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OBZORNIK.

Valter Bohinec :

O B PETDESETLETNICI VOJNEGA GEOGRAFSKEGA INSTITUTA
( 1 8 7 8 - 1 9 2 8 ) .

Ne Kalemegdanu, starem trdnjavskem griču naše prestolice, se dviga —  
trdnjava zase —  stavba našega Vojnega geografskega instituta. Zgrajena v letih 
19 2 4 — 1928, je  v vseh svojih prostorih opremljena novodobno in ustreza naj
višjim znanstvenim zahtevam, tako da dosega in celo prekaša marsikateri vojno- 
kartografski institut zahodnoevropskih držav. V tem zavodu izdelujejo našo spe
cialno karto, ki je  ustvarila novo dobo v naši kariografiji in odprla tudi domači 
fizikalni geografiji ter antropogeografiji nove, doslej neslutene vidike razvoja.

Svoj novi dom je  mogel Vojni geografski institut slovesno otvoriti baš ob 
petdesetletnici obstoja. Ob tej priliki je  objavil kratko poročilo o svojem delu tekom 
preteklih petdesetih let, posebej pa še glavne biografske podatke o svojem vodji, 
geodetskem generalu St P. B o š k o v ić u ’). T u je  v pregledu obrazloženo ogromno 
delo, ki so ga naši vojni kartografi izvršili v miru in v vojni, z nedostatnimi 
sredstvi in v najtežjih okoliščinah, a z nezlomljivo voljo in legendarno vztraj-

' )  В о ј н и  Г е о г р а ф с к и  И н с т и т у т .  50  година њ еговог п о сто јан а  и рада 
(1 8 7 8 — 1928). — S trojep is. Sfr. 14 (B eo g rad  1929). — Г е о д е т с к и  Ђ е н е р а л  С т е в а н  
П. Б о ш к о в и ћ ,  Начелник Б ојн ог Г ео гр аф ск ог И нститута. — S trojep is. Sir. 5 . (B e o 
grad 1929).
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nostjo. Kajii v prejšnjih letih niso imeli na razpolago tako lepih delovnih pro
storov, kakor jih nahajamo v današnji kalemegdanski zgradbi. C elo še prvi listi 
naše nove karte so bili izdelani v neprikladni pritlični zgradbi Geografskega in
stituta v zemunskem mestnem parku, a med svetovno vojno so delali naši vojni 
kartografi v najrazličnejših krajih, v Kragujevcu, v Vranju, Ćupriji, Kraljevu, Ko
sovski Mitroviči, v Skadru, na Krfu in v Solunu. Naše občudovanje za njihovo 
delo mora biti tem večje, ko izvemo, da s i  izJali prav takrat poleg številnih 
podrobnih kart, potrebnih za vojne operacije, lepo originalno karto jugoslovanskih 
pokrajin 1 :2 0 0 .0 0 0 , in ko slišimo, da je  edini brzotiskarski stroj zavoda od no
vembra 1916  do novembra 1918  natisnil 1 ,500.000 odtisov raznovrstnih kart.

O našem Vojnem geografskem institutu je  general St. P. B o š k o  v i c  po
ročal že 5. junija 1924  prvemu kongresu slovanskih geografov in etnografov v 
Pragi2) . Tudi domači strokovni listi so že ponovno referirali o institutu in o spe
cialni karti 1 : 1 00 .000s). Zato povzemamo v naslednjem iz jubilarnega spisa Vojnega 
geografskega instituta le važnejše odstavke, ki poročajo o doslej manj znanih činje- 
nicah v razvoju zavoda in zlasti o točnosti in zanesljivosti naše specialne karte.

Vojni geografski institut ministrstva vojske in mornarice deluje pod tem 
imenom šele od 1. 1923., prej pa je  deloval od 14. dec. 1878 kot Geografski 
oddelek glavnega generalnega štaba, v vojnah 1912 — 1918 kot Topografski od
delek vrhovne komande in od 10. aprila 1920  do 14. sept. 1923 kot Geografski 
institut glavnega generalnega štaba.

Ob srbsko turški vojni 18 7 6 — 78 se je  bilo izkazalo, da je  avstrijska ge
neralna karta 1 :3 0 0 .0 0 0  zelo površna, kar je  dovedlo do prvega topografskega 
izmerjenja cele tedanje kraljevine v merilu 1 :5 0 .0 0 0 . To delo se je  izvršilo 
1 8 9 1 —92 pod vodstvom generalštabnega polkovnika R. M i l e t i č a ,  publicirano 
pa je  v merilu 1 :7 5 .0 0 0 . Karto so i z d e l a l i  i z k l j u č n o  l e  s r b s k i  č a s t n i k i  
in ne avstrijski, kakor se je  to večkrat trdilo. Nasprotno so Avstrijci pozneje 
sami kopirali srbske karte za svojo specialno karto Srednje Evrope v istem me
rilu. Oporo za to karto sta nudili ruska triangulacija ob vzhodni in južni meji 
tedanje Srbije, oziroma avstrijska ob ostalih mejah, pri čemer so se pa poka
zale med obema mrežama razlike, ki jih je  bilo s priprosto grafično triangulacijo 
na vmes ležečem srbskem ozemlju težko izločiti. Zato so se vtihotapile v to 
prvo srbsko specialno karto številne netočnost!, ki se seveda vsaj deloma po
navljajo v generalni karti kraljevine Srbije 1 :2 0 0 .0 0 0  in 1 : 2 5 0  000, v C v i j i -  
ć e v i  karti 1 :7 5 0 .0 0 0  in končno tudi v „avstrijskih“ kartah 1 -.75 .000 ,1  :2 0 0 .0 0 0  
in 1 :7 5 0 .0 0 0 .

L. 1900. se je  začelo —  in sicer že pod vodstvom sedanjega načelnika 
generala St. P. B o š k o v i č a 4) — s prvo trigonometrijsko triangulacijo Srbije. Po 
izvršenih pripravah so od 1 .1 9 0 2 ,— 1906. izmerili štiri baze ter horicontalne in

’)  С . П. Б о ш  к о в  и ћ , О изворним картограф ским радовима С рпскога Геогр аф -  
ск ог О делењ а Главн ог Ђ ен ер ал ш таб а и В ојн ог Г ео гр аф ск ог И н сти тута Краљевине
С рба, Х р в а т а  и Словенаца. Sbornik I. sjezdu slovan sk ÿch  geografu  a etnografu v P raze  
1924. P rah a  1926, pp. 8 — 10.

3) П. С. Ј о в а н о в и ћ ,  Н аш а нова специјална кар та i. I. d. Гл . Г . Др. 1 1 , 1 9 2 5 ,  
pp. 1 4 1 — 143. —  I s t i ,  Наш Војни Географ ски  И нститут и њ егов рад. Ibid. 12, 1926, 
pp. 126— 130. —  Prim erjaj ludi r e f e r e n f o v a  p oročila v GV I, 1925, pp. 1 5 7 - 1 5 9  in 
ibid, II, 1926, p. 127.

4) G eneral SI. P . B o š k o v i ć ,  roj. i. 1868. v Z aječaru , je po d ovršeni vojni ak ad e
miji v B eogradu  ab solviral svoje lopografske, geod etsk e in astro g eo d efsk e  studije v 
P etrogradu in Pulkovi. P o sta l je 1. 1899. šef G eodetskega o d sek a, a 1. 1901. načelnik  
V ojnega g eo g rafsk eg a instituta v B eograd u , kjer deluje v e s  č a s  obenem  tudi kot p ro
fesor geodezije na višji šoli vojne akadem ije. L. 1904. je prepotoval Evropo v svrho  
sp o zn an ja  geodetskih  in vojnih geografskih  institutov, a še  isteg a  leta je izvršil zvezo  
srbsk e in avstrijsk e triangulacije I. red a ob severni in zahodni meji S rbije. Pod  nje-
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vertikalne kote na vseh trigonometrijskih točkah I., II. in III. reda in sicer v go
stoti 5 — 7 km. Obenem se je  izvršil točni nivellement ob vseh glavnih komu
nikacijah, celo mrežo pa so priključili ob severni in zahodni meji Srbije avstrijski 
trianyulacijski mreži. Ta dela so tvorila podlago za novo topografsko izmero 
dežele v merilu 1 :2 5 .0 0 0  in 1 :5 0 .0 0 0  po 1 .1906., vendar pa so nujnejša lo
kalna topografska dela merjenje večkrat prekinila. Za 1. 1912. je  moral lavod 
pripraviti vojnooperacijsko karto v merilu 1 :1 5 0 .0 0 0 . Nato so vojni časi one
mogočili vsako mirno delo v terenu. Po balkanski vojni je  institut baš pričel z 
nadaljevanjem svojih topografskih nalog in z razširjenjem trigonometrične trian
gulacije na novo osvobojene pokrajine, ko je  izbruhnil svetovni požar.

Z njim je  nastopila za Vojni geografski institut doba najintenzivnejše de
lavnosti, kajti povpraševanje po kartah je  bilo ogromno. Omenili smo že zgoraj 
težke okoliščine, v katerih so vojni kartografi takrat delali. L. 1915 . so  na usodnem 
umiku skozi Albanijo izgubili oziroma sami uničili skoro vse in ohranili le osnovno 
gradivo, s katerim so na Krfu pričeli delo iznova. Tu in v Solunu so ob sode
lovanju dobrovoljcev in bratov Čehov dokončali karto 1 :2 0 0 .0 0 0 . Ob solunski 
fronti so naši kartografi skupaj z zavezniki izvršili tudi še podrobno topografsko 
izmero frontnih sektorjev v merilu 1 :5 0 .0 0 0 0 , pri čemer so po sovražniku za
sedene predele zrisali na podlagi aerofotografskih posnetkov.

Po povratku v osvobojeno Srbijo so vojni kartografi še 1 .1918 . izmerili 
okolico Skoplja v merilu 1 :2 5 .0 0 0  in v še natančnejšem merilu Zabreže in beo
grajsko trdnjavo. Nato pa so pričeli s podvojeno silo z onim velikim delom, 
katerega rezultate občudujemo danes v brezhibni organizaciji povsem prerojenega 
Vojnega geografskega instituta, predvsem pa v naši specialni karti.

V tej desetletni dobi je  Vojni geografski institut postavil 3036  piramid, 
izvršil merjenja na 3067, a izračunal geografske koordinate in absolutne višine na 
3839 točkah, izmeril štiri osnovnice v skupni dolžini 23.557 m in izniveliral s 
preciznim nivellementom 2870 km. V merilu 1 :5 0 .0 0 0  je  bilo topografsko iz
merjenih krog 1 10 .000  km2, izdelali in odtisnili pa so se na podlagi novega 
merjenja klišeji 30  raznih sekcij 1 :1 0 0 .0 0 0 , vsaka po 2250  km2. V merilu 
1 :2 0 0 .0 0 0  sta dve sekciji že odtisnjeni, ostale pa se pripravljajo. Enako pri
pravljajo tudi gradivo za karto 1 : 500.Ö00. Poleg tega se po potrebi odtiskujejo 
tudi še avstrijske karte 1 :2 5 .0 0 0  in 1 :7 5 .0 0 0  z originalnimi klišeji, ki jih je  
institut po dolgih pogajanjih dobil od bivšega dunajskega Vojnega geograf
skega instituta.

Novo triangulacijo in izmero je  izvi šilo v času od 1 .1920. do 1928. poleg 
naših častnikov tudi večje število ruskih maperjev, ki so znatno ojačili produk
tivnost Vojnega geografskega instituta v terenu. S  posebnim tečajem za pripravo 
častnikov triangulatorjev in topografov Vojnega geografskega instituta je  po
skrbljeno tudi za bodoči razvoj naše vojne kartografije.

