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Petintridesetletnica znanstve-

nega dela prof . dr. J. Cvi j ića . Je-

seni 1924 je slavil največji jugoslo-

vanski geograf, profesor univerze v 

Beogradu, J o v a n Cv i j i ć , 35letnico 

svojega znanstvenega delovanja. Nje-

govi prijatelji in sodelavci so mu ob 

tej priliki posvetili krasen »Zbornik 

radova", ki nam živo priča o iskrenih 

simpatijah, ki jih uživa Cvijić v celem 

znanstvenem svetu to- in onstran oce-

anov. Dne 18. oktobra se je v Beo-

gradu vršila slavnostna seja Geograf-

skega društva v Beogradu. Na njej 

je rektor univerze Popovič poudarjal 

zlasti zasluge slavljenca kot profesorja 

in rektorja univerze, pridsednik Aka-

demije znanosti prof. Košanin, načel-

nik Geografskega instituta glavnega 

generalštaba in podpredsednik Geo-

grafskega društva v Beogradu, general 

Baškovič, profesorja geografije na 

beograjski univerzi, Vujevič in Milo-

jevič pa so v lepo zasnovanih govo-

rih slavili Cvijića kot znanstvenika-

geografa. Hvaležnosti njegovih učen-

cev je dal duška njih zastopnik Rado-

vanović, ki je govoril o njem kot 

strokovnemu učitelju - geografu. Tudi 

Geografsko društvo v Ljubljani je bilo 

pri slavnosti zastopano po svojem 

odposlancu. .F. B. 

Šestdesetletnika. Dva zname-

nita geografa sta praznovala letos 

šestdesetletnico: S v e n H e d i n in 

E r i c h v. D r y g a 1 s ki. Sven Hedin 

je vsakomur znan, Drygalski manj, a je 

vendar tudi velik znanstvenik. V letih 

1891 — 1893 je bil ob groenlandski 

obali, 1. 1899. je postal profesor v 

Berlinu, 1901 — 1903 je vodil na ladji 

„Gauß" ekspedicijo v Antarktiko in je 

odkril deželo Viljema IL, 1.1906. je po-

stal profesor na univerzi v Münchenu. 

Številna so njegova strokovna dela, 

ledniki v vseh delih sveta nosijo nje-

govo ime. V. Šarabon. 

Sl iko Petra Kozlerja, ki jo 

prinašamo na str. 11., nam je kratko 

pred svojo smrtjo (+ 29.5.1925) rade-

volje prepustila v objavo njegova 

vdova, blagopokojna gospa M a r i j a 

K o s i e r j e v a . Cast njenemu spomi-

nu! — Slika nam kaže Petra Kozlerja 

v njegovi najlepši moški dobi, 1.1873.; 

izvršil jo je fotograf L. Angerer na 

Dunaju in sicer ob priliki dunajske 

svetovne razstave. V. tì. 

Največja g lobina mor ja . Ja-

ponci so po potresu (1. sept. 1923) 

merili morje ob obali. Ob 34° 17' 

sev. širine in 141° 16' vzh. d. so našli 

globino 32550 angleških čevljev = 

9921 metrov. Doslej je bila zazna-

movana kot najgloblja globina ob 

vzhodni obali otoka Mindanao. V. Š. 

Panamsk i prekop. Od otvo-

ritve 1.1915. do konca 1.1924. je vo-

zilo po prekopu 28.000 ladij, od njih 

10.000 unijskih. Prepeljanega je bilo 

nad 100 miljonov ton blaga. Dohodki 

so znašali nad 100 miljonov dolar-

jev; od teh so dale ameriške ladje 

45 miljonov. V. Š. 

Železnice. Na koncu 1.1924, je 
bilo na zemlji 1,192.550 km železnic. 
V Ameriki jih je več kot polovica, 
298.000, v Evropi 368.000, v Aziji 
125.000, v Afriki 51.000, ostale v 
Avstraliji in na New Zealandu. Ker pa 
govorijo druge statistike o 1,200.000 
km že 1.1920., gotovo tu niso vpo-
števane ozkotirne proge. V. S. 

Železnica pod benešk imi la-

gunami . Da ohranijo Benetkam njih 

zgodovinski značaj in odstranijo s ka-

nalov motorne čolne in parnike, so 

si zamislili železnico, ki bo prevzela 

ves večji promet in bo izpeljana pod 
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Lagunami. Služila bo osebnemu in 

tovornemu prometu. Začela se bo pri 

postaji Mestre, bo šla pozneje pod 

Canal Grande itd. ter bo končala na 

znanem otoku Lido. Dolga bo 11.88 km, 

v začetku bo enotirna, nato dvotirna. 

Vsa vožnja od Mestre do otoka Lido 

bo trajala 31 minut, postaj bo 17. 

Gradbena doba je preračunjena na 

pet let, stroški na 105 milijonov lir. 

Vlaki bodo vozili na tri minule in 

bodo prepeljali že v prvem obratnem 

letu lahko 24 milijonov potnikov. 

V. Š. 

Železnica v Kavkazij i . Že dolgo 

časa nameravano progo ob obali 

Črnega morja v Transkavkaziio bodo 

sedaj zgradili. Črta Rostov — Tiflis bo 

skrajšana za 628 km, črta Rostov — 

Poti pa za 1058 km. V. Š. 

Prebivalstvo Italije. V začetku 

oktobra 1924 je štela Italija 39,943.500 

prebivalcev; občin je bilo 9194. Na-

poli šteje 770.000 ljudi, Milan 701.000, 

Rim 664.000, Turin 500.000, Genova 

304.000, itd. Na Goriškem so našteli 

262.400 prebivalcev, na Koroškem in 

Kranjskem 64.800, v Zadru 18.000. 

V. Š. 

Prebivalstvo Danske. Štetje 

5. 11. 1924 izkazuje 3,386.274 prebi-

valcev, za 118.443 = 3.6% več kakor 

v februarju 1921. Glavno mesto Kjoe-

benhavn je štelo 728.105 prebival-

cev = skoraj 22% vsega prebival-

stva. V. Š. 

Prebivalstvo Dunaja . Štetje 

1.1.1925 izkazuje za Dunaj 1,868.328 

prebivalcev; moških je bilo 861.038, 

žensk pa 1,006.290. V. Š. 

„Druš tvo za raz iskavanje 

j am" , ki je bilo ustanovljeno 1.1910. 

in je med svttovno vojno prenehalo 

delovati, je zopet oživelo. Naloga, ki 

si jo stavlja, je zelo obširna, kajti 

skoraj vse prirodoslovne vede so za-

interesirane na proučevanju jam. Našo 

domovino, ki je znana širom sveta 

kot klasična zemlja kraških pojavov, 

so proučevali dosedaj večinoma tuji 

znanstveniki, dočim se je le malo 

domačinov zanimalo za njene lepote 

in vrednosti. Svet govori o čudih, ki 

jih skriva osrčje Kresa, med nami pa 

jih je komaj peščica, ki se zavedajo 

njegove vrednosti. Ni treba še pose-

bej poudarjati, da zahteva ugled naše 

znanosti, da postanemo tudi tu po-

polnoma samostojni. Društvo pa bo 

moglo zasledovati svoje idealne cilje 

le tedaj z uspehom, če bodo pri njem 

sodelovali ter ga podpirali vsi prija-

telji prirode. Redni član more postati 

vsak, kdor prispeva 10'— Din, pod-

porni pa, če plača 50'— Din na leto. 

Ustanovniki plačajo 1000' — Din enkrat 

za vselej. Vse tozadevne informacije 

daje rade volje načelstvo društva v 

Ljubljani : nota«- M. Hafner, Mikloši-

čeva c. 6, predsednik ; dr. R. Kenk, 

Univerza, Zoološki institut, tajnik; ing. 

J. Turk, Kern, preizkuševališče, Dunaj-

ska c. 38, blagajnik. 
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Dr. ]. Rus, S lovenska zemlja . Kratka analiza nje zgradbe in izoblike. 
Med besedilom 10 cinkotipij. V zbirki: Splošna knjižnica II. zvezek. 8°, strani 48. 
Ljubljana 1924. Zvezna tiskarna in knjigarna. Cena seš. Din 24'—, vez. Din 32'—. 

