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W m yśl odezw y w stępnej, zam ieszczonej jeszcze w  N -rze 1 
„B iuletynu” N RA, pism o nasze, noszące obecnie nazw ę  
„Pa'.estra”, jako organ naczelny adwokatury dąży do tego, 
aby na jego łam ach krystalizow ała się adw okacka opinia  
publiczna. Głos zatem  każdego czytelnika adw okata jest dla  
pism a naszego cennym  m ateriałem  ustalającym  opinię  
publiczną.

R edakcja „Palestry” oczekuje w ięc, że ogól K olegów  
A dw okatów  nadsyłać będzie sw e artykuły zarów no na 
tem aty ściśle zaw odow e, jak i inne tem aty prawnicze.

Ponadto R edakcja „Palestry”, pragnąc naw iązać sta ły  bez
pośredni kontakt ze sw ym i Czytelnikam i, prosi o nadsyła
n ie korespondencji zaw ierającej krytykę, uw agi i spostrze
żenia — choćby najzw ięźlej ujęte — które zam ieszczane 
będą wprost lub w  odpow iednim  opracowaniu, zw łaszcza  
gdy k ilka głosów  w ypow iadać się będzie na ten  sam  tem at.

R edakcja „Palestry” podaje do w iadom ości, że artykuły  
i publikacje przeznaczone do druku należy nadsyłać w  trzech  
egzem plarzach m aszynopisu (jednostronicowo), na papierze 
hiebibulow ym , z zachow aniem  m arginesu na Vs szerokości 
stronicy i w łaściw ego odstępu m iędzy w ierszam i (28—30 
w ierszy na stronicy).

M aszynopis pow inien  być podpisany pełnym  im ieniem  
i nazw iskiem  z ew entualnym  w skazaniem  pseudonim u, jeżeli 
pod nim  zam ierza autor publikować sw ą pracę.

W adresie nadaw cy należy podać m iejsce zam ieszkania  
oraz ew entualn ie zespół adw okacki z dokładną jego sie
dzibą.

R edakcja zastrzega sobie prawo dokonyw ania w  ręko
pisach: zm iany tytu łów , dodaw ania podtytułów  ogólnych  
i  tekstowych, skrótów  i przeróbek technicznych oraz po
prawek stylistyczno-językow ych.

Rękopisów nie zam ów ionych Redakcja n ie zwraca.