Poročilo Vojnega geografskega instituta poudarja zlasti važnost naše spe
cialne karte za upoznavanje doslej evropskemu svetu malo ali sploh neznane

govim  vodstvom  so  se  dalje izvršila v sa  o sta la  dela V ojnega g eo g rafsk eg a instituta pred 
in po svetovni vojni. G eneral B o šk o v ič  je član  D ržavnega odbora za v sa  m erjenja v 
državi, sou stan ovn ik  in sedanji predsednik  G eogratsk ega društva v B eograd u , pod
predsednik  N arodnega g eo g ratsk eg a  odbora za m ed n arodn o geografsko  unijo itd. itd. 
V ažnejša v tisku izišla d e la :  Ф ормуле и Т аблице з а  рачунањ е географ ских коорди
н ата тач ак а триг. триангулација на сф ероиду К ларка (1880 . г .)  Б ео гр эд  1907. — К арта  
Балканског ратиш та 1 :1 ,0 0 0 .0 0 0 . Б ео гр ад  1912. —  К арта Српских Крал евина 1 :1 .000000. 
Б ео гр ад  1914. — P revod  Cingerjeve knjige : К урсастрон ом и је 1, II, Б ео гр ад  1925, 1 9 2 8 .—
V pripravi prevod „Višje g eod ezije" isteg a  avlorja in karta kraljevine SH S v m erilu  
1 : 1,000.000.
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Južne Srbije. Dejansko imamo sedaj sploh prvo zanesljivo karto te pokrajine. 
Po točni trigonometrijski triangulaciji je  institut izvršil tu topografska merjenja
1 :5 0 .0 0 0  in sicer po metodi grafične tahimetrije. Na isti način, ki ga poročilo 
opisuje tudi v podrobnostih, je  bila izmerjena tudi severna Srbija, Črna gora, 
Sandžak in del državnega ozemlja severno od Save in Donave tja do 45° N. Za
radi točne zveze s tujimi triangulacijskimi mrežami je  insiilut zvezal ob vsej bivši 
meji Črne G ore in Sandžaka svojo lastno triangulacijo I. reda s tisto bivšega 
dunajskega instituta, enako pa tudi ob grški in romunski meji s triangulacijo 
I. reda teh držav. Pripravlja se tudi zveza z bolgarsko mrežo.

L. 1928. je  Vojni geografski institut že pričel z reambulacijo dunajskih kart 
in sicer najprej z reambulacijo Slovenije.

Zanimiva so primerjanja naše specialne karte z avstrijsko generalno karto 
1 :2 0 0 .0 0 0 . Napake v avstrijski, doslej toliko hvaljeni karti so naravnost goro
stasne. V horicontalni smeri nahajamo večkrat razlike po več km, v vertikalni 
smeri pa neštetokrat po več sto metrov. Najkrajša zračna razdalja od vzhodne 
do zahodne obale Prespanskega jezera znaša n. pr. na avstrijski karti 1 :2 0 0 .0 0 0  
12 km, na naši specijalni karti pa T6  km, razlika znaša torei 4'4 km. Od Velesa 
do Štipa je_ nasprotno v resnici 5 2 km več kot navaja avstrijska karta, od Ka- 
vadara do Štipa celo 7 '4  km več, itd. Turčin planina jugozahodno od Šare ima 
po avstrijski karti višino 2487 m, po naši pa 2702 m, razlika znaša 215 m. 
Plake so Avstrijci cenili, drugače si tega sploh r e  moremo razložiti, na 1300 m 
višine, v resnici pa merijo 699 m več, namreč 1999  m ! Crni vrh v Skopski 
Crni gori je  na avstrijski karti za 584 m previsok ; po naši karti meri le 1220 m. Itd.

Poleg vsega tega kartografskega dela, ki pride prav tudi državnemu ka
tastru, izvršuje Vojni geografski institut še številne posebne naloge splosno znan
stvenega pomena. S  tem da je  upostavil zvezo s triangulacijskimi mrežami I. reda 
sosednih držav, je  zbral mnogo gradiva za proučavanje oblike in dimenzij naše 
Zemlje kot planeta. Pri tem je  zlasti zanimiv predlog, ki ga je  stavil general 
St. P. B o š k o  v i c  1 .1922 . v Rimu kongresu mednarodne geodetske in geofizične 
unije, da se naj vežejo vse države od evropskega severa do afriškega rta Dobre 
nade z enotno trigonometrijsko triangulacijo 1. reda, s čimer bi se dal izmeriti 
ogromen poldnevniški lok nad 100 širinskih stopinj. Izvršitev tega načrta je  v 
teku. —  Zaradi trajnih izprememb na zemeljski skorji, zlasti v seizmičnih pokra
jinah kakor je  tudi naša, delujejo naši geodeti in seizmologi vzajemno. —  Dalje 
izvršuje institut tudi astronomska opazovanja. Že pred svetovno vojno je  general 
St. P. B o š k o  vi ć določil s pom očjo takih opazovanj sam 30 točk trigonometrične 
triangulacije, po vojni pa sta general T e r z i č  in uradnik A b a k u m o v  določila 
še 7 točk, tako da je  bilo m ogoče i?.računati deklinacijo vertikal, t. j. razlike med 
geodetskimi in astronomskimi koordinatami. S  pom očjo treh astronomskih instru
mentov se je  institut I. 1927. udeležil tudi važnega mednarodnega podjetja, ki 
ga je  organizirala Mednarodna astronomsko • geodetsko - geofizična unija, da se 
je  namreč določila razlika geografskih dolžin čim več točk na zemeljski krogli 
in tako tudi observatorija Vojnega geografskega instituta v Beogradu.

Poročilo geografskega instituta izzveni v zahvali vojaškim predpostavljenim, 
da se je  organiziralo delo instituta na čim boljši način, poudarja pa tudi, da 
je  Nj. V. Kralj kot velik zaščitnik znanosti in umetnosti z lastno incijativo končno 
omogočil, da se je  ideja nove zgradbe in organizacije instituta tudi izvršila.

Ob petdesetletnici Vojnega geografskega instituta želimo v odkritosrčnem 
in hvaležnem priznanju njegovega dosedanjega dela tudi mi Slovenci, da naj bi 
nadaljeval svoje plodonosno delo z enakimi uspehi še v naprej, v dobrobit naše 
zemlje in v ponos naše znanosti 1



Obzornik.

“i* V i l je m  P u l ic k .  Kdo na slovenskem Krasu ni poznal in cenil visoko
raslega, a izredno ljudomilega moža! Po rojstvu Nemec ( 7 . jul. 1856) iz Po- 
puvkov na Moravskem je  prišel 30 let star v Ljubljano in tu po 43-letnem 
neumornem delu tudi umrl (26. jan. 1929). Ali njegovo službeno kakor znanstveno- 
literarno zanimanje ga je  držalo stalno v stikih s kraji kranjskega Krasa ; njim 
je  po svojih delih materijalne prirode postal tudi eden največjih neposrednih 
dobrotnikov.

Prav 1. 1885., ko je  nastopil mladi absolvent brnske realke in dunajske 
gozdarske visoke šole državno službo na Dunaju, je  dospelo zanimanje tamošnjih 
znanstvenih krogov za Kras in kraške pojave na vrhunec. Priznane veličine 
Fr. H a u e r ,  Fr.  K r a u s ,  J. L o r e n z - L i b u r n a u  in J. S z o m b a t h y  so osno
vali pri ÖTC „Karstkomité“ in izdelali podroben načrt za sistematično raziska- 
vanje kraškega povodja naše Ljubljanice. V družbo aktivnih članov pa so pri
tegnili tudi našega pokojnika, saj jim je  bil kot inženjer in geodet bolj potreben 
kakor kdorkoli. V oktobru istega leta je  že stopila njegova zastavna oseba prvič 
na kraška tla, torišče svojega bodočega življenjskega dela. Izvršil je  kontrolno 
merjenje in topografsko snimanje Postojnske jam e, vzel pri tem kot prvi v račun 
deklinacijo magnetne igle in tako spravil podzemni svet med Planino, Postojno 
in Cerknico v sklad z reljefom  na površju. Po tej sijajni preskušnji Putickovih 
zmožnosti in vztrajnosti je  kraški komité dosegel, da je  nadaljevanje započetega 
dela vzelo v roke poljedelsko ministrstvo samo (1886), prevzete naloge pa na
vezalo na osebnost gozdarskega inženjerja Puticka.

Poslej je  pokojnik zastavljal svoje duševne in telesne sile za podvig go
spodarstva našega Krasa. O njegovih uspehih na polju gozdarskega nadzorstva, 
agrarnih operacij, pogozdovanja Krasa in gradnje kraških vodnjakov ter cest 
bodo povedali svoje mnenje strokovnjaki na drugem mestu. Naša naloga je , da 
pregledamo v glavnih potezah delo Puticka kot speleologa in kraškega hidro- 
tehniškega praktika, posebno še, ker je  tem strokam posvečal tudi izredno 
mnogo znanstveno-literarnega zanimanja.

Temeljno vprašanje, ki mu je  Putick iskal odgovora, je  zasledovalo zgolj 
praktične cilje ; glasilo se je  : Ali je  m ogoče v zaprtih kraških poljih s podzemnim 
vodnim odtokom doseči, da se po deževju napeto vodovje odteka hitreje, tako 
da bodo poplave znižane na minimum časa in vodnih količin? Njegovo težavno 
in nevarnosti polno speleološko raziskavanje je  bilo posvečeno torej predvsem 
zatočnim (ponornim) stranem poplavam izloženih kotlin, vobče pa nizkim gor
skim preponam, ki ločijo  te kotline med seboj.

L. 1886. je  začel na tleh Logaškega Krasa. S  primeroma primitivnimi na
pravami je  izvršil n. pr. ekspedicijo v 225 m globoko Gradišnico, odkril je  v 
teh globinah ogromne prostore (Logarček, tudi G raf Falkehayn-Höhle imenovan), 
blizu njih na obodu planinskega Loga pa vrsto tesnih in zatršuljenih zatočin 
(ponorov, požiralnikov), ki jih je  spravil spet v delovanje s tem, d i jih je  dal 
iztrebiti, deloma pozidati in zavarovati. Kmalu je  razširil svoj delokrog tudi na 
Postojinsko-rakovski Kras. L. 1887. je  v M alograjski jami odkril in prebrodil 
znatne dolžine podzemnih vodotočev. Pri tem je  ugotovil znamenito dejstvo, da 
se od obeh krakov te jam e zahodni cepi v smer proti postoji.iski, vzhodni pa 
proti rakovskim (škocjanskim ) jamam ozir. cerkniškim Blatom. Posebno pozor
nost je  posvečal pokojnik seveda Cerkniškemu polju („B lata“) in njegovim ob
dobnim ojezeritvam. Preiskal je  malone vso zvezo med tem poljem in Rakom in 
dal iztrebiti obe Karlovici itd. Kako je  viselo njegovo znanstveno zanimanje na 
cerkniški uganki, nam poleg razprav spričuje tudi dejstvo, da je  gradivo za



Obzornik:

njeno reševanje zbiral do svoje smrti. O lajšani odlok povodnji v Golobino je  
spomenik Pulickovih del v Ložu.

Potem je  prešel na Srednjekranjski Kras, kjer je  dotlej delal v istem 
smislu ing. J. VI. H r a s k ÿ ,  s tem da je  v Radenskem polju otrebil Zatočino in 
odprl Viršnico. V Ribnici je  pomogel Putick hitrejšemu odtekanju visoke vode 
treh ponikvaric; 655 m dolgi odvodni kanal Bistrice v jam e Tentére je  imel za 
posledico, da se je  val povodnji v ribniškem trgu znižal za ca 0,5 m. V Kočevju 
je  odprl in obzidal velike zatočine ne samo južno od mesta, temveč tudi ob
dobni Prednji Rinži pri Ložinah.

Mestoma ta Putickova dela morda res niso rodila pričakovanih sadov, 
vendar s svojim obsežnim delom v terenu si je  bil pridobil za znanstveno raz
iskovanje praktično prav važne strani, ki jih s pridom uporabljajo vsi današnji 
speleologi. Po svoji teoretski strani pomenijo njegova dela znatno obogatitev 
naše vede o K rasu; saj nam je  zapustil lepo število večinoma nemških opisov, 
člankov in razprav, kjer najde klenega zrnja ne le geomorfolog in hidrograf, temveč 
tudi narodni gospodar, biološki ekolog in klimatolog.