Pisatelj podaje v istini to, kar obeta v pristavku k glavnemu naslovu : od 
davnih vekov do sedanjosti segajoč opis geološkega razvoja. Grpjenje in pre-
minjanje, rušenje in prenavljanja obsega sicer mnogo milijonov let. Vršilo se 
je pa v sila počasnem dogajanju. Radi tega je število dogodkov, ki so se iz-
vršili v neizmerno dolgi dobi, vendarle primeroma majhno. Možno je torej pred-
očiti dogajanje, ki šteje samo malo število glavnih prizorov, s kratkim opisom. 
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Pisatelj je poizkusil strniti vsekakor še dovolj pestro sliko dogodkov v bese-
dilu, ki obsega samo 38 strani. Pojasnjeval je besedo s slikami in načrti, a 
tudi teh je skromno število. Naloga je sama na sebi težavna po snovi in po 
jezikovni predstavitvi. Pisatelj se je resno trudil, da odoli vsem težkočam in 
ker je sam kot novodobni geograf tudi vešč v geologiji, je ustvaril vobče 
dobro uspelo sliko. Velikopoteznost geološkega dogajanja je pisatelja podignila 
mestoma v zanos, da j« gledal na dogodke z jakim čuvstvom in jim dal be-
sedni izraz v vznešeni obliki. Vendar je opisovanje vobče tako zgolj stvarno in 
sila tesno, da moremo knjižico imenovati kratek r e p e t i t o r i j . Dobro bo torej 
došla onemu, ki stvar že pozna v bistvu, pa si jo želi v spomi tu osvežiti. 
Pisatelj sam si predstavlja 7a svoje čitatelje t^ke, ki poznajo poleg geografije 
tudi temeljne nauke geologije, a sprejmejo vendar za prijazno uslugo, ako 
jim pisatelj pred oči postavi elementarni seznam geoloških vekov in dob (na 
strani 42). Žal, da ga navaja v nepopolni obliki. Manjka namreč jeden geološki 
vek: arheozojski vek (z algonško dobo), ki je trajal po smatranju ruskih in 
ameriških geologov daljši čas nego vsi naslednji vekovi skupaj. Nadalje sta 
tercijarna in kvartarna doba navedena vsaka kot enako veljavna jednemu geo-
loškemu veku. V istini geologi splošno obe dobi skupaj shvatajo za kenozojski 
vek, ki je kljub strnitvi v primeri s prejšnimi vekovi zelo kratek. Taka licentie, 
kakršne se poslužuje naš avtor, torej ne more računati na odobravanje. 

Snov knjigi je razvrščena takole: poglavje I. nudi pod nadpisom „Grad-
bena zgodovina" v dveh oddelkih zapored paleogeografijo in tektoniko, po-
glavje II. pa razpravlja pod nadpisom „Preobražanje površja" v oddelkih terci-
jarno pokrajino, razvoj rek, ledniško preobražanje tal in naposled oblike in 
hidrografijo Krasa. Ta razvrstitev se mi ne zdi povsem srečno začrtana. Podoba 
je, da je vse tercijarno in diluvijalno preobražanje površja snov, ki spada v 
paleogeografijo — torej v prvo poglavje. Sodim, da bi nameri pisateljevi bolje 
ugajala razvrstitev, ki bi zapored odgovarjala na vprašanja: 1. kako in kedaj 
je nastalo kameno gradivo ? (stratigrafija), 2. kako in kedaj je prišlo to gradivo 
v sedanji položaj? (tektonika) in 3. kako in kedaj so se razvile na njem se-
danje geografske oblike? (morfogenija). Pisatelj sam je menda čutil, da paleo-
geografija v prvem poglavju ne nudi pravega izhodišča, zatorej vpleta v njem 
kolikor moči stratigrafie in tako nekako podzavestno izboljšuje svoj prvotni 
ukrep, četudi morda na račun preglednosti. V tem oddelku nahajamo tudi naj-
obsežnejšo opazko o Pohorju, ki pa ne nudi dovolj jasne slike. Tu je omenjen 
nadalje bližnji tonalitov pas in v zvezi z njim teorija »ogromnih hribinskih po-
krivačev" (bolje bi se menda reklo „narinjenih kamenih odej", Überschiebungs-
decken, nappes de recouvrement) — češ, da je to »najnovejša predstava o po-
stanku Vzhodnih Alp". Uporabili so jo njeni pristaši tudi že na naše Kraško 
gorovje (Limanowsky 1910, Kropač 1912), toda ne brez ugovora (Kossmat 
1913). Tudi glede Alp vobče se njena veljava doslej v več kot 25 letih ni še 
utrdila. — Posebna panoga naših Alp so avtorju „Nizke Alpe". Zal, da ni po-
vedano, kaj ima avtor v misli. Pojem Alpe pomenja „visoko gorovje", „vele-
gorje"; kaj so torej „Nizke Alpe"? — Vrlo dobro poudarja pisatelj važnost 
nastanka glavnega razvodnega gorovja alpsko - kraškega med Panonskim in Ja-
dranskim morjem v oligocenskem času. Radi tega bi bilo umestno opisati ta 
nastanek. 

Uvodne pripomnje v oddelku o tektoniki (str. 7) pobujajo v čitatelju niz 
dvomov. Avtor smatra, da se teorija o krčenju zemeljske oble kot vzroku na-
gubavanja njene kamene skorje še najbolj vzdržuje na površju. V istini se v 
zadnjem desetletju množijo ugovori zoper njo. Pisatelj smatra, da »gube dolo' 
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čajo glavne gorske hrbte in vmes ležeča podolja". Znano pa je, da se vnanja 
oblika gorovja vobče ne vjema z notranjo zgradbo njegovo; vnanjo obliko 
temveč določajo činitelji preperevanja, denudacije in erozije, ki so zavisni od 
upornosti kamenega gradiva. — Za zgled prelomnih črt, ki „igrajo prvo geo-
grafsko ulogo", navaja pisatelj dolino Vrata in deloma Krmo — ne omenja 
na onih glavnih dinarskih prelomin, ki se vlečejo stotine kilometrov daleč proti 
jugovzhodu vzporedno z Adrijo in se tudi na licu zemlje dobro vidno izražajo 
(Gorica - Vipava - Reka, Kobarid • Cerkniško jezero - O silnica, nadalje v alpski 
smeri W - E Krn - Kranj - Tuhinj). — Velikopotezne pojave in gigantsko delovanje 
mehanskih sil, ki so zgradile gorovje ob severnem loku Adrije (Julske in Bene-
čanske A. in Kraško gorovje), je mojstersko proučil in obrazložil prof. Ko s s m a t 
(1913). Naš avtor navaja Kossmalovo razpravo v seznamu vpoštevane literature. 
Toda v svoji knjigi podaje gorotvorno mehaniko v obliki, ki bo le malokoga 
zadovoljila. 

V drugem poglavju je pisatelju „pokrajina, ki jo je zapustila doba velikih 
tercijarnih jezer vzhodišče, početno površje, ki so na njem procesi erozije in 
spiranja zastavili svoje preobrazujoče sile". Želeli bi, da bi čitali tudi opis po-
krajine, ki jo je doba tercijarnih jezer (pisatelj misli pontsko jezero pliocen-
skega oddelka tercijarne dobe) n a š l a , in kako so tudi še po pliocenu delo-
vale tektonske sile, ki se še v sedanjosti javljajo s potresi. Pisatelj navaja iz-
recno samo Belo krajino kot izdelek jezerske abrazije in akumulacije in pa 
Slovenske in Prekmurski oorice, dasi je pliocensko jezero pokrivalo dosti 
večje ozemlje Slovenije. Naša knjiga zastopa mnenje, da je »sredi tercijarne 
dobe" morska oz. jezerska gladina stala v prav znatnih višinah nad današnjo 
— mnenje, ki bi ga trebalo natančneje izraziti in izpričati. Nasprotno pa je dobro 
podprto dejstvo, da se je v spodnjem pliocenu nepopolno izravnpno jadran-
sko - panonsko razvodje razkosalo ob prelominah in ob njih kosoma dvigalo. 
Ti kosi so današnje planote : Pokljuka, Jelovica, Trnovska pl., Tržaški Kras idr. 
(Kossmat 1913). Spričo tega je malo verjetna domneva o visokem morskem 
stanju nepotrebna. Postmiocenski orografski in hidrogrpfski razvoj pa je šel 
temu prinerno drugačno pot. Mimogrede nam bodi dovoljeno pripomniti, da 
je težko govoriti o „tercijarnem reljefu" (Rus str. 17), ker je tercijarna doba 
dolga doba, doba ponovno premenjenegi re'jefa. Priporoča se torej brezno-
gojno posluževati se za določitev dogodkov o ž j i h oddelkov tercijarne dobe. 

