitrâzi.

PREUVES, Paris, No. 80, Octobre 1957. — Pierre Emmuanuel и Fran
çois Fontaine објављују одговоре на анкету „Зашто сам Европљанин“. — Поводом четрдесете годишњице Октобарске револуције — Raymond? 
Aron (Devenir de la société soviétique), Richard Lowenthal (L’armée, dernier- 
pilier), Kathryn Feuer (Jeunes intellectuels soviétiques). — Hans J. Mor- 
genthau: Les dangers du ’néo-pacifism’. — Hungarians: Le testament poli
tique d'lmre Nagy.

No. 81, Novembre 1957. — Brice Parain: Un homme sans passé. — 
Herbert Luthy: Fin des empires de l’Europe. — Одговори на анкету- 
„Зашто сам Европљанин" (Altiero Spinelli: Monologue du prisonnier; 
Roger Bauer: Les Européens coupables et victimes).' — P.: Maxime Leroy_ 
— Maxime Leroy: Quand Goethe lisait „Le Globe”. — Denis de Rougemont: 
Sur l’Europe à faire. — K. A. Jelenski: Ce qu’était „Po Prostu”.

No. 82, Décembre 1957. — Raymond Aron: Une révolution antitota
litaire. — Claude Imbert: La décolonisaton de l’Afrique Noire. — Salvador- 
de Madariaga: Pio Barofa. — Gaétan Picon: Formes sociales et création- 
artistique. — Одговори на анкету „Зашто сам Европљанин“ 'Giuliano 
Rendi: La tradition européenne est libérale; Manuel Ortuno Martinez: Les 
valeurs espagnoles). — P.: Gaetano Salvemini. — Leo Valiani: L’historien à 
contre-courant. — Jacques Vernant: Spoutnik et communauté atlantique.

QUADERNI DI SOCIOLOGIA, Torino, Nq. 26, Autunno 1957. — Franco- 
Ferrarotti: Il mito organizzativistico, — Giorgio Bragat Appunti di sociolo- 
gia segnica.
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THE REVIEW OF POLITICS (The University of Notre Dame), Vol. 19, 

No. 4, October 1957. — M. A. Fitzsimons: The Suez Crisis and the Contain- 
.ment Policy. — William H. Lewis: Islam — A Rising Tide in Tropical Afri
ca. — Sidney D. Bailey: ’Police Socialism' in Tsarist Russia. — Dirk Jelle- 
rna: Abraham Kuyper’s Attack on Liberalism. — Andreas Dorpalen: Hitler 
— Twelve Years After.

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS (Instituto de Estudios Politicos), 
Madrid, No. 94, Julio-Agosto 1957. — Joaquin Ruiz-Giménez: La politico, 
deber y derecho del hombre. — Enrique Gomez Arboleya: Sociologia de la 
ilustracion francesa. — Joseph S. Roucek: La sociologia del prestigio. — 

.Fr. Téofilo Urdаnoz: La justicia del buen gobiemo en la conception teolô- 
gica de Santo Tomas. — Pablo Lucas Verdû: El horizonte iusnaturtiista del 
derecho constitutional occidental. — Alvaro Alonso-Castrillo: La campana 
-electoral y las elecciones norteamericanas de noviembre de 1956. — Camilo 
.Barcia Trebles: El ayer, el hoy y el manana internationales. — José Maria 
Rosa: Figuras e instituciones de la supremacia brasilena de 1852.

REVISTA DE LA EACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, 
.Montevideo, ano VII, No. 4, Octubre-Diciembre 1956. — A. Noceti: La funcion 
-de gobiemo. — I. Ganon: Metodologia de la sociologia. — A. Gelsi Bidart: 
.Anotaciones a la ley de asignaciones familiäres rurales.

REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES ADMINISTRATIVES (Institut 
international des Sciences administratives), Bruxelles, Vol. XXIII, No. 3, 
1957. — Ed.-Piejrre Seeldrayers:- Editorial. — Marcel Wdline: Les con
cours de recrutement de la fonction publique, en droit français. — Quirino 
E. Austria: Historical Background and Implementation of the Reorganiza
tion Plans of 1955—1956. — Dr. Nikola Stjepanović: La réforme du conseil 
exécutif fédéral de Yougoslavie. — José Ortiz Diaz: La nueva Ley espanola 

-de la Jurisdiction Contencioso-administrativa. — Martin Kriesberg: Senior 
Civil Servants and the Teaching of Public Administration in Under-Develo- 
ped Countries. — Lucienne Tdlloen: En Torno a la Administration del Per
sonal. — Pierre Camy: L’organisation administrative des services écono
miques au Grand-Duché de Luxembourg.