Sam naš veliki mojster Jovan C v i j i č  je  napisal v zahvalnem pismu za 
prejet posebni odtis dne 11. apr. 1894 pokojniku tale značilen stavek: „Die B e
obachtungen und Erfahrungen, die S ie  im Karste gemacht haben, sind solcher 
Art, daß man dieselben nicht genug konsultieren kann.“

Bivša Avstrija kakor Jugoslavija sta znali ceniti ve'ike zasluge Putickove, 
zato sta ga ponovno odlikovali; občina Planina ga je  izvolila za častnega ob
čana. Speleologi in geografi njegove druge domovine pa bodo čislali ime Putick, 
dokler bo trajal studij Slovenskega Krasa. j 0f e

Ludomir Sawicki. Dne 3. oktobra 1828. je  umrl v Krakovu na po
sledicah zastrupljenja Ludomir Sawicki, profesor geografije na Jagelonski uni
verzi. Rojen je  bil 14 . septembra 1884. na Dunaju, kjer je  obiskoval tudi univerzo, 
a potem nadaljeval svoje studije še v Lvovu in Berlinu ter promoviral na Dunaju 
z disertacijo „Physiographische Studien aus den W estkarpaten“. Kot učenec 
P e n c k a  in B r ü c k n e r j a  se je  tudi on navdušil predvsem za geomorfologijo. 
L. 1910. se je  habilitiral na krakovski univerzi, kjer je  bil 1. 1915. imenovan za 
izrednega, 1 .1917 . pa že za rednega profesorja; tu je  ostal do svoje smrti.

S  Karpati je  začel svoje znanstveno delovanje in ti so mu tudi pozneje 
ostali kot glavno področje, na katerem se je  udejstvoval ne samo morfološko, 
temveč tudi v antropogeografski smeri (O  miodszych ruchach górotwórczych w 
Karpatach, 1 9 0 9 ;  Z fysiografii Zachodnich Karpat, 1 9 0 9 ; Trzy bramy podkar- 
packie, 1 9 1 1 ; Etudes glaciaires dans les Karpathes, 1 9 1 2 ;  Verteilung der B e
völkerung in den Westkarpathen, 1 9 0 9 ; La Transhumance dans les Karpathes, 
1911 ; Almenwirtschaft und Hirtenleben in der mährischen W alachei, 1915 itd.). 
Poleg Karpatov je  proučeval morfološko prav tako ostale dele Poljske (Przelom 
Wisly przez Sredniogórze Polskie, 1925). Mnogo zanimanja je  posvečal tudi 
limnologiji. Dal je  pobudo, da so začeli raziskovati nižinska jezera na Poljskem. 
Tudi on sam je  raziskal vrsto jezer, zbral o tem mnogo gradiva (Limnologische 
Arbeiten in Polen, 1913 ) ter sestavil „Atlas Jezior Tatrzankich, ki se nahaja 
še v tisku.

Poleg domačih krajev je  raziskoval, predvsem v morfološki smeri, tudi 
ostale predele Evrope (Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Rhein — 
Rhone —W asserscheide, 1 9 0 9 ; Epoka lodova w Auvergne, 1 9 0 9 ; Beiträge zur 
Morphologie der westlichen Riviera, 1 9 0 9  ; Le Massif central français et le massif 
de Bihar, 1 9 1 2 ; Die Einebnugsflächen in W ales und Devon, 1 9 1 2 ; Beiträge zur
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Morphologie Siebenbürgens, 1912 itd.). Posebno pa je  treba omeniti njegovo raz
iskovanje v naših krajih. Tako je  proučeval kras pri nas v Istri in v Dalmaciji 
fer prišel še na podlagi svojih raziskovanj v slovaškem krasu, v Cevennih itd. 
na idejo geografskega cikla ter tako prenesel evolucijsko misel D a v i s a  tudi 
na kraški teren (Ein Beitrag zum geographischen Zyklus im Karst, 1909 ). Pri 
tem se je  vnela ostra polemika, v katero so posegli C v i j i ć ,  K r e b s  in G r u n d .
V glavnem je  obveljala njegova koncepcija o kraškem ciklu, kjer je  med drugim 
tudi pokazal, kako se razlikujejo kraški tipi po klimatih. V našem primeru je  
povdaril zlasti razliko med mediteranskim in srednjeevropskim krasom. Na Orjenu 
v Dalmaciji je  zasledoval tudi glaciacijo (D ie eiszeitliche Vergletscherung des 
Orjen in Süddalmatien, 1910  — 1911) in dokazal, da so se bili razvili ledniki 
zaradi burje mnogo bolj na vzhodni strani pobočja. Poleg tega je  zanimiva nje
gova studija o postanku Boke Kotors'ie (Sulla morfologia delle B ocche di C at
terò, 1912. Kot prvi je  namreč dognal, da je  Boka potopljena dolina ter nam 
pokazal prvotno fluvialno fazo Boke. Rezultate o tem je  objavil tudi v „Гласнику 
Српског Географског Друштва“ (Постанак Боке Которске, 1912).

Bil je  eden redkih znanstvenikov, ki je  lahko iz lastnih sredstev financiral 
ekskurzije in večja potovanja. Poleg Evrope je  prepotoval skoraj vso severno 
Afriko in precejšen del Azije. V eč let je  bil urednik glavnih geografskih revij 
na Poljskem, tako varšavske „Przeglad Geograficzny“, kakor tudi krakovske „Wia- 
domosči Geograficzne“. Omeniti je  še, da je  izdal v 1 .1922  — 1925  skupno s 
K o r b e l o m  „Atlas Geograficzny“. V Krakovu je  ustanovil na univerzi geografski 
institut in pozneje tudi Geografsko društvo. /, Rakovec.

Speleološki institut v Postojni. Pred kratkim se je  ustanovil v P o
stojni speleološki institut, ki ima namen pospeševati in vzbujati večje zanimanje za 
raziskavanje jam v Italiji. Njegova organizacija še ni popolnoma izvršena. Po na
črtu bo obsegal 24 sob oziroma dvoran v dveh ali celo treh nadstropjih. V 
prvem bo nameščen speleološki muzej, v drugem pa bodo laboratoriji, studijske 
sobe, knjižnica, posvetovalnice in urad ravnateljstva. Institut namerava raziskovati 
predvsem v fizikalni in geomorfološki smeri speleologije, tako na pr. oblike 
kraškega površja, podzemske jame, njih geofizične in meteorološke značilnosti, 
kraško hidrografijo itd. Poleg tega bo seveda posvečal prav tako veliko pažnjo 
paleontološki in predhistorični smeri ter speleobiologiji. Končno bo imel institut 
tudi nalogo zbirati in shranjevati ves nabrani materijal in izdajati revijo „Le 
Grotte d’ Italia“. Institut bo otvorjen v juniju letošnjega leta. Italijanska vlada mu 
je  nakazala za tekoče leto 200 .000  lir kredita. /, r

Muzej za primerjalno regionalno geografijo v Leipzigu. V
Leipzigu obstoja že od 1 .1896 . muzej za primerjalno regionalno geografijo. Usta
novil ga je  znani vulkanolog Alfonz S t ü b e l ,  ki mu je  zagotovil obstoj s svojo 
bogato ustanovo. Nameščen je  bil začasno v Grassijevem muzeju, kjer se pa 
vsled pomanjkanja primernih prostorov sploh ni mogel razviti. Šele lansko po
letje (1928 ), ko se je  preselil Grassijev muzej v novo, veliko večje poslop'e, je  
dobil ludi muzej za primerjalno regionalno geografijo zadostno število prostorov.

Že S u  p an je  prišel na idejo, da potrebuje tudi geografija prav tako kot 
ostale vede svoj muzej. Po njem šele je  sprejel to misel Alfonz S t ü b e l ,  ki jo  je  
končno tudi uresničil. Predstavljal si je  muzej kot nekak razširjen in povečan 
etnografski muzej, ki mu je  že prej podaril svoje bogate zbirke. Novemu muzeju 
je  postavil kot glavno nalogo zbiranje zemljevidov in sploh kartocjrafskega ma
terijala, kjer bi bil razviden ves razvoj kartografiije od prvih početkov do da-
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našnjih dni. Poleg kart naj bi muzej zbiral prav tako slike, risbe in fotografije, 
razdeljene po kontinentih. Končno naj bi služil muzej tudi še kot arhiv za izvirna 
dela posameznih raziskovalcev, kjer bi bili shranjeni njihovi dnevniki, skice, risbe, 
fotografije, njihove zbirke hribin, mineralov itd. Vse to naj bi služilo javnosti v 
pouk in ponazoritev, potovalec bi dobil nasvetov za svoja podjetja, raziskovalcu 
pa bi arhiv nudil sicer težko dostopno zbirko specialnih in originalnih del za 
dotično pokrajino.

V muzeju sta zastopana prav za prav šele Afrika in Južna Amerika, toda 
v načrtu so že priprave ne samo za ostale kontinenie, temveč tudi za oddelek, 
namenjen splošni geografiji. Ta misel je  zelo posrečena, saj tvori splošna geo
grafija podlago k razumevanju regionalne.

D oslej je  to edini geografski muzej na svetu, seveda če odštejemo razne 
propagandne muzeje (misijonske, kolonialne itd.).

Želeti bi bilo na vsak način, da se osnujejo slični muzeji tudi po drugih 
državah, kjer je  mnogo tozadevnega materijala raztresenega po raznih drugih 
muzejih in privatnih zbirkah. V naši državi si zaenkrat kaj takega ne moremo 
omisliti, kljub temu pa ostane naša kulturna naloga, da ustanovimo čimprej geo
grafski muzej, kjer naj bi bilo zbrano vse geografsko gredivo, ki se tiče naše 
države. Posamezna pokrajinska središča naj bi zbirala gradivo, ki se tiče še 
posebej dotičnih pokrajin. To bi bilo tem lažje, ker obstojajo v njih večinoma 
že etnografski in prirodopisni muzeji, ki vsebujejo že mnogo primernega gradiva

I. R.

„Društvo za faziskavanje jam“ v Ljubljani. V petek, dne 22. marca 
t. I. se je  vršil na univerzi redni občni zbor društva. Predsednik g. notar M. Ha f ne r  
je  počastil spomin blagopokojnega, neumornega člana ing. P ut i c k a ,  enega naj* 
bolj vnetih jamarjev. D oc. dr. K e n k  je poročal o številnih jamskih ekspedicijah. 
Prirejenih je  bilo 48 izletov v 41 jamah. Med njimi je  bilo 27 za društvo novih 
jam. Društvo je  tedaj tekom svojega triletnega obstoja obiskalo 125 jam in od
krilo mnogo znanstveno zanimivega materiala. V preteklem letu se je  bila v 
glavnem raziskovala okolica Planine, Rakeka, Vrhnike in Kočevja ter tudi nekej 
jam v Gorskem kotaru. Jame so se opisale, skicirale in po večini tudi foto
grafirale. — Po končanem občnem zboru se je  vršilo še predavanje univ. prof. 
dr. L. E h r l i c h a  „O jamskem človeku in njegovi kulturi“, ki so  ga spremljale 
številne skioptične slike.

Prvo paleolitsko najdišče v Sloveniji. Na gori Olševi tik državne 
meje je  odkril v že dolgo znani jami Potočki zijalki prof. S r e č k o  B r o d a r  iz 
C elja jasne sledove paleolitskega človeka. Sicer doslej še ni našel človeškega 
okostja, temveč le koščene artefakte in več ali manj obdelane kosti jamskega 
medveda, vendar je  že prvo poizkusno izkopavanje v septembru 1.1928 nesporno 
dokazalo, da bo Potočka zijalka ena najmarkantnejših paleolitskih najdišč v vsej 
Evropi. Ker se je  ponovno ugotovilo, da se od časa do časa koplje v jami od 
nepoklicane privatne strani, se Muzejsko društvo v Celju, v čigar imenu so se 
vršila izkopavanja prof. Brodarja, ni ustrašilo žrtev: odkupilo je  jam o in postalo 
s tem njen pravi lastnik, obenem pa vodi priprave, da se  tekom letošnjega po
letja izkopavanja nadaljujejo in jam a v glavnem pregleda ter točno izmeri. Vse 
najdbe bodo last Muzejskega društva v Celju in bodo na vpogled v mestnem 
muzeju. D oslej najdeni predmeti se nahajajo začasno v prirodopisnem kabinetu 
realne gimnazije v Celju.
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Značilno je , da se nahaja tik pod Potočko zijalko v višini 1250 m vas 
Sv. Duh, ki spada med najvišje stalne naselbine v današnji Sloveniji. Po kon
čanem raziskovanju namerava izdati Muzejsko društvo posebno knjižico o Olševi 
in Potočki zijalki. V prihodnjem letniku Geografskega Vestnika prinesemo o 
Potočki zijalki posebno razpravo. Roman Savnik.