Radi sledimo avtorjevemu opisovanju razvoja n^ših glavnih rek : Save, 
Soče in Drave ter njih vodotočnega omrežja. Iznenaja nas povoljno, da pisa-
telj umeva tu doline kot antecedentne, ki so zarezavale na istem mestu, med 
tem ko se je gorovje dvigalo — četudi to naziranje pušča čitatelja vsaj na 
videz v protislovju s prejšnjim poglavjem. Ondi smo dobili vtisk, da smatra pi-
satelj gorske višine „sredi tercijarne dobe" za dovršene; le visoko stoječe 
morsko in jezersko vodovje da je imelo odteči, vodotoki pa mu slediti vreza-
vajoč si struge navzdol in lice sedanjosti bi bilo oblikovano. Izmed stranskih 
pritokov so omenjeni pač oni, ki so se v „hribovju za srednjo Savo" na-
mestili v sinklinalnih progah mehkih tercijarnih usedlin, niso pa omenjeni oni, 
ki so se zarezali brez ozira na bodi mehko bodi trdo podlago bolj ali manj 
pravokotno preko kamenih gub, n. pr. Savinja med Celjem in Zidanim mostom, 
Medija idr., Sotla in nekateri njeni pritoki itd. 

Tudi odstavek o ledniškem preobražanju tal je na razpoložljivem prostoru 
(5 strani) očrtan ob vidnem avtorjevem osebnem poznavanju ledenodobnega 
veličastva naših Alp in iz njih vodečih dolin v nazorni obliki s krepkimi potezami 
in — kar je čitatelju v tem odstavku posebno ljubo — s primernimi lokalizacijami. 
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Enako vnemo je posvetil pisatelj oblikam in hidrografiji Krasa, ki jih opi-
suje v zaključnem oddelku knjige. Pri tem se naslanja na Cvijićevo naziranje 
o ulogi, ki izvira iz dejstva, da se nahajajo podzemeljske vodotečine v vsskem 
kraškem ozemlju v raznih višinah. Cvijić jih deli na tri pasove („hidrografske 
cone") : gorenji suhi, dolenji s traino tekočo vodo in srednji prehodni pas. Po 
tem vidiku je podan opis štirih poglavitnih kraških ozemelj slovenskega Krasa 
(ribniško - kočevsko, cerkniško, primorsko in pa ozemlje Kolpe in Krke). Obilica 
podatkov opazovanih z jasnim pogledom in umno izbranih se strinja s celotno 
sliko. Padavinske razmere so žal samo s celoletno množino izpodnebne vode 
in bolj mimogrede omenjene. Bistveno izpopolnila bi se bila slika o kraških 
pojavih, ako bi bil avtor vpošteval geološki razvoj, ki ga je s prikupljivo jasno-
stjo očrtal prof. K o s s m a t (1913). 

Slike, ki naj pojasnujejo besedilo, so zelo poučne ; žal da je njih število 
preskopo odmerjeno. Besedilo se na nje nikjer ne pozivlje, slikam tudi večinoma 
ni dodano zadostno besedno pojasnilo. Tako ne prihajajo do polne veljave. 

V terminološkem oziru nam je podaril pisatelj nekaj novosti, ki jih ne 
smemo prezreti : brežina (Kliff, Steilküste, steile Brandungskiiste), izdanja voda 
(Grundwasser), ilovec (Tegel), kopanja (Trogtal), krnica (okrešelj ,Kar), nasle-
dovane oblike (Folgeformen), obrh (kraški veleizvirek, source vauclusienne), 
Dlasa (Gebirgsscholle), prevor = raztečje (Talwasserscheide), razgorje (Ge-
birgsknoten), skrasovanje (Verkarstung), stržen (Talweg), uloka (Einbiegung), 
vndna zastava (Stauwasser), vrotek (Quelle), zagatna dolina (Sacktal), žalo 
(Strand). Nekatpri teh izrazov so prikupljivi in se hvaležno sprejmejo, drugi se 
nekam upirajo. Za „skrasovati" bi se bolje reklo krasneti (imperf.), pokrasneti, 
skrasneti (perf.) (po analogiji: trohneti, slabeti, bledeti, kopneti), za nasledovane 
o. = sledivše o., izdanja v. = talna v., plasa nam je tuja, obrh neumljiva be-
seda, brežina = velik breg, a ne strm breg. Za nemški Gestein rabi pisatelj 
izraz hribina, izpeljan po nemškem Gebirgsarh ki so ga Nemci že davno opu-
stili. Hrvatje imajo .kamenje", Srbi „stena", Čehi „hornina" (po nem.) še naj-
bolj prikladen se mi zdi izraz „kamenina" ( = velika kamena gmota [masa], 
kakor dolina = velik dol, istotako možina, pečina idr.). 

V celoti nudi drobna knjižica marsikaj dobrega, da smo pisatelju hvaležni 
za njo. Pretesno se nam zdi zasnovana in pretesno izdelana za Slovensko zem-
ljo, ki je po notranji zgradbi in vnanji razčlenitvi neizmerno bogata na vpošte-
vanja vrednih zanimivostih in znamenitostih. Ferdo Seidl. 

D r . l o s e f Wentze l (Warnsdorf), Zur B i l d u n g s g e s c h i c h f e d e s Lai-
b e c h e r F e l d e s und L a i b a c h e r M o o r e s . Mit 8 Textfiguren. Posebni odtis 
iz : L o t o s . Naturwissenschaftliche Zeitschrift. Herausgegeben vom Deutschen 
naturwissenschaftlich-medizinischen Vere'n für Böhmen „Lotos" in Prag. Unter 
Mitwirkung von Prof. Dr. E Machatschek und Prof. dr. E. Starkenstein redigiert 
von Prof. Dr. L u d w i g F r e u n d . Prag 1922. Str. 67 — 109. 

] Wentzel, ki je služboval do konca šol. 1. 1914. na ljubljanski realki in 
je geografom znan že po svoji studiji o razvoju doline Tržiške Bistrice1, je 
objavil rezultate svojega opazovanja o morfogene« Ljubljanskega barja in Ljub-
ljanskega polja ter Savske doline. 

h dejstva, da ni tercijarnih plasti južno od črte Šnarna gora-Rašica in 
prav tako tudi ne ob dnu Savske doline pri Zagorju' in Trbovljah, dalje iz dej-

4 . W e n t z e l , Ein Beilrag zur Bildunqsgeschichfe des Tales der Neumarktier 
Feistrilz. Jahresbericht d. Oberrealschule in Laibach 1901. 
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stva, da so se našla okostja diluvijainih živali v sedimentili Barja, sklepa avtor, 
da so Ljubljansko barje, Ljubljansko polje in tesna Savska dolina Laze — Zidani 
most pliocenske starosti. Sava je v diluvijalni dobi, ko je z dotoki zasipavala 
Ljubljansko kotlino, pošiljala svoj stranski rokav po dolini Glinščice v kotlino 
Barja, kjer se nahaja savski prod v južnem pobočju Viške terase blizu gradu 
Bokalce; v Ljubljani pa sega do Vegove ulice in v bližino vzhodnega vznožja 
Gradu. V nadaljnem slika avtor nastanek diluvijalnega jezera v Barski kotlini, 
zasleduje terase, ki so ostale na ozemlju Ljubljane, ob Ljubljanici in na neka-
terih predelih na robu Barja, osobito ou làki, ob Zelimeljščici, ob Gradaščici, 
pri Podlipi itd.; razlikuje dvoje teras: diluvijalno teraso zadnje poledenitve 
(„Niederterrasse"), ki je nadaljevanje enake terase na Ljubljanskem polju, — 
v Ljubljani jo imamo severozahodno od Delniške liskarne - Uniona • Šelenburgove 
ulice, — na ustju Iške doline jo tvori kot Iška vas - Brest - Matenja • Iška Loka. 
Tu po Wentzlovem naziranju nimamo opraviti s prodno delto lške, kakor sta 
sodila n. pr. Simony in Kramer, — nje ostanek se nahaja tudi med vasema 
Kožarje - Podsmreka in še ponekod. V to diluvijalno teraso je Ljubljanica s pri-
toki vrezala aluvijalno teraso, na kateri stoji n. pr. najnižji del Ljubljane, naj-
bližje Ljubljanici; pri tem se je istočasno znižala vodna gladina jezera, dokler 
se ni naposled spremenilo v močvirje. 

Znane rezultate vrtanja med Žalostno goro in Notranjimi goricami iz 
1. 1854. je vzel Wentzel za osnovo, da rekonstruira zvezo sedimentiranja v 
Ljubljanskem barju z akumulacijo Save v Savski kotlini, osobito v Ljubljanskem 
polju tekom ledene dobe.2 Pri tem računa, da sla obe plasti diluvijalne šote 
sredi diluvijainih jezerskih plasti nastali po tretji, oziroma po drugi poledenitvi 
in sklepa, da bi pod globino 51'5 m, do kamor so dospeli pri vrtanju, našli 
še eno plast šote, nastalo po prvi poledenitvi. Wentzel sklepa, da je znašala 
vodna gladina diluvijalnega jezera 300 m. Treba je opozoriti, da avtor pri tem 
povsem prezre Viško teraso, ki je po Seidlu jezerski sediment ter visoka 307 m, 
a dosega faktično, kakor priča originalna karta 1:25.000, celo višino 320 m. 
Seidl je smatral to teraso za jezerski sediment iz dobe tretje poledenitve. 
Wentzel nikjer ne poskuša kakorkoli tolmačiti nastanek Viške terase, a jo 
omenja uvodoma, ko navaja čeljust širokočelnega losa, najdenega v tej terasi, 
kot dokaz za diluvijalno starost sedimenta. 