REVUE JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE DU SUD-OUEST (Annales de la 
Faculté de Droit de l’Université de Bordeaux), Série économique (Travaux 
 de l’institut d’Ëconomie Régionale du Sud-Ouest), 6e année, No. 3, 1957. — 
J. G. Mérigot: Economie du Sud-Ouest et économie française. — H. Fougère: 
La forêt landaise dans l’économie du Sud-Ouest. — H. Prestoz: Le pétrole 

 dans l’économie du Sud-Ouest. — H. Germain-Martin: Les matières plasti
ques et leur utilisation dans le développement industriel du Sud-Ouest. — 
G. Siloret: Aménagement du sol et progrès technique. — J. Lafugie: Le port 
de Bordeaux au milieu du vingtième siècle. — Ph. Bélis: Les possibilités 
d’expansion des exportations de tomates et de bois débités vers la Grande- 
Bretagne. — J. B. Landèche: Le marché suédois des vins.

RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI (Pubblicata a cura' 
dell' Università Cattolica del Sacro Cuore), Milano, Vol. XXVIII, Fase, V, 
Settembre-Ottobre 1957. — F. Vito: L’automazione, le nuove techniche 

produktive e i loro riflessi sociali. — P. Streeten: Sviluppo economico, sta- 
bilità e altri fini della politico fiscale. — G.' Miglio: L’unità fondamentale 
di svolgimento dell'esperienza politico occidentale. — B. M. Biucchi: In 
margine alla nuova edizione della „Encyclopedia di scienza delle finanze”. — 
M. R. Manfra: Vita economica e àrdihe morale. — A. Guerini: Un’ indagine 
.sugli ostacoli alla mobilità del lavoro.
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SWISS REVIEW OF WORLD AFFAIRS (A Monthly Publication of the 

„Neue Zürcher Zeitung"), Zürich, Vol. VII, No. 7, October 1957. — Albert 
Müller: Chancellor Adenauer’s Victory. — Willy Bretscher: The Defense of 
the West. — Urs Schwarz: The.Militia Army in the Atom Age. — Hans Kohn: 
The North Atlantic Community. — Friedrich Wlating: Stability in Austria. — 
Victor Meier: Slovakia Under the Prague Régime. — Rudolph P. Hafter: 
Malaya's Eight Against Communism. — Robert Loring Allen and Rouhollah 
K. Ramazani: Afghanistan — Wooed But not Won. — F. E. Aschinger: The 
International Payments Situation.

No. 8, November 1957. — Albert Mulldr: Playing With Truth. — 
Victor Meier: New Report on Hungary. — Rudolph Hafter: Indonesia To- 
oday. — Salomon Wolff: Background, to. Frènch Government Crisis — An 
Agrarian Economy in Transition. — Hans Haug: Restraints Upon Warfare. — A Correspondent: Jews in the Soviet Union. — Ernst Bieri: The Present 
Status of Liberal Thought.

No. 9, December 1957. — Albert Muller: Spotlight on NATO. — Albert 
Muller: Bolshevik Fortieth Anniversary. — A Correspondent: Poland Today. 
— Rudolph Hafter: In South Vietnam and in Thailand.

SYNTHESES (Revue Internationale), Bruxelles, 12e (innée, No. 137, 
Octobre 1957. — Maurice Lambilliotte: La Pologne entre l’Est et l’Ouest. — 
Julian Hochfeld: Remarques sur la Notion de la Voie polonaise au Socia
lisme. — Marcin Czerwinski: Ce qu’implique la Coexistence dans le Domaine 
delà Culture. Edmund J. Osmanczyk: La Pologne et la Réunification de 
l’Allemagne. — Tadeusz Kotarbinski: La Philosophie dans la Pologne con
temporaine. — E. N. Dzëlepy: La Pologne et la Paix.

WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV (Zeitschrift des Instituts für 
Weltwirtschaft an der Universität Kiel), Band 79, Heft 1, 1957..----Carl
Fohl: Möglichkeiten einer künftigen Fiskalpolitik. — Lothar Bosse: Über 
die Möglichkeit und den Nutzen von kurzfristigen Wirtschaftsprognosen. — 
Horst Mendershaušen: Transfers of United States Dollars Between Foreign 
Regions. — S. B. Saul: Comments on „Saving, Investment and Imperialism.’’' 
— Wolfgang Stolper: The Non-Farm Mortgage in the Internal Debt Struc
ture of the United States. — Franz Grumbach und Heinz König: Beschäf
tigung und Löhne der deutschen Industriewirtschaft 1888—1954.