Pisava krajevnih imen. Po pravici se toži, da vlada pri nas v pisavi 
krajevnih imen precejšen nered in živo se čuti potreba po enotnih pravilih, ki bi 
postala osnova za praktično rabo.

Potreba, urediti pravopisne določbe glede pisave krajevnih imen, je  danes 
tem večja, ker dobimo v doglednem času nove topografske karte, na katere pri
dejo že samo slovenska imena. Te karte bodo mnogim poglavitni vir za imena, 
pa naj so to običajni popotniki, turisti, časopisni poročevalci ali znanstveni raz
iskovalci; oblika in pravopis, v katerem bodo krajevna imena prišla na karte, 
se bodo ohranila skozi desetletja. Zato ni le dolžnost slovničarjev, marveč tudi 
geografov, da se dogovorijo norme glede pisave krajevnih imen in se dogo
vorjena pravila izvedejo enotno in dosledno tudi v praksi.

Pri tem se bo pokazala potreba, da se glede pisave krajevnih imen dogo
vori enoten pravopis tudi za hrvatske in srbske kraje. D oslej imamo tudi v tem 
pogledu razlike, tako da so primeri, kjer se iz dveh ali več besed sestavljeno 
krajevno ime piše v vsakem pravopisu drugače. Jasno je , da je  to zelo nepri
kladno, posebno, ko imamo opravka že s skupnimi kartami. Če se je  pričela 
akcija za enotno ureditev terminologije, koliko bolj je  še potrebna enotnost v 
pisavi topografskih imen.

Razen navedenega imamo še pisavo tujih krajevnih imen, ki je  postala 
problem posebno v povojnih letih. Pri nas je  seveda popolnoma prevladala 
praksa, da se upotrebljavajo dosledno samo narodna imena na domačem leri- 
ritoriju; pri tem se zahteva uporaba istega imena tudi od pripadnikov narodnih 
manjšin, ki so se sicer v svojem jeziku posluževali drugačnega imena. Ta 
princip je  pri nas uveden tudi zakonito.

V zvezi s tem so se pričela v prvi dobi vpotrebljavati za inozemske kraje 
samo imena iz tamkajšnjega jezika, na pr. samo W ien, Graz i. t. d. za Dunaj, 
G radec i. dr. Ta praksa pa je  marsikje vzbudila odpor in ni popolnoma prodrla.

Slične probleme s krajevnimi imeni imajo tudi drugod, pred vsem v novo 
nastalih narodnih državah, kjer osvobojeni narodi uvajajo svoja narodna imena 
za kraje, ki smo jih doslej poznali pod imeni, tujimi večini tamkajšnjega prebi
valstvu (Helsinki nam. Helsingfors, Tallinn nam. Reval, Kaunas nam. Kovno). Tudi 
sovjetska vlada je  prekrstila vrsto krajev po najimenitnejšth politikih ali pa po 
starih, prvotnih neruskih imenih (n. pr. obnova tatarskih imen v Krimu). Ker so 
domala vse dosedanje karte in knjige še opremljene s starimi imeni, je  vsekako" 
precejšnja obremenitev v memoriranju vseh novo uvedenih nacionalnih imen.

Samo ob sebi je  umljivo, da moramo sprejeti vsa nacionalna imena, ki 
ko se vpeljala drugod, ako hočemo opravičeno zahtevati, da se v inozemstvu 
vpotrebljavajo naša za naše kraje, ki so doslej v svetu znana pod tujimi, nem
škimi, italijanskimi, madžarskimi in turškimi imeni.

Vendar moramo pri tujih krajih razlikovati dve vrsti. Prvič so imena, ki so 
že zgodaj postala last naše govorice, tako da so se v našem govoru več ali 
manj preobikovala in spadajo še danes v inventar živega ljudskega jezika. Taka 
imena so na pr. Dunaj, Gradec, Rim, Benetke, zraven bi štel tugi Prago, Pariz 
i. t. d. Ta imena moramo tudi zanaprej pisati v slovenski obliki.
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Ne šlejeni pa zraven imen, ki so jih v dobi narodnega preporoda uvedli 
s lem, da so prevedli ali nekoliko slavilizirali tuja imena, kakor n. pr. Inomost 
za Innsbruck, Monakovo za München, Solnograd za Salzburg i. t. d. Ta imena 
niso prešla v narodno govorico, odnosno niso izšla iz nje ; sodim, da jih mo
ramo kot umetne tvorbe zavreči ter pisati le Innsbruck, München, Salzburg i. t. d. 
Slično ni nikakega vzroke, pisali stara imena Pad, Rodan, marveč edinole Po, 
Rhône i. t. d. Vsa ta imena spadajo tedaj v drugo vrsto, to je  v ono, ki jih gre 
pisati v dosledno v jeziku tamkajšnjega prebivalstva.

Nemški geografi so spričo nacijonalizacije krajevnih imen smatrali za po
trebno, zavzeti k spremembam svoje stališče ; seveda v prvi vrsti spričo dejstva, 
da so se narodna imena uveljavila v veliki, če ne v največji meri ravno na 
račun doslej gospodujočih nemških označb. Centralna komisija za znanstveno 
deželopisje Nemčije, ki ji  predseduje univ. prof. dr. Gradmann, je  sestavila splošna 
pravila za ohranitev nemških krajevnih imen, posebno v obmejnih predelih. Tu 
se postavlja osnovno načelo : Ako je  za geografski kraj, deželo, gorovje, vodo 
i. i. d. poleg tujejezične označbe, v živi uporabi tudi posebno ime odn. oblika 
pri nemškem prebivalstvu, ali je  bilo vsaj do svetovne vojne, tedaj velja ta ob
lika kot n e m š k o  i me ,  ki se mora načeloma vporabljati v vseh nemških publi
kacijah. To splošno pravilo naj se izvaja po naslednjih smernicah : 1) Nemško 
ime naj ima prednost tudi v primeru, da ga vpotrebljava samo manjšina nemško 
govorečega prebivalstva (n. pr. Petersburg nam. Leningrad). 2) V predelih ob
mejnega nemštva se morajo ohraniti prvotna nemška imena (n. pr. Strassburg, 
nam. Strasbourg, Mühlhausen, nam. Mulhouse; slično nemška imena na južnem 
Tirolskom. Prav tako naj se ohranijo izven nemškega jezikovnega obm očja imena, 
ki imajo sicer za osnovo tujo obliko, toda prilagojeno nemškemu jeziku (na pr. 
Genf nam. Genève, Venedig nam. Venezia), ali pa so vzeta iz starejšega jezika 
(Neapel, nam. Napoli). 3 ) Nasilno ponemčena imena naj se opusle, zakaj ohra
nijo naj se le imena, ki so bila do pred kratkim v živi govorici. 4) Ako so se 
imena, ki niso nemška, niti nimajo pomena v nemški zgodovini, v novejši dobi 
zamenjala z drugimi oblikami, se ni treba postaviti proti temu (tedaj ne za Chri- 
stianijo proti Oslu).

Centralna komisija je  svoje sklepe objavila v vseh nemških geografskih 
revijah, pa tudi v drugih listih, s pozivi na pisatelje, založništva in kartografske 
zavode, da se ravnajo po postavljenih smernicah. Namerava se izdati tudi se
znam nemških krajevnih imen, ki so posebno ogrožena, z navedbo sedanjih 
uradnih označb.

Iz navedenih smernic se razvidi, da mislijo nemški geografi vztrajati pri starih 
imenih v predelih, kjer so nekdaj gospodovali Nemci. Ta poskus se pač ne bo 
mogel posrečiti glede manjših krajev, kakor hitro bo moral delati geograf in 
sploh vsakdo z novimi topografskimi kartami, kjer bodo samo narodna imena.

Anion Melik.

Rezultati ljudskega štetja v Grčiji z dne 15,—16. maja 1928
so prinesli v splošnem precej nižje številke, kakor so se običajno navajale prej, 
posebno tudi v geografskih publikacijah. Za število celotnega prebivalstva v 
državi se je  običajno navajala okrogla številka 6 1/ î miljonov. Po omenjenem 
štetju pa znaša 6 ,195 .272  in je  potemtakem naraslo od 1 .1920  za 23 ’3 %• Še 
večje razlike je  opaziti pri poda'kih za večja mesta : za Atene s Pirejem vred 
n. pr. se je  cenitev često približala 1 milijonu, za Solun do */* milijona. (Prim.: 
E. F e l s  »Die griechische Völkerwanderung“ v He t t n e r s  „G eographische Zeit
schrift* 1 9 2 7 ,10, p. 582 .). V resnici so našteli v Atenah 451.143 in v Pireju 251.336
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prebivalcev (skupno torej le 702 .479) in v Solunu samo 220.464. Podatki za 
ostala večja mesta so sledeči : Patras 62.084. Bolos 40  817, Xanthi 33  890, Ka- 
lamàta 29.133, Heraklion (Kandia) 26.582, Kanea 25.484, Larissa 24.125, Her- 
mupolis 20.755, Janina 2 0 8 0 0 , Kérkyra (Krf) 20.370, Pyros 19 .206  i. t. d. —  
Navedemo naj še podatke za važnejša mesta v Makedoniji in ostalem egejskem 
primorju: Kavalla 49.310, Serres 29.484, Drama 2 9 3 6 5 , Berroia 14.527, Edessa 
(Voden) 13.175, Koža.ii 12 .706, Alexandropolis (D edeagač) 12.613, Kastoria 
(Kostur) 11 .059, Fiorina (Lerin) 10.585. Svetozar Ilešič.

Prebivalstvo Beograda. Uprava mestne občine je  izvedla dne 15. aprila 
1929. ljudsko štetje v Beogradu in pri tem naštela 226 .070  prebivalcev. Prebi
valstvo naše državne prestolice se je  tedaj v dobrih osmih letih podvojilo. In
struktivno je  primerjati prirastek zadnje dobe z rastjo v prejšnjih časih. Beograd 
je  im el: ieta 1820. 5.000 prebivalcev leta 1890. 54.250 prebivalcev 

„ 1834. 8 .500 » „ 1895. 59.115
,  1846. 14.500 „ „ 1900. 69.097
.  1854. 16  500 „ » 1905. 77.816
„ 1859. 19 .000 „ „ 1910 . 89.876
„ 1867. 25.000 „ „ 1921. 111.740
„ 1874. 28.000 „ „ 1929. 226.070
„ 1884. 34.864

Prebivalslvo Rusije po štetju z dne 17. decembra 1926. Svetovna 
vojna in revolucija sta povzročili velika kolebanja v številu in s stavi prebivalstva 
Rusije. Po predvojnih podatkih bi znašalo prebivalslvo Rusije na teritoriju, ki 
danes pripada SSSR , okoli 141 ,200  000 (1. VIII. 1 9 1 4 .)1) in je  naraščalo z raz
meroma velikim prirodnim prirastkom 1 6 9 %  letno. Naraščanje se je, seveda v 
precej manjši meri, vršilo tudi še pričetkom vojne ( 1 . 1 .1916  144 ,600 .000), kas
neje pa je  pričelo rapidno padati, kakor je  razvidno iz sledečih številk :

1. VIII. 1917  .......................... 141 ,700 .000
29. VIII. 19 2 0  .......................... 134 ,300 .000

1. VIII. 1922  .......................... 1 3 1 Ј700.000
17. XII. 19 2 6  .......................... 146 ,989 .000

Vzroke temu je  iskati deloma v vojnih izgubah, nadalje v izseljevanju v 
inozemstvo, posebno pa naraščanju smrtnih slučajev in padanju rojstev za časa 
vojne, revolucije in lakote (1 .1921 .), Po 1 .1922 ., ko so se razmere v splošnem 
nekoliko ustalile, je  pričelo zopet naraščanje in sicer jako intenzivno ; letni pri
rastek je  precej nadkrilil predvojnega: znašal je  1. 1923 . 1 *9 ; I. 1924 . 1 7 8 ;  
1 .1925  2-21.