S tem v zvezi je naziranje Wentzlovo, da je na Ljubljanskem polju prod 
tretje poledenitve (Hochterrassenschotter) pod prodom četrte poledenitve (Nieder-
terrassenschotter), dočim sega med Kranjem in Radovljico prvi precej višje od 
drugega. Imeli bi po avtorjevem naziranju opraviti s križanje n teras med Kra-
njem in Medvodami. V dodatku, v katerem razmotriva nastanek sedanje Savske 
doline med Medvodami in Zidanim mostom oziroma Krškim, poskušajoč, da 
poda razvoj sedanjih površinskih oblik in hidrografskih razmer od pontuske 
dobe dalje, kaže Wentzel nagnenje, da označi v bližini Medvod se nahajajoče 
terase Plana Gmajna, Velika Dobrava, Na Gmajnah in Smrekova Dobrava, ki 
jih je E. Brückner označil kot terase tretje poledenitve, za ostanke nekdanjega 
dna pliocenskega jezera, kakor ga suponira avtor. 

Wentzel se pridružuje Kossmatovemu naziranju, da je nastalo Ljubljansko 
barje v svoji preglacijalni obliki — erozijskim potom, a ne vsled tektonskega 
udora. Vendar je treba opozoriti, da je smatral Kossmat za potrebno, da v 

" To zvezo je ugotovil že F e r d o S e i d l 1. 1912. (Širokočelni los v starejši di-
luvijalni naplavini Lj. Darja, Carniola 1912), a ga Wenke l vendarle nič ne nava ja na 
tem meslu, kar bi Dilo vsekakor umestno, zlasti ko citira isto studijo na sir. 68, ko 
ugotavlja diluvijalno s tarost sedimentov v Barski kotlini. 
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svoji novejši studiji3 pristavi glede Barja: Die Zuschüttung (namreč po dovršeni 
eroziji) scheint aber durch eine leichte Senkung befördert zu sein. Man fand 
. . . im Laibacher Moor bei Gorice die Sohle noch nicht in 51 m Tiefe, also 
in einer Seehöhe von rund 240 m, während etwa 50 talabwärts der Spiegel 
der in engem Felstale bei Sagor eingetieften Save nur in 230 m Höhe liegt, 
was ein viel zu geringes Gefälle wäre." Krebs je v svojem delu o Vzhodno-
alpskem ozemlju4 zapisal ta pomislek z domnevo, da se je ves okvir z .do-
lino" Barja ugreznil, drugače si skoro ni mogoče razlagati enormne akumula-
cije. K temu je pristaviti, da bi bilo iskati razlage v domnevi, da se je morda 
hkrdi dvignil predel med Ljubljansko kotlino in Zidanim mostom, kar bi po-
magalo razlagati tako velik učinek retrogradne savske erozije med Radečami in 
Ljubljansko kotlino. Tu so vsekakor potrebne še podrobne studije, dočim bomo 
glede Barja samega težko prišli na čisto, dokler ne poznamo globine naplav-
Ijene snovi, bodisi na Barju samem, kakor v soteski med Gradom in Rožnikom 
ter Utikom in pod spodnjim Ljubljanskim poljem. 

Wentzlova studija je zanimiv, na skrbnem in vestnem opazovanju zgrajen 
donesek k razglabljanju kompliciranega morfogenetskega problema Ljubljan-
skega barja in ostalega bližnjega predela. Končne rešitve zastavljenih vprašanj 
pa seveda ni mogla prinesti. Дл/ол М е ц ^ 

D. C r e e , Yugos lav — H u n g a r i a n B o u n d a r y C o m m i s s i o n . The Geo-
graphical Journal LXV/2, 1925, pp. 89 —112. 

Predsednik jugoslovansko - madžarske razmejitvene komisije, polkovnik 
D. C r e e , je že 15.jan. 1923 predaval v londonski Geografski družbi o delo-
vanju te komisije; ker pa njena dela še niso bila vsa zaključena, je Družba 
odložila publikacijo njegovih izvajanj do letošnje februarske številke svojega 
glasila. 

V uvodu podaja kratko historijsko - etnografsko sliko mejnega ozemlja, 
kjer napačno ponavlja madžarsko teorijo o prekmurskih Vendih, .delu sloven-
ske rase". Nato navaju v trianonski pogodbi določeno jugoslovansko-madžarsko 
mejo ter omenja pri tem spremljevalno pismo (covering letter) k tej mirovni 
pogodbi, v katerem obljubljajo velesile Madžarski dalekosežne mejne korekture, 
ako bi jih mejne komisije enoglasno smatrale za potrebne iz etnografskih in 
geografskih razlogov. Ta dokument je bil vir neštetih razporov, kajti Jugoslavija 
se je hotela preko njega vedno dosledno držati mirovne pogodbe. To bo nam 
pač razumljivo, saj so hoteli korekture vedno le v njeno in nikdar v madžar-
sko škodo. 

V naslednjem je govor o tem, kako je bila sestavljena mejna komisija in 
kako si je porazdelila razmejitveno delo na šest sekcij. Započela je avgusta 
1921 in prvi njen glavni stan je bil Varaždin. Pri mejnem delu so se posluže-
vali specialne karte 1:75.000, generalne karte 1:200.000, pa tudi izvirnih risb 
v merilu 1:25.000 ter katastralnih map. Opirali so se tu in tam tudi na stati-
stične podatke iz 1.1910., na razne spomenice trgovskih zbornic, želje velepo-
sestnikov, tvorničajev in zastopnikov obmejnih občin. Povsod na meji so si 
razmere ogledovali na licu mesta, pri čemer so jih pogosto ovirala slaba 
pota. Ko so se v podrobnostih glede meje dogovorili, so jo začrtali v speci-
alno karto. 

8 F. K o s s m a t , Die morphologische Enfwicklung der Gebirge im Isonzo- und 
oberen Savegebiete. Zeitschrifl d. Oes. f. Erdkunde Berlin 1916, p. 673. 

* N. K r e b s , Länderkunde d. österr. Alpen, Stuttgart 1913» p .411 , 
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Razen ob prekmursko - madžarski meji je šlo delo povsod gladko od rok. 
Radi nje je bil potreben vzklic na Zvezo narodov in Svet veleposlanikov. Madžari 
so zahtevali vse Prekmurje zase v očividnem nasprotju z mirovno pogodbo in 
kljub temu, da so bili že prej v Parizu posvarjeni, naj radi omenjenega sprem-
ljevalnega pisma k mirovni pogodbi ne zahtevajo preveč, ker se jim lahko pri-
godi, da radi tega ničesar ne dobe. Madžari so se sklicevali na gospodarske 
in prometne prilike v deželi. V Prekmurje je dotedaj vodila iz Madžarske že-
leznica le do Murske Sobote ter iz Zalaegerszega preko Dolnje Lendave v 
Čakovec ; ta pa je šla preko Prekmurja le na dolžino par sto metrov in še to 
po ozemlju, ki govori madžarski. Južna meja Prekmurja je Mura, preko katere 
od Radgone do Murskega Središča na razdaljo skoro 60 km ne vodi niti en 
most. Leseni pri Veržeju je bil tedaj šele v gradnji. Gospodarske zveze je tedaj 
Prekmurje moglo imeti le na sever in severovzhod v Madžarsko ali na zahod 
v Avstrijo. Gospodarsko stanje prebivalstva je bilo zato po madžarskih zatrje-
vanjih obupno. Na vzhodni strani Prekmurja pripada po trianonski mirovni po-
godbi Jugoslaviji nekaj čisto madžarskih vasi, kojih prebivalstvo je že rod za 
rodom hodilo na žetev na Madžarsko, od koder je prinašalo mezdo v naravi 
s seboj domov. Zato so trdili Madžari, da je za te prebivalce jugoslovanska 
okupacija največja nesreča. Polkovnik Cree se odločno izraža, da so madžar-
ske zahteve po celem ozemlju bile čisto neopravičljive, ker so izpodkopavale 
mirovno bazo. Bile so narodnostno neupravičene in tudi gospodarska stran ni bila 
tako obupna kot so jo slikali. Gradili so tedaj že leseni most pri Veržeju in 
pričeli tudi z graditvijo železnice iz Ormoža preko Veržeja, kjer bi se postavil 
tudi železen most, na Mursko Soboto. Iz vsega lahko posnamemo, da nam je 
krepka in poštena jugoslovanska uprava ter ekonomsko - strateško važna gra-
ditev železnice v mišljenju vplivnega Angleža največ pripomogla k rešitvi celega 
trianonskega Prekmurja. 