Zanimiv in nenavaden pa je  pojav, da število rojstev ni doseglo predvoj
nega stanja in je  naraščanje letnega prirastka pripisovati le močnemu pojemanju 
smrtnih slučajev; pojav, ki se razlaga na različne načine in se s sovjetske strani 
označuje kot posledica izboljšanja materijelnih prilik.

Posledice vojnih let se še vedno zrcalijo v veliki premoči ženskega prebi
valstva (na 100  je  prišlo 1 .1 9 1 4 .1 0 0  žensk, 1 .1920 . 116  žensk, 1 .1926 . 107), 
dalje n. pr. v relativni maloštevilnosti ljudi določene starosti (1 .1920. je  padla 
skupina ljudi 2 0 — 29 let starih od 1 6 ’2 na l 2 ‘7°/o) itd.

Značilen je  bil iudi razvoj razmerja med mestnim in podeželskim prebi
valstvom; dočim je  slednje med vojno rapidno padalo (do 1 .1917. za preko

>) Podatki po P . S e l i v a n o v u ,  „Територија и становниш тво C C C R *; Руски  
архив I. — Б еогр ад  1928.
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Število prebivalstva
M e s t o -------------------------------------------------------

1 . 1 . 1 9 1 4  28 .V III.1920  1 7 . 1 1 . 1 9 2 6

M o sk v a ....................  1 ,762 .710  1,027.236 2 ,025.947
Leningrad . . . 2 ,118.499 7 2 2 2 2 9  1,614.008
K i je v ......................... 520 .500  392-109 513.789
B a k u ........................  232 .200  193.604 452 .808
O d e s s a .................... 634 .700  454 .187  420.888
H a r k o v .................... 244 .710  285 .213  417.186
T a š k e n t.................... 271 .900  232-609 323.613
R o s t o v .................... 217 .800 2 3 2 5 7 0  308.284
T i f l i s ......................... 307-300 ? 292.973
S a r a to v .................... 235.300 189.242 215.369

Zelo zanimivi so podatki o narodnosti, oziroma rodnem jeziku prebivalstva2).
Že na prvi pogled preseneča razlika med narodnostjo in rodnim jezikom. 

Pri popisu prebivalstva se je  namreč stavilo vprašanje po rodnem jeziku, ki se 
v instrukcijah označuje kot oni, ki ga človek najboljše obvlada ali v katerem 
navadno govori; pri otrocih je  to jezik matere. Razen tega pa se je  v posebnem 
vprašanju zahteval podatek o narodnosti in sicer se je  moral vsakdo sam izja
viti, h kateri narodnosti se prišteva, v svrho, da se dožene plemenska (etno
grafska) sestava prebivalstva. Pri otrocih i. t. d. se vpiše narodnost po materi. 
Pri tem se je  opozorilo posebej, da ni treba, da bi se narodnost in rodni jezik 
vjemala. In kakor je  razvidno iz statističnih tabel, se res ne vjemata. Rusov (Ve- 
likorusov) so našteli v vsej Uniji po narodnosti 77,760.078 ali 52 '9  % , a po 
rodnem jeziku 84,160.241 ali 57 3 % . Razlika je, kakor se vidi, dovolj znatna. 
L. 1897. so našteli na ozemlju sedanje Rusije 52 6 %  4 u£li z ruskim rodnim 
jezikom, iz česar je  razvidno, da se je  v toku 30 let znatno razširil. Ukrajincev 
so našteli 1. 1926 po narodnosti 31,194.778, a po rodnem jeziku 27,572 289. 
Belorusov je  po narodnosti 4,738.896, a po rodnem jeziku 3 ,467 .072 ; tu je  raz
lika posebno velika. Tudi pri drugih etničnih skupinah so se pokazale znatne 
razlike v statistiki med rodnim jezikom in narodnostjo.

2) Podatki so  povzeti iz oficijelnih izdanj centralnega statist, urada S SSR  : ,N ase- 
lenie S S S R “ (M oskva 1927) in „Narodnost i rodnoi jazyk naselen ija  S S S R “ (M oskva 1928).

Soetozar Ilešič.

1 0 % ), je  mestno naraščalo (do 1.1917. za 7‘3 % )- Tekom revolucije pa je  na
stopil baš obraten proces, kakor razvidno iz sledečih podatkov :

pred vojno 1.1917. 1.1920. 1926.
Mesino prebivalstvo. . 1 8 '6 %  1 9 6 %  1 5 '0 %  1 7*6%
Podeželsko prebivalstvo 8 0 '7 %  71‘9 %  82‘4 %  82 4°/o
Prebivalstvo v vojski . 0*7%  8 '5 %  — —

Ta razvoj je  dobro razviden tudi iz podatkov za največja mesta (nad 
200 tisoč prebivalcev), ki jih prinašamo v naslednjem:
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KNJIŽEVNOST.
Celje. Vodnik po mestu ln okolici. Sestavila prof. ]. Orožen in dr. R. 

Savnik. Celje 1928.
Večina mest in važnejših krajev v Sloveniji, predvsem pa Ljubljana in Maribor, 

ji  še danes brez vodnikov. Kolikor jih je bilo izdanih, so poslali že večinoma nerabni 
ne samo z ozirom na zastarele številčne in ostale podatke, temveč tudi z ozirom na
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sodobne zahteve. Za posamezna letovišča imamo brošurice zgolj reklamnega značaja. 
Zato je treba kmbolj pozdraviti, da je dobilo Celje svojega vodnika, bogatega po vse- 
in s slikami naravnost razkošno opremljenega. Mesto je dobilo sicer že pred vojno več 
vodnikov, ki so bili vsi nemški ; prvi slovenski vodnik je izšel šele 1. 1922. ob priliki 
obrtne razstave ; pošel pa je že davno.

Vodnik nam poda najprej zemljepisno-zgodovinski uvod, kjer opisujeta avtorja 
lego mesta in njen pomen ter zgodovinski razvoj od začetka do današnjih dni. Zadnjemu 
stoletju, zlasti jačenju slovenske misli v Celju in njegovi neposredni okolici, posvečata 
pri tem posebno pažnjo.

Zanimivemu uvodu sledi opis gospodarskih in kulturnih razmer, kjer dobi čitatelj 
nebroj informacij. Popis gospodarskega in kulturnega stanja je podan jako pregledno 
in ločeno od „izprehoda po mestu“, poglavja, s katerim je tak popis v drugih vodnikih 
običajno združen.

Kakor v prvem delu historični moment, tako prevladuje v drugem, kjer se opi
suje bližnja in daljnja celjska okolica, geografski moment. Geografsko-geološki oris nas 
uvaja vanj. Ker služi knjižica bolj v praktične svrhe, se ne kaže na lem mestu spuščati 
v podrobnosti. Svojemu namenu bo vodnik brez dvoma zelo dobro služil. Pisatelja sta 
skušala upoštevati tudi sodobne zahteve in zaslužita spričo bogatega gradiva, ki sta 
ga zbrala, nad vse toplo pohvalo.

Tudi številne slike, ki krasijo knjižico, so zelo srečno iztrane, predvsem prva, ki 
nam kaže celoten pogled na Celje. Vodniku je priložen tudi lično izdelan načrt mesta 
z najožjo okolico. ]. Rakovec.

Rud. Badfura, Zasavje. LttoviSča, kopališča, prirodne, zgodovinske 
In druge znamenitosti, Izleti po gorah in dolinah. Z 1 zemljevidom. Ljub
ljana 1928.

Prav hvaležno nalogo si je nadel B a d j u r a  z izdajanjem svojih praktičnih vod
nikov, ki jih je dosedaj izšlo že lepo število. Za Slovenijo velja to še tem bolj, ker se 
pri nas tujski promet, turistika in mnoge panoge sporta leto za letom bolj razvijajo. 
Zamisel praktičnih vodnikov je posneta po Baedekerju, ki se je doslej najbolj obnesel. 
Z B a d j u r o v i m i  vodniki pa nismo dobili le navadnih kažipotov, temveč mnogokrat 
celo topografske monografije, ki so nam za posamezne manjše pokrajinske enote v Slo
veniji docela manjkale. Tak vodnik in mongrafija obenem je „Zasavje“. Uvodoma ima 
več prispevkov, ki so jih napisali razni strokovnjaki (p. j. Žurga geološko črtico, VI. Kapus 
o lovu dr. A. Munda o ribolovu, prirodoslovna črtica je sestavljena po podatkih A. Ospana, 
M. Hafnerja, dr. F. Kosa in dr. L. Kuščerja; v topografskem delu je sestavil univ. prof. 
dr. B. Saria črtico „Prazgodovinsko grobišče na Vačah.*) Stem uvodom je vrednest knjižice 
mnogo pridobila. Splošnemu delu sledi topografski del, ki je res vzgledno sestavljen 
in iz katerega odseva izredna avtorjeva marljivost. Naglasi naj se, da se rabijo pravilna 
krajevna imena morda prvič za vso pokrajino, v mnogih slučajih celo z naglasi, kar 
je tudi za geografa precejšnje važnosti. Topografskemu delu sledi končno še pregled 
tujsko-prometnih interesentov ter krajevno in stvarno kazalo.

Hvalevredno je, da se nahaja v splošnem delu informativna geološka črtica, če
ravno se Bad jura  tudi v topografskem delu ponovno povrača na geološke razmere. 
Pomanjkljivost pa je v tem, da manjka v uvodnem delu morfološki pregled, ki naj bi 
bil sestavljen v slični obliki kot geološka črtica. Saj vendar oblike današnjega površja 
vsakega turista najprej zbodejo v oči in si morda ničesar ne želi bolj kakor pojasnila, 
kako je vse to nastalo, zakaj so se razvile take oblike itd. Opozoril bi tu predvsem n.i 
številne nivoje in terase vzdolž Save, ki niso morda nikjer v Sloveniji tako razvite kot 
prav tu. Posamezni nivoji, zlasti pa nižje terase, so v neposredni zvezi z onimi savskih 
pritokov. V tem pregledu bi bilo treba nadalje omeniti, kako nam te nudijo ključ k raz
lagi postanka savske doline. Morfogenefske pripombe bi bile končno prav tako silno 
važne za gostoto in tipe naselij. Samo ob sebi umevno je tudi, da bi sodila v tako knji
žico enako antropogeografska črtica, s čimer bi postali turistom izleti mnogo zanimi
vejši in s tem privlačnejši. Na ta način bi se izletniki šele učili dobro in pravilno spo
znavati našo domovino.

V splošnem delu je takoj v početku omenjena literatura, toda žal samo za zgo
dovinske podatke. Koliko bi pridobila knjižica, ako bi se upoštevala prav tako tudi 
ostala literatura, zlasti geološka, ki jo je za to pokrajino tudi že precej.

V topografskem delu je pri geološkem pregledu Trboveljske premogovne kotline 
nekaj netočnosti, ki jih je treba omeniti. Tako na primer uporablja avtor izraz „karbonski 
gajltalski škriljevci“ (Gailtaler Schiefer), za kar bi imeli dober izraz „ziljski škriljevci“.
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Vendar je Ko s s m at radi neprikladnosti imena že davno opustil tako poimenovanje kar
bonskih skladov ter je uvedel v rabo .karbonske škriljevce*. Nedosledno je tudi pisati 
.gredenski* (pravilno grödenski*) z malo, .werfenski* pa z veliko začetnico, ker je 
namreč oboje izpeljano iz krajevnih imen. Da je imenovan znani geolog D. Stier (na 
sfr. 46) mesto Slur, bo najbrže vzrok tiskovna pomola.

Končno še nekaj besed k imenu .Zasavje*. Ta naziv je kol prvi uporabljal že 
Bad j ur a  v svojem alpskem vodniku (Vodič kroz Jugoslovenske Alpe, Slovenija, 1922 23) 
na str. 72, kjer pravi .Usled pomanjkanja drugog izraza zovemo Zasavje niža pogorja i 
brda, koja se prostiru .Z? Savo" među Ljubljanom i Zagrebom*. Dr. ]. Rus ga je skušal 
vpeljali kot pokrajinsko ime za vse navedeno ozemlje. Pod lo skupno ime prišteva on 
(po ustmenem sporočilu) ves gorati in gričevnati del med robom Barja, dolenjsko že
leznico do Novega mesta, črto Novo mesto — Metlika 1er vznožjem Gorjancev do Za
greba. Nadaljno vzhodno mejo tvori črta Zaçreb - Križevci — Lepavinski prevoj, tako 
da obsega vse hrv. Zagorje. Nalo gre meja ob Dravinji navzgor in ob Paki navzdol, 
dalje ob Boljski, Molniku, Nevljici in Kamniški Bistrici 1er spodnji Ljubljanici. Znanstvena 
geografska literatura se je do danes izogibala tega imena v pričakovanju, da bo vendarle 
kdo predlagal boljše ime. Pač pa se uveljavlja že dalj časa v poljudni literaturi in dnev
nem časopisju, kar znači, da nujno potrebujemo primernega imena, ki ga pa med ljud
stvom ne bo mogoče dobiti. Badjura  se je poslužil imena ter ga postavil celo kot 
naslov svoji knjižici. Upotrebljava ga, kakor pravi sam v uvodu, za ozemlje med 
Ljubljano, Trojansko cesto, Savinjsko dolino, Sotlo. Gorjanci, Jatno in dolenjsko želez
nico, kjer torej izključuje precejšen del slovenskega in ves hrvatski del ozemlja, ki ga 
R u s Še prišteva k .Zasavju“. Kakor vidimo, v bodoče ne bo nesoglasja samo glede 
imena, temveč tudi z ozirom na obseg omenjene pokrajine. Brez dvoma bo pri Badjur i  
označen obseg ozemlia bolje zaokrožal pokrajinsko enoto, ki ji Še iščemo primernega 
imena, kol pa R u s o v ,  po katerem naj bi se ozemlje ob D r a v i  (n. pr. HalozeI) Še 
štelo k .Zasavju*. Pripomnili je treba, da je med ljudstvom res v rabi izraz „za Savo' 
v pomenu vzdolž ob Savi (tudi v Ljubljani se pogosto uporablja .za vodo*) in da se 
je ludi v nekaterih poljudnih spisih Že uporabljala ta rečenica, iz katere je izpeljano 
.Zasavje*. Vendar pa je treba povdariti, da le s tem izrazom mišljen le ozek pas ob 
Savi in je torej popolnoma nepravilno uporabljati .za Savo' (n. pr. R u s  v svoji .Slo
venska zemlja", 1924 na str. 10 in 15) oziroma izpeljanko .Zasavje* za mnogo raz
sežnejše ozemlje. V lem slučaju izgubi ime svoj pravi pomen in poslane popolnoma 
nezmiselno ali pa celo napačno tolmačeno. Tudi nista mišljena z izrazom .za Savo" 
istočasno obojestranska pasova ob Savi, temveč samo na eni strani ; «Zasavje* bi 
ledaj moralo pomenili le breg oziroma pas ene strani Save. Morda bi bilo prikladnejše 
ime .Obsavsko hribovje* ali v skrajšani obliki .Obsavje", ki bi imelo vsaj to prednost 
pred zgoraj omenjenim imenom, da se da uporabiti za širši teritorij, dasiravno se je le 
v skrainem slučaju posluževati imen, ki so izpeljana iz rečnih imen, ker naj označujejo 
le-ta le nižinske predele, ne pa hribovitih.

Vodniku je pridejan v merilu 1 : 750.C00 zemljevid slovenskega ozemlja (izvzemši 
severnega dela Prekmurja, izpadlega najbrž na korist reške proge), ki je bil že svojčas 
priložen knjižici .Führer durch Slovenien . Zemljevid nikakor ne dosega svojega na- 
m.na, saj so na njem označeni komaj največji kraji, ki so omenjeni v vodniku; služi 
ledaj le za najsplošnejšo orijentacijo. Knjižica potrebuje torej na vsak način dobre karte 
vsa) v merilu l  : 300.000 za ozemlje od Ljubljane do Zagreba.

Vsekakor pa je treba priznati, da je delo, ki ga vrši pisatelj z izdajanjem svojih 
kažipotov, tako ogromno, da moramo zato avtorju le Česlilati in ga bodriti k nadaljnjemu 
sestavljanju prepotrebnih vodnikov. /  Rakooec.

Pregled meteoroloških opazovan) v Sloveniji leta 1917 in 1918.
Izdal Zavod za meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani. Ljubljana 1925.

Pregled mateoiolotkih opazovan] v Slovenili leta 1919 in 1920.
Izdal Zavod za meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani. Ljubljana 1927.

Pregled dnevnih meteoroloških opazovan] v Ljubliani in Maribora  
v L 1917—1920. Izdal Zavod za meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani. Ljubljana 1928.

V objavljanju meteoroloških opazovanj v Sloveniji je nastal dolg presledek, nepri
jeten vsakomur, kdor se bavi z meteorološkimi in klimatografskimi študijami. Dunajska 
Zenlralanslalt für Meteorologie und Geodynamik je objavila podatke o uradnih vremen
skih opazovanjih na Slovenskem še za 1. 1916. - izšli 1. 1920. -, polem ne več. Uradna 
meteorološka služba se je po vojni v državi šele polagoma reorganizitala in se pričela 
urejati po enotnih vidikih. Kakor čitamo v predgovoru prvega od navedenih poročil, se
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glasi sklep upravnikov metereoloških zavodov v Jugoslaviji 1er generalne direkcije voda 
v 1. 1923. odn. 1925., naj izda vsak zavod poročila o opazovanjih v svojem področju do 
vštetega leta 1924.

V smislu navedenega sta izšla doslej dva Pregleda, ki obsegata podatke o opa
zovanjih na vseh postajah Slovenije za dobo 1917—1920 in končno pregled terminskih 
opazovanj v Ljubljani in Mariboru za isto dobo.

Prva leta po osvobojenju bo pomenila za meteorološke studije v Sloveniji vedno 
precej neprijetno težavo; spreminjali so se opazovalci kakor tudi kraji opazovanja, kar 
velja še prav posebno za Ljubljano. Opazovanja se niso povsod vršila pravilno, kakor 
se razvidi iz pripomb in predgovorov „Pregledov“ in zelo prav je, da se v njih opozarja 
s posebnimi znaki na one podatke, ki imajo samo omejeno vrednost. Reorganizacijo 
meteorološkega opazovanja v Sloveniji je prevzel in pričel prof. dr. A. Gavazzi šele 
koncem 1.1920.

Ves materijal je uredil rač. asistent zavoda Franc Blanč, pregledal pa ga je upravnik 
prof. dr. A. Gavazzi, odn. Oskar Reya. a . M.

Janko Furlan, Danska In Danci. Gorica 1929. Izdala in založila književna 
zadruga „Goriška Matica“. 135 strani.

Iz regionalne geografije imamo Slovenci skrajno malo del ; malokatero področje 
je pri nas tako zanemarjeno kot to. Niti posamezni založniki niti knjižne družbe ne iz
dajajo opisov dežel, držav ali kontinentov.

Pričujoča knjižica je majhna izjema \ tem pogledu. Prinaša opis Danske in Dancev, 
vendar se ne more šteti med geografske opise, zakaj opisuje pretežno kmetske razmere, 
visoko razvito poljedelstvo ter živinorejo te države. Knjiga je nastsla iz želje, nuditi 
slovenskemu kmetu pouk s tem, da se mu postavi pred oči vzgled žilave delavnosti 
in izredne naprednosti danskega kmeta, Geografski uvod obsegale strani 5-18, zgo
dovinski, prosvetni ter narodnogospodarski pregled pa nadaljnih dvajset strani (18—37). 
Na skici Evrope bi želeli popravili nekatere malenkosti ; Livonija je le dežela, država 
pa se imenuje Latvija. Zakaj bi pisali Lilvanija, ko zadostuje Litva, namesto Eslonija 
kaže pisati Eslija, ker so prebivalci Esti. Slično naj bo Finska, nam. Finlandija in Mad
žarska nam. Ogerska. Ejers-Ravnehöj (str. 9) je pač tiskovna pogreška nam. Bavnehöj. 
Svoj poučni nacionalni namen bo knjižica gotovo dosegla. a . M.

Guido Depoli, La provincia del Carnaro. Saggio geografico. Str. 269, 
slike, črteži, zemljevidi. Editrice la Società di studi fiumani, Fiume 1928.

Med knjigami, ki se bavijo z jugoslovanskim ozemljem v Italiji, bo Depolijeva 
o Kvarnerski pokrajini imela trajno vrednost, zgrajena na deželopisnih principih, skuša 
podati pregled zerrljepisnih razmer v deželici Liburniji in v okolici Trnovega in Ilirske 
Bistrice, ki pripadata v polifičnem oziru ludi h Kvarneru. Depoli  je pisatelj, ki je bil 
predestiniran za tako delo, ker ne pozna le vse dosedanje literature o predmetu, temveč 
se je sam tekom zadnjih desetletij bavil z zemljepisnimi problemi reške okolice in tudi 
priobčil več samostojnih spisov. Debro ilustrirano in s karticami opremljeno knjigo je 
razdelil na 12 poglavij. Najprej omeji Liburnijo kot zemljepisno enoio in jo primerja s 
Kvarnersko pokrajino, ki obsega kot političen teritorij večje ozemlje, nato opisuje go
rovja in podnebje, hidrografske in kraške pojave, rasilinstvo in živalstvo, Umberto d’ An
cona pa mu je sestavil poglavje o hidrografskih in bioloških razmerah reškega zaliva. 
Antropogeografski del pričenja z zgodovinskim pregledom, nato podaja izčrpno sliko 
etnografskih, gospodarskih, demografskih in socialnih razmer ter zaključuje s poleo- 
grafijo. Avtor ostaja seveda vseskozi v italijanskem okvirju, vendar skuša bili ob
jektiven. V poglavju o etnografskih razmerah pripoveduje mnogo zanimivega o med
sebojnih vplivih Jugoslovanov in Italijanov, zlasti reških dialektih. Važna je za nas 
(udi fabela o številčni moči posameznih narodnosti na Reki v zadnjih 44 letih (str. 187). 
Poleg manj številnih Madžarov, Nemcev in drugih je bilo na Reki

1. 1880. 1890. 1900. 1910. 1918. 1924’
Hrvatov in Slovencev 48-7°/0 46‘0 337 30-6 23‘6 14-5
Italijanov.................  441 %  44'1 449 48'5 625
Te številke govorijo za debele knjige. V celi Kvarnerski pokrajini je danes po 

italijanskem ljudskem štetju od 85.543 prebivalcev 43 955 Italijanov (od teh samo na 
Kekt ’36.251), 37.540 Jugoslovanov (na Reki 6644), Nemcev 1295, Madžarov 1397, dru
gih 1356.