Razmejitvena komisija je končno sklenila predložiti Zvezi narodov, naj bi 
Jugoslavija odstopila Madžarski 6 slovenskih vasi iz monošterskega okraja se-
verno od Hodoša (mejne postaje na progi iz Murske Sobote) ter na vzhodni 
meji 20 madžarskih vasi z Dolnjo Lendavo in slovensko vasjo Kobilje, ki jo 
madžarske popolnoma oklepajo in se je tudi izrazila za priklopitev k Madžarski. 
Most čez Muro pri Murskem Središču pa bi moral ostati jugoslovanski. S tem, 
meni polkovnik Cree, bi se dosegla narodnostno in gospodarsko boljša meja 
in Jugoslavija bi se na meji iznebila precejšnjega števila sovražnega ji prebi-
valstva. Toda svet Zveze narodov ni mogel pripraviti jugoslovanske in madžar-
ske vlade do sporazuma; zato je končno ostalo tudi glede teh 26 vasi pri 
razmejitveni črti trianonske pogodbe. Ravno tedaj pa se je v drugič povrnil na 
Madžarsko Karel Habsburg, kar je gotovo pripomoglo k zavrnitvi madžarskih teženj. 

Tudi Horgoš ob Tisi bi bila komisija rada vrnila Madžarski, ker je čisto 
madžarski in bi s tem izboljšala življenske pogoje Szegeda. A tudi to se je 
razblinilo ob odločnem protestu našega zastopnika, ki je zahteval, da se komi-
sija drži točno pogodbe. Naša država je pač že imela slabe izkušnje z Mad-
žarsko. Izpraznila je Pečuj in Baranjo, da bi tudi Madžarska izpraznila za Av-
strijo Burgenland, ta pa se je obotavljala in končno tudi res priborila zase 
Sopron s pomočjo plebiscita. 

Skupen mejnik je mogla komisija postaviti le na jugoslovansko -madžarsko-
avstrijski meji, na romunski še ne, ker je prav tedaj naša država prepustila 
nekaj mejnih občin Romuniji v zameno za druge. 

Iz vsega poročila je videti, da je bil polkovnik Cree kot predsednik po-
polnoma nepristranski; iz vsega odseva visoki pravni čut anglosaksonske psihe. 



M kNJlZEVNOSÌ 

V referatu rabi za naše večje kraje kot Zagreb, Varaždin, Osijek vedno slo-
vanska imena, za mejne občine pa ona, ki jih je dobil na avstrijskih zemlje-
vidih: torej Luttenberg, Ormuz, Wernsee, Kebeleszentmarton. Vendar je dodal 
na koncu tudi pregled slovanskih nazivov za te obmejne kraje. Članek krasi 
12 čednih slik ter dvoje skic, od katerih predstavlja ena porazdelitev Ogrske 
med razne države, druga pa etnografske razmere Prekmurja z novimi mejami 
(v merilu 1:420.000). D r ß_ S u e / e / y 

ROMAN SAVN1K: 

PREGLED D O SLE] IZDANIH JUGOSLOVANSKIH ZEMLJE-
VIDOV DRŽAVE SHS IN BALKANSKEGA POLOTOKA. 

Izid svetovne vojne in s tem popolna sprememba politične karte Evrope 
sta dala povsod izredno pobudo za izdajanje novih, zlasti političnih zemlje-
vidov. Tudi pri nas se je občutila ta potreba, le da v še večji meri, ker dotlej 
sploh še ni bilo na enem zemljevidu prikazano celotno naše državno ozemlje 
v večjem merilu. Zato ni čudno, če je tekom zadnjih šestih let naša karto-
grafska literatura že prav znatno narastla. Ker pa prihajajo na naš književni trg 
še vedno novi zemljevidi, se skoro ne moremo ubraniti vtisa, da večina naših 
kart že kmalu po izdanju ne ustreza več sodobnim zahtevkom. K številnim ne-
točnostim, ki se običajno od karte do karte vedno iznova ponavljajo, se namreč 
pridružuje tudi dejstvo, da še niti danes nimamo povsod končnoveljavno do-
ločenih državnih in upravnih mej. Vprašanje je seveda, ali znači to kratko raz-
dobje le zasilno izpolnitev vrzeli, ali pa je obenem tudi že storjen korak dalje 
k sistematičnemu izboljševanju prvih naših povojnih zemljevidov. 

Zal je naša kartografska literatura silno raztresena in večinoma tudi le 
malo znana. Uverjen o potrebi, da dobimo o njej vsaj skromen pregled, sem se 
lotil posla in se v naslednjem omejil le na pregled zemljevidov naše države in 
Balkanskega polotoka, ki so jih priredili naši rojaki. Pri tem pa nisem vpošte-
val atlantov in onih kart, ki tvorijo le prilogo drugim publikacijam. Vse do-
stopne zemljevide sem pregledal in ocenil, ter se zahvaljujem na tem mestu 
vsem, ki so mi šli pri tem delu v kateremkoli oziru na roko. Vendar je ver-
jetno, da mi je še kak zemljevid nepoznan, ker so se tiskali v najrazličnejših 
krajih naše države, a tudi v inozemstvu in se morda nekateri niti pojavili niso 
na našem književnem trgu. 

Za pravilno presojo zemljevidov je gotovo važen čas njih izdanja, ker 
jih moremo le na podlagi zanesljivega kronološkega razporeda pravično oce-
niti in s tem ugotoviti morebitno metodično napredovanje in izboljševanje v vseh 
ozirih, kar se ne tiče toliko pravilnosti državnih in upravnih mej, kot predvsem 
vernega prikazovanja površja in pravilne narodne nomenklature; na oboje po-
laga moderna kritika vse večjo važnost. Založniki na kartah skoro dosledno 
niso označili leta izdanja. Pri tem je igrala nemalo vlogo menda tudi njih bo-
jazen, da sicer pozneje, čim bi izšli novi zemljevidi, svoje stare naklade ne bi 
mogli več uspešno razprodajati. Zato sem mogel potom vsestranskih poizve-
dovanj ugotoviti le približni, ne povsem zanesljivi kronološki razpored zem-
ljevidov. 

S tem poizkusom pa ne nameravam podati obširne ocene zemljevidov, ki 
bi se nanašala na vse pokrajine, temveč vzamem za primer le Slovenijo v 
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okvirju njenih današnjih političnih mej, ker bi sicer referat silno narastel, ali 
pa bi bilo to le v škodo vsestranski in temeljiti presoji. 

Ker v državi še ne razpolagamo s privatnimi kartografskimi zavodi, — 
Geografski institut (Vojn o geografski zavod) v Zemunu dela v glavnem na naših 
specialnih kartah 1:100.000 in more biti izdaja preglednih kart zanj le postran-
ska naloga —, je umevno, da so naše dosedanje karte v svojem jedru pre-
težno tuj produkt, oziroma da so prevzele glavno osnovo (teren, hidrografsko 
mrežo itd.) iz tujih kartografskih del. Zato naši prireditelji v tem oziru odgo-
varjajo le v kolikor so se odločili za to ali ono osnovo. V glavnem so se 
omejili na popravke nomenklature, mej in višinskih označb. Zato je tem raz-
veseljivejše dejstvo, da srečujemo kljub pomanjkanju na izšolanih domačih 
kartografih tudi že poedine poizkuse popolne osamosvojitve od inozemskih 
zavodov. 

A. STENSKI ZEMLJEVIDI. 

1. A r t u r G a v a z z i : Z e m l j o v i d k r a l j e v s t v a S r b a , H r v a t a i S l o v e n a c a . 
Mjerilo 1:600.000. Kartografijski zavod G. Freytag i Berndt, Wien; izdala knji-
žara St. Kugli, Zagreb (1919). 

To je glede na prikazovanje terena doslej naš najboljši stenski zemljevid, 
ker je oblikovitost tal zelo plastično izražena. Poleg železnic so vrisane tudi 
glavne prometne ceste, medtem ko je sicer prav pregledni karti v kvar nekaj 
manjših hib, ki se tičejo zlasti pravilne nomenklature. Seveda je potek naših 
državnih mej še zelo zgrešen, ker se v splošnem krijejo z našo narod-
nostno mejo. 