V podrobnostih ima knjiga veliko pomembnega gradiva. Naj omenim ob zmešnjavi, 
ki je nastala po svetovni vojni v toponomastiki primorskih pokrajin, ko je skoro vsak
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kraj že imel po 3—4 različna imena, da je italijanski vojni geografski institut izrazil 
glede krajevnih imen sledeče misli :

.italijanski zemljevid more biti pisan le v enem, namreč v italijanskem 
pravopisu. To zahtevata ponos in praktična raba imen. Mnogi, ki se morejo alr 
morajo poslužiti zemljevida, ne poznajo drugega pravopisa kot edinole italijani 
skega. Tuja imena zapadejo italijanizaciji, čim jih praktično uporabljamo. Venda- 
jih je treba poitalijaniti takoj, sicer bomo tudi tu imeli trajno zlozvocje, slično 
onemu v piemontskih pokrajinah, kjer uporabljajo še sedal po več kot polsto
letnem obstoju kraljevine Italije francoski pravopis tn to celo oficielno. Na pod
lagi tega kriterija smo transkribirali imena novih kart italijanskega značaja (v ju
lijski Benečiji). Politično vprašanje odpade pri tem samo ob sebi. Imen ne iz- 
preminjamo. Tam, kjer je edini naziv tuj ali dialektičen, ga bomo tudi obdržali ; 
logično pa je, da ga moramo transkribirali z razpoložljivimi črkami našega alfa
beta in v obliki, ki jo bo ime neizogibno dobilo v italijanski izgovorjavi. Kjer 
obstoja dvojni naziv (italijanski in tuji dialektični), je tudi logično, da je treba 
sprejeli italijansko obliko, in le v slučaju, da je njena raba v odločni manjšini, 
bomo v oklepaju dostavili tudi ono tujo; razume se pa, da jo bomo odpravili, 
čim bo italijanska oblika postala dovolj znana ; to se pa mora itak zgoditi.“ 
(Depoli citira ta odstavek po G r a v i s i  ju v „L ’ Universo“ , Firenze 1924, 579). 
Avtor sam dostavlja, da se kljub temu „ne more in ne sme pozabljati, da so 

krajevna imena za historika in etnografa to, kar so okamenice za geologa in paleon
tologa, namreč dokumenli in spomeniki." Nehote je s tem izrazil tudi misli nas )ugo- 
slovanov; kajti glede nomenklature v novih italijanskih zemljevidih si pač ne delamo 
nikakih iluzij. V. Bohinec.

E. Bici, Klimalographie des ehemaligen österr. Küstenlandes. Densch. 
d. Akad. d. Wiss. in Wien. 4°, str. 135-193, 45 razpredelnic, 11 slik v besedilu, 12 zemlje
vidov. Wien 1927.

Pričujoča klimatografija bivšega avstrijskega Primorja (Trst, Goriško-Gradiščansko, 
Istra z otoki) veže našo pozornost z znanstvenega in z narodnega vidika. Obravnava 
deželo naših rojakov, ki jih je nemila usoda ločila od nas in dasi je ozemlje majhno 
(8008 km2), je vendar klimatološko izredno bogato razčlenjeno. Med tem ko južni otoki 
uživajo milo mediteransko podnebje, kjer uspevajo oljika, lovor, pinija, cipresa, smokva, 
vinska trta, riž in granatna jablan ter zorijo citrone in oranže — vlada na severnem 
gorskem svetu že na istrski Učki (1396 m) hladno in viharno višavsko podnebje ; še 
bolj pa v visokogorskem alpskem svetu v okolici Bovca in Trente (Kanin, Triglav), kjer 
se osojnosti podnebja umika ne le človek nego tudi živalstvo in rastlinstvo.

Avtor je zbral podatke za padavino z 91 opazovališč, za druge klimafne činitelje 
s 40 opazovališč in jih s primerno kritiko uporabil. S prevedbo na daljšo dobo jim je 
dal večjo veljavo in pa omogočil primerjanje rezultatov med seboj. Vrhu tega olajšuje 
radodarna oprema s klimalnimi zemljevidi preglednost rezultatov. To delo bo še dolgo 
časa najboljša slika izredno zanimivih klimatnih prilik nam sosednjega Primorja ob 
severnem Jadranu.

Predmet prvemu poglavju je zračna toplina. Lošinj ima v januarju povprečno 7'3, 
Pulj 4'9, Poreč 4-3, Opatija 4-7, Trst 4M, Gorica 2-9, Bovec —0-9, vrh Učke —3-1» C. Za 
mesec julij veljajo za iste kraje toplinski povprečki: 24'4, 23'2, 22Ч- 23-4, 229, 19-3 
in 131» C.

Ne samo poredkoma se zgodi, da je v nižavi hladno, v višavi toplo; n. pr. 22. dec. 
1903 Pazin 1*8° C, vrh Učke 4-0° C. Taka obra'na razdelitev (inverzija) topline nastopi, 
kadar nižina ob jasnem nebu toploto neovirano izžarkuje, med tem ko je vrh v oblakih, 
ki zabranjujejo izžarkovanje. Nastopa pa tudi, ako je nad kotlino v nižavi oblačno, na 
vrhu pa jasno. V kotlinah se nabira težki hladni zrak liki jezero in v njej obleži. Tudi 
Veprinac je dostikrat gorkejši nego Opatija, ki leži 500 m nižje. Gotovo je tudi v Bovški 
kotlini dostikrat mrzleje nego na Predelskem prelazu.

Na geografsko razdelitev rastlin vrlo vpliva doba, ko ta ali ona toplinska stopnja 
traja ali se prekoračuje. Mnoge rastline n. pr. potrebujejo, da iz semena izkalijo, naj
manj 5° povprečne dnevne topline. Pri najmanj 10° kajijo semena koruze. Avtor je se
stavil za 40 opazovališč povprečni datum, ko nastopa toplina 0°, 5°, 10°, 15° in 20°, 
in pa ko odstopa. Severna meja za mediferansko floro značilne makije (ital. macchia, 
frc. maguis) se krije s črto, ob kateri traja toplina nad 5 ° polnih 50 tednov. Mejo med 
mediteranskim in srednjeevropskim poljedelstvom določa črta, ob kateri traja toplina 
5 ° najmanj 40 tednov. Barkovlje imajo 50 tednov nad 5°, Trst samo 46 tednov. Zna-
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menili grajski park v Miramaru je torej klimatno prav srečno nameščen. Opatija ima 
toplino nad 5° pol leta dalje nego vrh Učke in v zvezi s tem veliko razliko v flori. Ka- 
lilvi ugodna dnevna toplina 5 ° potrebuje, da dospe od Gorice do Trente, 43 dni.

Avtor obravnava nadalje dnevni tir topline, skrajnosti topline, število mraznih, 
ledenih, poletnih in tropskih dni, celoletni razmah topline, njeno pojemanje ob rastoči 
višini i. dr.

Drugo poglavje opisuje absolutno in relativno vlažnost. Lošinj ima 71, Pulj 74, 
Opatija 77, Trst 66, Gorica 69°/o relativne vlažnosti v celoletnem povprečku. Najmanjši 
znesek v Trstu je učinek pogostne burje. Letni tir relativne vlažnosti spominja deloma 
na zrcalno obratni tir zračne topline, deloma na tir oblačnosti in padavine.

Oblačnost, ki jo obravnava tretje poglavje, kaže v letnem tiru tri oblike: 1. alpsko 
(Bovec, Kobarid) z jasno zimo, povečano oblačnostjo spomladi in ob početku polefia, 
slabotno naimanjšino v poletju in zelo oblačno jesenjo; 2. severnomediteransko obliko 
(Gorica, Pazin) s precej oblačno zimo, jesensko največino in le malo manjšim pomlad
nim zneskom in zelo vedrim poletjem; 3. južnomediteransko obliko (Pulj, Lošinj' z naj
večino v decembru in najmanjšino v juliju brez drugotnih obratišč. Splošen znak je 
poletna najmanšina oblačnosti — v zvezi s poletnim viškom topline.

Solnce sije v Lošinju na leto 2448 ur, v Pulju 2334, v Trstu 2205 ur, to pomenja 
oziroma 54, 52, 49°/0 možnega solčnega časa. Približno polovico dnevnega časa zakri
vajo oblaki solnce.

Peto poglavje obravnava padavine. Celoletne padavine izkazujejo : Lošinj 1067, 
Pulj 890, Pazin 1181, Čres 1173, Krk 1112, Velika Učka (turisfovsko zavetišče 950 m) 
3312, Trst 1062, Gorica 1557. Dol (882 m, pred Goljakoma) 2959. Cerkno (za niima, na 
fjdvetrni strani) 1664, Tolmin 2087, Bovec 2688 mm. Otoki torej nimajo čuda obilo dežja. 
Sele če južni veter zadene na gorovje in se ob njem vzpenja v višavo, pade obilo 
dežja na vetrni strani gorovja, na odvefrni (Cerkno) dosti manj.

V srednji Evropi naraste padavina na 100 m prirastle nadmorske višine za 90 mm. 
Med Opatijo in Učko pa naraste za 160 mm in med Gorico in Dolom (nad Ajdovščino) 
celo za '75 mm.

V letnem tiru padavine se združujeta dve glavni obliki : srednjeevropska ali toč
neje alpska s suho zimo in deževnim poletjem in pa mediteranska z obilno pomladno 
in jesensko padavino. V Bovcu ima zima 17*4, pomlad 26-8, poletje 23‘9, jesen 31‘8°/o 
celoletne padavine. V Lošinju je odstotna razdelitev: 27-5, 22-2 14-4, 35'9. Padavina 
pozimi na poti proii jugu narašča, poleti upada. Na kraškem ozemlju pogoltne preoo- 
čeni apnenec mnogo padavine, mnogo je izpuhti. Pomanjkanje vode je med poglavitnimi 
vzroki gospodarske zaostalosti zlasti v Istri.

Avtor obravnava nadalje število padavinskih dni, verjetnost, izdatnost padavine 
in druge podrobnosti. V Gorici (1557 mm) traja dež povprečno mani časa a na deželno 
uro pâda skoro 4 krat toliko dežja nego na severnonemški nizki ravnini (Berlin 596 mm).

Dni z nevihto ima Gorica na leto 33-8, Trst 27-3, Učka 38'7, Pazin 25‘8, Lošinj 21'4.
Na vrsto prihajajo še podatki o številu dni z meglo, točo in snegom (Bovec 20-8, 

Gorica 3*6, Trst 6'4, Lošinj 3-9 sneženih dni v letu).
Zadnje poglavje (V.) je odmerjeno vetrovom. Avtor omenja dnevni tir v jakosti 

vetrov (največina ob opoldanskih urah), menjavo vetra z morja in s kopnega in vpliv 
na relativno vlažnost.

Burja potisne zračno toplino v Opatiji januarja meseca za 2-5° C, obsuši zrak za 
7 %  in zniža oblačnost za 6 °/0. Oblaki se ob burji razpuščajo, nad Kraškim gorovjem 
pa leži panoga oblakov, nazvana „zastava“ .

južni veter (scirocco) je v Opatiji meseca marca za 1'9° C toplejši od normal
nega zneska, za 15%  vlažnejši in za 48%  oblačnejši.

Jesenski in zimski viharji so senčna stran sicer blagoslovljenih krajev ob istrski 
vzhodni obali. Kvarner je med mornarji na neugodnem glasu, pristaniške naprave vi
harji Dogostoma poškodujejo. — Soška dolina ima na leto 20—25 viharjev, Trst 45, 
Gradež 76, notranja Istra 25, Učka pri turistovskem zavetišču 80. Zelo ugodno lego ima 
zapadna obala Istre (12—18 viharjev), Lošinj v zalivu jih ima 25.

Nad Jadranom vlada radi velike toplinske razlike med morjem in kopnim krepko 
izražena barometrska depresija (|. Hann) z izobarami, ki teko vzporedno morski obali. 
Pa tudi poleti ne izgine in skoro vedno je šibek gradient usmerjen proti morju. Ob 
vseh obalah vejejo zatorej pretežno vetrovi s kopnega proti morju. Trajna depresija nad 
morjem obvladuje vetrove in z njimi vreme v celoti. Primorje ne spada več v področje 
zapadnih vetrov, ki vladajo vreme v Srednji Evropi. p. Seidl.
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Tornquist Alexander, Die Blei -  Zlnkerolagerstätte der Savefalfen 
vom Typus Litija (Littai). Sonderabdruck aus »Berg- und Hüttenmännisches Jahr
buch* Bd. 77, H. 1, Wien 1929.

Pričujoča razprava je plod dveletnega studija, s katerim se je pisatelj bavil za 
časa obnavljanja obrata v svinčenem rudniku pri Litiji. Sicer vsebuje ta razprava pr?d- 
vsem mineraloško - petrografske podatke, vendar nahajamo v njej tudi za geologa in 
geografa mnogo važnih ter zanimivih ugotovitev.

Tako ugotavlja T o r n q u i s t ,  da so se karbonski sedimenti litijske antiklinale 
odkladali v plitvem morju blizu obredja. Opira se namreč predvsem na dejstva, da se 
pojavljajo v antiklinali tu in tam leče antracita ter rastlinski ostanki, dalje da se na
hajajo med posameznimi plastmi večkrat vložki grušča in da se med skrilavo glino 
pojavljajo tudi leče peščenjaka. S lem zavrača tedaj mnenje K ü p p e r j a ,  ki je smatral 
omenjene sedimente za prehodni facies med liloralno cono in šelfom gornjekarbon- 
skega morja.