Po zemljevidu bi Savinjske Alpe segale od Kamniške Bistrice do Sa-
vinje. Temenica ni označena kot ponikalnica ; napačno je lokaliziran izvir 
Krke*). Manjka proga Novo mesto - Straža, je pa označena železniška zveza 
Rogatca s Krapino. Tudi niso zarisane vse najvažnejše prometne ceste 
(manjkata cesti Ljubljana - Trojane - Celje in Novo mesto - Metlika). Imenoma 
so navedena vsa križišča in izhodišča železnic z izjemo Zidanega mosta. 
A tudi nekaj drugih pomembnejših krajev ni na karti (n. pr. Velenja, Šo-
štanja, Ribnice). Stvarno pogrešne so sledeče označbe: Jelovec 0 e 'ovica) , 
Jezerska pr. (Jezerski vrh), Pogorje (Pohorje), Posruk (Kozjak), Boh (Bo-
hor), Unica (Unec), Dvor (Št. Janž). 

2. Vel ika z i d n a k a r t a d r ž a v e S r b a , H r v a t a i S l o v e n a c a u mjerilu 
1:1,000.000. Naklada umjet. - nakl. zavoda Jos. Čaklović. Zagreb (1919). 

To je pregledna politična karta brez označbe terena in višin. Naša in 
vsaka sosednjih držav se ločijo po razni barvi. Označene so meje glavarstev 
in s posebnimi signaturami velikost krajev ter sedeži glavarstev in sodnih 
okrajev. Zarisane so železnice in najvažnejše prometne ceste. Meje so še povsod 
zelo netočne. 

Napačno je lokaliziran izvir Sotle in Grobelno. Označena ni želez-
nica v Konjice. Na karti je poleg tiskovnih hib še mnogo tujih označb, 
zlasti v Prekmurju : Murasombat (Murska Sobota), Lendavaserhelj (Dolnja 
Lendava), Murarev (Hotica), Abstall (Apače), Mahrenberg (Marenberk), 
Ročička (Rečica ob Paki), Šenčur (Št. Jurij ob juž. žel.). 

* Ta napaka spremlja dosledno vse zemljevide. Izvir Krke namreč navadno za-
menjujejo z izvirom Višnjice, ki je le manjši pritok le reke. 
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3. V. Mar inkov ić - R. Tomić : Velika z idna k a r t a k r a l j ev ine S r b a , 
H r v a t a in S lovenaca . Mjerilo 1:800.000. Naklada Jos. Čaklovića, Zagreb 
(1921). — Izdaja tudi v cirilici. Glej pod ročne karte (v 2. številki G. v.)l 

4. M. Kolin, Zeml je S r b a , Hrva ta in S lovenaca . Izradio —, upravitelj 
jugoslovenske škole u Antofagasti. Oficina cartografica Balcarce 259 — Buenos 
Aires (1921?). 1:850.000. 

Zemljevid je zelo površno izdelan in malo pregleden. Teren je tako medlo 
prikazan, da skoro ne pride do izraza. Karta je v vsakem oziru nezanesljiva. 
Deloma netočna je hidrografska mreža in lokalizacija krajev; tudi je često iz-
pečena nomenklatura. Ceste niso zarisane. 

Napačno so lokalizirani Triglav, Grintavec, Ojstrica, Rog; Savinjske 
Alpe segajo na karti od Tržiča skoro do Savinje, Karavanke od Vrbskega 
jezera do Sv. Uršule. Višinskih označb je le malo in še te so deloma 
netočne, tako za Rog 1110 m (1100 m); na Pohorju je nelokalizirana vi-
šina 1548 m. Potek rek je le površno skiciran in često napačen (n. pr. 
Kokre, izvir Sofie in Ljubljanice, ki je v nazemski zvezi s Pivko). Isto 
velja o železnicah (n. pr. v Rogatec se odcepi železnica pri Celju) ; poleg 
tega so zarisane le nekatere glavnejše proge. Tudi lega krajev često ni 
točna, n. pr. Novega mesta. Sicer je označenih precej krajev, manjka pa 
nekaj važnejših (n. pr. Jesenice, Tržič, Bled, Bohinjska Bistrica, Škofja Loka). 
Signatura Ljubljane ne odgovarja številu njenega prebivalstva. Napaki v kra-
jevnih imenih sta poleg številnih manjših : Sv. Martin (Šmartno) in Pragarje 
(Pragersko). Državna meja je še na mnogih mestih napačna (pri Ratečah, 
Dravogradu, v Prekmurju, pri Snežniku in Postojni). 

5. К а р т а Б а л к а н с к о г п о л у о с т р в а , прегледана у Географ-
ском заводу београдског универзитета. Размер 1:800.000. Картографски 
институт: G. Freytag & Berndt, Wien. Издање књижаре: Геце К о н а - Б е о -
град (1922). 

Teren je lepo prikazan. Bile bi pa višine še markantneje izražene, če bi 
bile malo svetlejše, dočim nagli prehod od rumene barve na rdečkasto neko-
liko moti oko. V splošnem je zemljevid zelo pregleden; vendar je vrisanih pre-
malo železnic in krajev, ki niso povsod v enaki meri uvaževani. 

Pohorje je označeno kot vrh, ne kot gorovje. Karta trdi, da pričenja 
plovba po Savi že pri Medvodah. Označene so le najvažnejše železnice, 
dočim n. pr. v Dalmaciji ne manjka nobena. Sicer pa je zarisana proga 
Rogatec - Krapina. Glede prometnih cest opazimo isto nedoslednost. V 
Sloveniji je označena ena sama, kar ni v pravem razmerju z drugimi po-
krajinami. Napačno so lokalizirani Kranj, Ljubljana, Zidani most in Novo 
mesto. Signatura za Ljubljano ne odgovarja številu njenega prebivalstva. 
Državna meja je v podrobnostih netočna. 

6. J о в a H Ц в и ј и ћ : К а р т а к р а љ е в и н е С р б а , Х р в а т а и 
С л о в е н а ц а . Израдили инг. Ј. Г р е г о р и A. Л а з и ћ . Издање Ђорђа 
Јосимовића. Размер 1:500.000. (1923). — Izdaja tudi v latinici. 

Največja vrednost zemljevida je v tem, da je doslej edina stenska karta, 
ki sloni na pretežno novi osnovi. Za prikazovanje višinskih razmer je poleg 
označbe poedinih vrhov uporabljena hipsometrijska metoda, ki označuje zgolj 
razne višinske pasove. Dasi je s to metodo najverneje prikazana različna vi-
šinska lega ozemlja, vendar za stensko karto ni posebno prikladna, ker ne daje 
prave pregledne slike. Kajti iz obsega poedinih višinskih pasov ne moremo 
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jasno razbrati strukture'in oblikovitosti površja. Zadovoljiti nas more ta metoda 
ie v zvezi s črtkami ali osenjavo, ker se le na ta način odraža tudi razna 
strmina ter lega in pravec posameznih gorskih grebenov. Višinski pasovi so 
prav vestno in točno začrtani, niso pa povsod dosledno izvedeni. Moti nas 
namreč posebna označba ravnic ter visokih polj in kotlin, kjer se prav nič ne 
vpošteva njih nadmorska lega. Tako leži, sodeč po tem zemljevidu, n. pr. Za-
greb dozdevno višje od Ljubljane. Zal je na zemljevidu mnogo manjših ne-
točnosti, ki zmanjšujejo zanesljivost sicer odličnega dela. Zlasti imajo krajevna 
imena mnogo tiskovnih pogreškov. 

Nad Osilnico ob Kolpi je označena 1289 m visoka Velika gora, 
dočim velja ta višina v resnici za Goteniški Snežnik; Velika gora pa se 
nahaja kakih 15 km severno od tega vrha. Nekateri vrhovi nimajo pravilnih 
višinskih označb: Stol 2256 m (2263 m), Rog 1108 m (1100 m); na Pohorju 
je južno Sv. Lovrenca označena višina 1177 m brez imena; vrh s to višino 
ne obstoja, temveč se na dotičnem mestu dviga 1517 m visoka Roglja. 
Sicer pa ni na karti ne višine ne imena najvišjega vrha v Pohoiju. Ne-
točna je lokalizacija Suhe Krajine ter izvir Save Bohinjke. Označeni sta 
železnici Kočevje - Moravice ter Rogatec - Krapina, ki še ne obstojata, manjka 
pa proga Novo mesto - Straža. Zelo popolno ie podano cestno omrežje. 
Klasifikacija krajev z ozirom na število njih prebivalstva in važnost ni 
povsod pravilna. Radovljica, Prevalje, Žužemberk so sodeč po zemljevidu 
večji in pomembnejši od Vrhnike, Postojne, Jesenic, — dočim Guštanj in 
Pragersko nista niti označena. Severno od Št. Jerneja je zarisan kraj brez 
imena (Zameško). Imenoslovne pogreške so zlasti sledeče: Св. Јанеж 
( Ш т . Јанж), Видет (Видем), Слов. Крстур (Крижевци). Izdaja zemlje-
vida v latinici ima še nekaj tiskovnih hib več. Državna meja je v podrob-
nostih večinoma napačna. 

7. A r t u r G a v a z z i : K a r t a B a l k a n s k o g a p o l u o t o k a . Mjerilo 1:800.000. 
Naklada knjižare St. Kugli, Zagreb (1923). 

Zemljevid je tiskan na Dunaju pri Freytagu in Berndtu ter ima taisto merilo 
in terensko podlago kot že omenjena karta, ki jo je založila knjigarna G. Kona 
v Beogradu (glej pod t. 5.). Napake, ki se tičejo terena, rek, železnic in cest, 
so ostale iste. Izpuščeni pa so nekateri kraji in deloma nadomeščeni z drugimi. 
Nahajamo tudi nekaj več višinskih označb. Neprimerno boljša je nomenklatura. 
Zlasti je hvalevredno omeniti, da je to naš prvi in še vedno edini zemljevid, ki 
res povsod dosledno vpošteva edino pravilno narodno nomenklaturo. 

Napačno so lokalizirani Kranj, Ljubljana in Krško; sicer manjka cela 
vrsta važnih krajev (n. pr. Jesenice, Novo mesto, Ptuj, Murska Sobota). V 
drugih ozirih so ostale napake taiste, z izjemo Pohorja, ki je tu pravilno 
označeno kot gorovje. 

B. ROČNE KARTE. 

a) Terenske karte. 

i . Jev to D e d i j e r : C a r t e d e s P a y s Y o u g o s l a v e s . Échelle 1:1,000.000 
Institut de Kiimmerly comp. Frey. Berne (1918). — Obenem je izšla nespre-
menjena srbohrvatska izdaja pod naslovom: K a r t a J u g o s l a v e n s k i h z e m a l j a . 
Razmer 1:1,000.000. Izradjeno u Geografskom zavodu Kiimmerly i Frey u Bernu-

Sicer je zemljevid izšel še med svetovno vojno, vendar je za nas tako 
pomemben, da ne moremo preko njega, ker so njegovi vplivi na naše poznejše 



78 KNJIŽEVNOST 

kartografske proizvode često prav očividni. Kot naš prvi terenski zemljevid je 
izboren; teren je siiajno prikazan z višinskimi pasovi in osenjavo. Za takratni 
čas je posebno značilno, da je na karti skoro dosledno vpeljana naša narodna 
nomenklatura; v oklepajih so sicer tu in tam navedene še tuje označbe naših 
krajev, kar pa je z oz'rom na dobo in svrho zemljevida povsem razumljivo. 
Državne meje seveda še niso vrisane. Kljub krasni preglednosti in prvovrstni 
tehnični izvedbi pa odkrije podrobni ogled karte mnogo netočnosti, od katerih 
se mnoge v pozneje izišlih zemljevidih ponavljajo, — celo v najnovejših. 

Napačna je lega Velike Kope na Pohorju in Velike gore nad Kolpo. 
Nepravilna je večina označenih višin: tako na Pohorju, ob Ščavnici, na 
Gorjancih, na Maclju, nad Selško dolino, višina Celja 171 m (241 m) in 
Goteniškega Snežnika 1256 m (1289 m). Napačno je zarisan tek Krke in 
Teipenice ter izvir Mirne. Rudniki so označeni le pri Trbovljah, Zagorju in 
Železnikih (1), toplice in mineralna vrela le pri Toplicah na Dolenjskem. 
Poleg popolne železniške mreže je zarisana tudi proga Rogatec-Krapina. 
Nepopolno je cestno omrežje (manjkajo glavne prometne ceste Lukovica-
Vransko, Vojnik-Stranice, Novo mesto-Metlika). Z ozirom na število prebi-
valstva so napačne signature za Ljubljano, Kočevje, Cerknico in Novo mesto. 
Pogrešno so lokalizirani Kranj, Celje. Maribor in Novo mesto. Imenoslovne 
hibe so poleg manjših «sledeče: Slovenski Gradec (Slovenjgradec), Donji 
Dravograd (Dravograd), Prevali (Prevalje), Vojnica (Vinica), Štajnic (Ščavnica), 
Bistrica (Kamniška Bistrica). 

2. В л а д . М а о и н к о в и Ъ : К а р т а к р а љ е в с т в а С р б а , Х р в а т а 
и С л о в е н а ц а . Размер 1:1,000.000. Издање књижаре Геце Кона, 
Сарајево, Скопље, Београд (1919?). 

Karti ne odgovarja njen naslov, ne le ker manjka n. pr. skoro celo 
Prekmurje, temveč ker spbh nima zarisanih državnih mej. Teren je tako medlo 
prikazan, da vobč" ne pride do veljave. Zemljevid je preobložen z imeni in 
signaturami ter je docela nepregleden. Železniško in cestno omrežje je večinoma 
popolno, a slabo razvidno. Na karti so označeni tudi rudniki in kopališča. Napačna 
je zlasti klasifikacija mnogih krajev z ozirom na število prebivalstva; imenoslovnih 
hib kar mrgoli. 

Karavanke so označene le do Ljubelja, od tu dalje pa Košuta. Nepravilne 
so sledeče višinske označbe: Donačka oora 833 m (883 m), Goteniški 
Snežnik 1282m (1289m), Košuta 2154m (2134m), Kepa 2245m (2244m), 
Novo mesto 307 m (202 m). Označeni nista železnici Jeseniće-Podrožčica 
in Novo mesto-Straža. V Sloveniji ni zarisan noben rudnik, kot kopališča 
pa so označeni le Bled ter Rimske in Dolenjske Toplice. Sodeč po karti 
bi štelo Celje preko 10.000 ljudi, preko 5000 pa 43 slovenskih krajev 
(med drugimi n. pr. celo Sv. Lovrenc na Pohorju, Makole, Motnik itd.). 
Označene so nekatere nepomembne vasi, dočim pogrešamo več važnejših 
krajev (n. pr. Slovenjgradec, Guštanj, Prevalje). Za Kamnik manjka signatura. 
Prava anarhija vlada v krajevnih imenih. Poleg izkvarienih slovenskih imen, 
n. pr. Железник (Железники), Бистрица (Вохињска Бистрица), Тропник 
(Травник), Вишња (Вишња гора), Бадем (Видем), - se vrste nemška -
n. pr. Фледник (Смледник), Канкер (Кокра), Домшале (Домжале), — 
ali iz nemščine doslovno na srbsko prevedena — п. pr. Римска Бања 
(Римске Топлице), Црни поток (Чрна), Св. Ђорђе (Шенчур), Јованов 
До (Шт. Јанж) — ali pa posrbljena slovenska imena — n. pr. Јасеница 
(Јесенице), Камнички Алпи (Камнишке, bolje Савињске Алпе) itd. 
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3. M. М а н д и ћ : П р е г л е д н а к а р т а к р а љ е в с т в а С р б а , 
Х р в а т а и С л о в е н а ц а ( Ј у г о с л а в и ј е ) . Мјерило 1:1,000.000. Наклада 
сарајевских књижара : Бухвалд, Финци, Кајон и Пијнковић (1920?). 

Karta je v splošnem prav dobra in pregledna. Višinsko lego ozemlja 
označujejo višinski pasovi brez osenjave, so pa prikazane v nelepih barvah. 
Zemljevid ima točno zarisane višine, železnice in glavne ceste; odlikuje ga tudi 
sorazmerno dobra nomenklatura. Državne meje so nepravilne, ker so bile takrat 
še negotove. 

Imenoma so označene manjše gorske skupine, n. pr. Pohorje, Kozjak, 
Slovenske gorice, pogrešamo pa imena Julijskih in Savinjskih Alp 1er Ka-
ravank. Napačno je označen izvir Sotle. Manjka železnica Poljčane-Konjjce. 
Nepravilno so lokalizirani Kostanjevica, Novo mesto, Radeče in Grobelno. 
Važnejše tiskovne hibe so: Брешце (Брежице), Рочицка (Речица об 
Паки), Мурасомбат (Мурска Собота). 

4. М. M a n d i ć : P r e g l e d n a k a r t a k r a l j e v s t v a S r b a , H r v a t a i S l o v e n a c a 
( J u g o s l a v i j e ) . Mjerilo 1:2,000.000. Naklada sarajevskih knjižara : Buchwald, 
Finci, Kajon i Pijnković (1920?). 

Zemljevid je zmanjšana izdaja karte v cirilici in je sličen tej v vseh ozirih. 
V kolikor ni z ozirom na manjše merilo izvedena primerna generalizacija, so 
ostale hibe taiste. Reke so na tej karti tako slabo risane, da jih je težko ločiti 
od cest. (Konec prih.) 

A n t o n M e l i k , Jugoslavija. Zemlje-
pisni, statistični in gospodarski pregled. 
I. del. 2. predelana in pomnožena iz-
da ja . V zbirki: Pota in cilji, 5. in 6. zv. 
Tiskovna zadruga, Ljubljana 1924. Str. (I) 
+ 426. 

З б о р н и к р а д о в а п о с в е ћ е н 
J о в а н у С в и j и ћ у поводом тридесет-
годишњице научног рада од пријатеља 
и сарадника. Државна штампарија Кра-
љевине Срба, Хрвата и Словенаца. Бео -
град 1924. Уредио П а в л е В у ј е в и ћ . 
Str. XV + 646. 

Ј о в а н Ц в и ј и ћ : Г е о м о р ф о -
л о г и j a Књига прва ca 94 фотогра-
ф о в и 12 карата изван текста, 420 
скица и фотографија и 87 карата у 
тексту. Државна штампарија Краљеви-
не Срба, Хрвата и Словенаца. Београд 
1924. Str. XXI + 588. 

С р п с к и е т н о г р а ф с к и з б о р -
н и к (Izdaja Српска кр. академија). На-
с е л а и порекло становништва по архи-
валним документима. Књига 18. Уредио 
Ј о в а н Ц в и ј и ћ . Љубљана . Југосло-
ванска тискарна у Љубљани 1924. Vse-
b u j e : Д р . J о с и п М а л : Ускочке сеобе 
и словенске покрајине. Повеет насео-
бина с културно-историјским приказом 
(са картом). Str. 215. 

Г л а с н и к Г е о г р а ф с к о г д р у -
ш т в а . Свеска 9. Београд 1923. J. Ц в и -
јић: Флувијалне површи. — F. K a t z e r : 
Schwallquellen. — V. D v o r s k y : Le 
rôle des montagnes dans la politique mo-
derne . — Љ . П а в л о в и ћ : Из живота 
града Шапса. — Б. Д е с н и ц а Како 
je насељен крај од Плавна до Ж е г а р а 
у северној Далмацији. — J. E p д e љ а -
н о в и ћ : Нидерлово дело о старим 
Словенима. — U. G i r o m e t t a : Jame 
i pećine s rednje Dalmacije. — Б . Ж . 
М и л о ј е в и ћ : Геоморфолошка прома-
трања о долинама Крке и Чиколе. — 
Б. Ж . М и л о ј е в и ћ : Острво Бргада, 
геоморфолошка проматрања. 

S b o r n i k С e s k o s I o v e n s k é 
s p o l e č n o s t i z e m ë p i s n é . XXXI. 1/2. 
č i s l o Koristkovo. V Praze 1925. J. S t ë-
h u l e : Karel Koristka. — В. Š a l a m o n : 
Koristkovy hypsometrické a hypsografické 
prâce . — L). К r e j č i : Koristkav j ako 
statistik. — Z. L e p a r : Statistika Zidu v 
Československe republice. — F. R o u b i k : 
Ke vzniku prvni generalni т а р у silnic, 
pošt a m^t v Čechach z r. 1787. — K. 
R a u s c h : Nynëjii stav praci na mezi-
nérodni mapë svëtove 1:1,000.000. — 
F. Š t û In : Atianlsky ocean. — L i t e r a -
t u r a : Jovan Cvijić: Geomorfologija — 
Morphologie terrestre (J. V. D a n e s ) . 
— U m r t i : Bedrich Katzer ( P u r k y n ë ) . 
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GEOGRAFSKO DRUŠTVO NA UNIVERZI V LJUBLJANI. 

V naslednjem podajamo radi lesno odmerjenega prostora kratek résumé delo-
vanja „Geografskega društva*. 

Na pobudo skupine mladih geografov se je sklical 4. III. 1922 ustanovni občni 
zbor, ki je soglasno sprejel predlog o ustanovitvi Geogr. društva. Istočasno izvoljeni 
pripravljalni odbor je sestavil pravila, ki jih je sprejel že 8. III. 1922 prvi redni občni 
zbor. Tu se je izvolil prvi poslovni odbor : predsednik I. Rubič, podpredsednik R. Sav-
nik, lajnik F . Vatovec, blagajnik R. Bednafik, knjižničar I. Sos i č , odbornika F. Planina 
In T . Mitrovič. Obenem se je določil program bodočega dela društva, ki mu je takoj 
pristopilo 42 članov. Društveno delovanje s e je doslej omejevalo 

na č l a n s k e d i s k u s i j e (doslej 32), kjer so se razmotrivala zanimiva vpra-
šanja iz vseh panog geografi je ; 

na p r e d a v a n j a (doslej 9), ki so bila dostopna tudi javnosti. Predavali so : 
prof. dr. R. Kropivnik (predmet: Naraščanje in padanje prebivalstva Kranjske v letih 
1869 — 1910) 30. XI. 1922; dr. V. Bohinec (Današnja Romunija) 1 8 . 1 . 1 9 2 3 ; R. Savnik 
(Razprostranjenost selišč v savskem porečju Slovenije) 21. III. 1923; prof. S . Kranjec 
(Geopolitični položaj držav v povojni Evropi I, II) 25. IV. in 23. V. 1923; dr. V. Bohinec 
(Fragmenti iz antropogeografije l jubljanskega mesta) 31. X. 1923; prof. dr. V. Šarabon 
(Moderni svetovni promet I, II) 6. in 11. XII. 1923; dr. I. Rubić (Utjecaj mora na stanov-
ništvo Dalmaci je) 23 .1 . 1924. V zvezi z J u g o s l o v a n s k o Matico" je društvo priredilo še 
4 javna predavanja v Ljubljani, na Viču, v Stični in v Brežicah (predavatelji dr. V. B o -
hinec, F . B a š , R. Savnik); 

na t e č a j e i z g e o g r a f i j i s o r o d n i h v e d , ki so jih s prijazno naklonje-
nostjo priredili za člane društva gg. univ. profesorji dr. A. Bilimovič, dr. L. Ehrlich, 
dr. ]. Hadži in dr. M. S a m e c ; 

na g e o g r a f s k e e k s k u r z i j e (doslej 15), ki so se vršile le v naši ožji do-
movini, ker članstvu gmotni položaj ni dopustil večjih poučnih izletov. 

Potom vseh teh prireditev vzbujeno živo zanimanje tudi za samostojno znan-
stveno delo je društvo že kmalu napotilo do misli, da začne izdajati lastno glasilo. 
Po dveletni pripravi je bil končno ob blagohotnem razumevanju in gmotni podpori 
najširših krogov načrt izveden in s tem realiziran prvi slovenski geografski znanstveni 
list — Geografski vestnik. Naj na tem mestu izrečemo javno zahvalo vsem velikoduš-
nim podpornikom - darovalcem! Darovali s o : Ministersivo prosvele 5000 Din, Neimeno-
van 1500 Din, Mestna občina l jubljanska 500 Din; po 250 Din: .Cel jska posoji lnica* 
in Mestna občina Kranj; po 100 Din: dr. 1. Demšar (Ljubljana), dr. F. Jenko (Ljubljana), 
I. lelačin (Ljubljana), Mulej & Comp. (Bled), Neimenovan; 80 Din: Neimenovan; 50 Din: 
dr. V. Bohinec, I. Medved (Ljubljana); 43 Din: Neimenovan; potom nabiralnih pol daro-
vani znesek znaša 666 Din. 

Društvo šteje danes 2 ustanovna člana (univ. prof. dr. A. Gavazzi, ga. O. Rudež-
Kosler), 23 sfarejšin, od teh 11 dosmrtnih (F. Baš , dr. V. Bohinec, F. Kalan, Š . Milač, 
F . Orožen, O. Reja. dr. 1. Rubič, dr. R. Savnik, dr. E. Turk, j. Verbich, A. Zalaznik) ter 
25 rednih in 7 izrednih članov. Tajniški zapisnik izkazuje doslej 304 rešene zadeve 1er 
47 odborovih se j . Društvo si ustanavlja tudi svojo kn jžn ico , kateri so med drugimi 
darovali knjige in zemljevide: Geografsko društvo v Beogradu in gg. univ. prof. dr. L. 
Ehrlich, univ. prof. dr. N. Radojčič, prof. F. Seidl, dr. ]. Rus, dr. R. Kenk, dr. V. Bohinec 
in 1. Rakovec. — Na Vili. rednem občnem zboru dne 23. III. i. 1. je bil izvoljen sledeči 
odbor: predsednik L. Merčun, podpredsednik M. Miklavčič, tajnik R. Bačar , blagajnik 
P , Blaznik, knjižničar F . Zwitter, odbornika P. F . Paponja in I. Jare. 