Prvotno je bila vsa litijska antiklinala prekrita s triadnimi sedimenti, ker se namreč 
nahajajo še danes sporadično osamljeni erozijski ostanki triade na karbonu (Gradiš.če) 
in ker se pokaže triada tudi na višini Dolgega brda (Preska). K o s s m a t  je po vsem 
tem domneval, da je bila triada nariniena proti jugu na karbon. T o r n q u i s t  pa s to 
domnevo nikakor ne soglaša. Na podlagi temeljitega proučavanja v terenu vzhodno od 
Ljubljane je dognal, da ?e na meji med karbonom in triado nikier ne pokažejo milo- 
niti. Po njegovem mnenju so triadni sedimenti le fransgredirali karbonske plasti, ki so 
bile ledaj po almosferilijah in tekočih vodah že močno načele. Prav tako pobija T o r n 
quist  mnenje Wink le r ja ,  ki je trdil, da je bila velika triadna masa na Dolah na- 
rinjena proti zapadu na karbon Dolgega brda. Avtor je preiskal ves vzhodni rob Dol
gega brda med Poišnikom in Presko ter dognal, da se nahajajo na glinastih skrilavcih 
skoraj vzdolž vsega vzhodnega roba werfenski peščenjaki. Med Presko in Borovakom 
leže pod pestrim peščenjakom skrilavi peščenjaki, ki vpadajo zelo slrmo. Med Poišnikom 
in Šmartnom pri Litiji pa Iransgredirajo skladi dolomita srednje triade imenovano pod- 
iago in so le malo nagnjeni. Za časa transgresije je bilo torej po niegovem mnenju 
Dolgo brdo že znaten vzpon, ob katerega robu oziroma pobočju so bile odložene wer
fende plasti, sedimenti srednje Iriade pa na višini. Da je imelo predtriadno kopno že 
precej preperelo površje, nam dokazujejo Iimonitne tvorbe na meji med paleocojskimi 
skrilavci ter srednjefriadnim dolomitom, dosegajoč do 1 m debeline.

Prav tako težko bo nadalje govoriti, kakor meni avtor, o enotni in veliki litijski 
antiklinali, kot si jo je zamislil K o s s m a t .  Skladi med Zalogom in Litijo vpadajo sicer 
na obeh straneh Save proti severu, vendar pa imajo, kakor je dognal avtor, v nekaterih 
dolinah (navaja Premulje) karbonske plasti izrazito smer N—S.

V litijski antiklinali, v približno 80 km dolgem pasu vzhodno in zapadno od Ljub
ljane, nahajamo polno rudišč z rudninami sorodnimi med seboj in enake parageneze. 
Pojavljajo se predvsem svinčene in cinkove rude, a tudi baker in celo živo srebro na
stopa lokalno. Nastanek teh rudišč stavlja T o r n q u i s t  v začetno dobo miocena; trajal 
je nekako do sarmatske dobe. Ugotovil je, da so svinčeno-cinkova slojišča tvorba ema- 
nacij magme, ki je v območju savskih gub v začetku miocena prodirala na dan. Tvorba 
karbonatov je bila dovršena še pred efuzijo v prvi fazi, ki so ji sledile potem še tri 
faze, faktično pa se je končala zadnja faza šele po tvorbi barila in cinobra. Nastanek 
rud je torej posledica skrepenevanja andesitsko-dacitske magme v dolnjem miocenu.

Južni rob savskih gub je proti zapadu ob črti Hotedrščica—Idrija—Sv. Lucija na- 
rinjen na visoki kras : Trnovski gozd in Hrušico. Nad to narivno ploskvijo se nahaja 
pri idriji znano slojišče cinobra, pripadajoče tedaj še plastem savskih gub.

V litijski okolici se smer in vpadanje slojev večkrat menja. Med Hotičem in Litijo 
se nahaja cona, v kateri starejša dinarska smer interferirà z mlajšo alpsko. Zapadno od 
te cone prevladuje alpska smer, proti vzhodu pa čedalje bolj dinarska. Tako je rudno 
ozemlje pri Litiji in v?hodno od Hotiča kot najbogafejše na svincu in cinku omejeno 
na posebno cono litijske antiklinale, kjer interferirajo alpska in dinarska smer. Morda 
je s to interferenčno cono bila podana tudi tektonska preddispozicija za savsko dolino, 
ki ima v tej coni smer N— S in ki je ločena od ostale savske doline po ostrem kolenu 
Save pri Hotiču in Litiji.

Dinarsko gubanje se ie vršilo po K o s s m a l u  in W i n k l e r  ju v srednjem oli- 
gocenu, alpsko gubanje (savskih gub) pa od gornjega oligocena dalje in je trajalo še 
tekom dolnjega pliocena. Sklepajoč po tem, da so pri Hotiču alpske in dinarske gube 
v tako ozkem kontaktu in brez prelomov, meni T o r n q u i s t ,  da se je moralo obojno 
gubanje vršili skoraj istočasno, torej nekako v gornjem oligocenu, v dobi, ki jo je že 
prej S t i l l e  smatral za najverjetnejšo.



Književnost. 13Ô

V ostalem se študija podrobneje peča z geološkim položajem in genezo posa
meznih rudišč, ki jih je v okolici Litije lepo število.

Z zadoščenjem moramo naglasiti, da uporablja pisatelj v pretežni meri samo 
naša domača krajevna imena, česar doslej pri nemških razpravah nismo bili vajeni. 
Seveda piše mnogo teh imen napačno (Knapovče mesto Knapovže, Polšnjik in Polšnjek 
mesto Polšnik, Cresniča mesto Kresnice itd.) Sicer pa nudi njegova studija obilo novih 
idej, ki bodo gotovo dale pobudo novim raziskovanjem. j  Rakouec.

Šobajič Simo : Črnogorci. Beograd 1928 p. 136. — Pod vplivom Jovana 
Cvijića je opisal nikšički trgovec, politik, pesnik in javni delavec Simo Šobajič (1878— 
1916) družabne uredbe in psihične osobine starega Črnogorca.

Kratkemu uvodu o gospodarstvu, podnebju in rastlinstvu sledi očrt družabne or
ganizacije plemena, ki tvori s pododdelki kapetanijo oziroma bralstvom in z edinico 
več plemen nahijo, podlago črnogorskemu političnemu in gospodarsko — upravnemu 
življenju. Pokrajinsko predstavlja pleme geografsko edinico, jezikovno enotno narečje, 
socijološko pa krvno edinico, ki z izredno vpoštevanim starešino predstavlja vrhovno 
sodno in upravno oblast ter najvišjo moralno avtoriteto, ki čuva pravni red. Utemeljitelj 
plemena je po tradiciji kaka znana zgodovinska, večinoma kosovska osebnost.

Nad vsemi plemeni je imel duhovno oblast vladika, Ako je vladika ujedinjeval ple
na pozitiven način, so jih Turki ujedinjevali negativnim potom s lem, da so jih s svo
jimi napadi silili k skupni in nadplemenski organizaciji. Sicer pa sla si država in pleme 
medsebojno protivna. Plemenska orijentacija je videla v državi svoje ponižanje. Črno
gorsko državo je uslvarila smotrena dinastična politika. Čvrst temelj so postavili državi 
Radelovi perjaniki in svelništvo Petra L, za tem pa se za Danila in Nikite zmagoslavno 
dvigneta država in dinastija nad plemena. Z guvemadurji, z vladiko in pozneje s knezom 
se je na zbornem mestu stare Crne gore na Cetinju osredotočilo državno politično 
življenje.

Turki, patriarhalnost fn dinastija so udarili pečat na genezo predvojnega Črnogorca. 
Na zunaj je sirov in nemuzikalen, razen v Podgorici, kjer imamo albanske melodije.
V cerkvenem oziru je visoko razvita formalistična vernost, ki je pol tradicija, pol vera; 
praznoverje je razvito kot pri primitivnih narodih, radi česar imajo velik vpliv verski 
zanesenjaki. Poleg rodbinskih svetnikov je splošno najbolj čaščen sv. Vasilij z božjo 
potjo v Osfrogu. Gospodarsko se Črnogorec, ki rad pije, ojači z osiromašenjem drugega 
in ne s prinosom proizvodnje z lastnega imetja. Trgovec in obrtnik sta mu umazana, 
a on sam, ki se dela sramuje in ga prepušča ponižani ženi, se smatra za edino čistega 
človeka. Sosedni Hercegovci in Bokelji gledajo v Črnogorcih bolj nekake Veržejce ozi
roma Lemberžane, kot pa gostobesedne junake. S triumfom države so postali plemenski 
glavarji knezovi uradniki in današnji enako kol stari Črnogorec ne stremi toliko za 
bogastvom kot za glavarstvom, oblastjo, častjo in hvalo.

Plemena sama tvorijo troje enol. Prva enota oziroma prvi tip je še plemenski 
in niti še ni Črnogorec. To so plemena z albanskimi vplivi v Primorju in ob Morači s 
Podgorico, s tipičnimi predstavniki Crmmčani. Druga enola je stara Črna gora s Ka- 
tunsko in Riječko nahijo. To so izrazili Črnogorci, ki so tvorili jedro države in imajo 
najjačjo tradicijo in najbolj izrazito primitivnost. Najvišje, od plemena preko črnogorstva 
do srbstva se je razvila zetska enota, ki se malo loči od Hercegovca. Ako je drugi tip 
sfvoril državo, ji je zetski tip, kateremu pripada tudi avtcr, dal kulturo. Pomanjkanje 
plemenske orijentacije je zgodovinskega izvora, kar se vidi najlepše v Nikšiču.

Sfaro središče od Turkov razseljenih plemen je bil Onogošt. Po najmočnejšem 
starem plemenu Nikšičev pa je dobila pokrajina in turško mesto novo ime. Po zavzetju 
Nikšiča 1. 1878. je država razdelila zemljo starim Črnogorcem in hercegovskim vstašem. 
In s poselitvijo zemlje po pripadnikih raznih plemen je bila plemenska orijentacija oma
jana. Stari naseljenci so v krajih, ki so bili turški, klonili duhom pred Turki, ostali 
čivčije; po osvobojenju so postali napram svobodnim priseljencem manj vredni in ponižani.

Dandanes (pred veliko vojno) so se tradicije po mestih preživele; z m gracijo 
podeželskega prebivalstva izginjajo tudi iz vasi, kjer so postali ljudje, ki igrajo s „po
sekanimi glavami“, že smešni. Novi čas pometa in miru je preokrenil misli od osebne 
veličine in osebnega junaštva razbolelega Črnogorca na Severno Ameriko, ki Črnogoro 
preživlja z zaslužkom tamošnj'h izseljencev. Franjo Baš.

Herbert Taub, Führer durch das Königreich der Serben, Kroaten 
und Slowenen (Jugoslawien). Herausgegeben im Einvernehmen mit den amtlichen 
Stellen zur Förderung des Reiseverkehrs in Jugoslawien. Str. 325, številne ilustracije, 
zemljevidi. Volkswirtschaftlicher Verlag A. G., Zürich 1928.
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Doslej še nismo imeli knjige, ki bi služila (ujcu kol kažipot po vsem ozemlju 
naše države. Zalo sem vzel Taubov .Führer“ v roko z veselim pričakovanjem, zlasli 
ker mi je bilo znano, da so domače oblasti delo podprle z znatnimi zneski in tako 
sploh omogočile njegovo izdajo. S slikami razkošno opremljena in na dobrem papirju 
tiskana knjiga pa žal nikakor ne zadovoljuje in čimbolj se poglobimo vanjo, tem večje 
je naše razočaranje. Kmalu nam postane jasno, da je avtor zasledoval zgolj trgovske 
namene. Kričeča reklama za Shella in Perutza, ki jo srečujemo na vsaki drugi strani, 
nas potrjuje v tem prav tako, kakor povsem nezanesljiva priporočila hotelov, gostiln, 
prenočišč in trgovin. Kaj naj si misli tujec, ko vidi, da je hotelom v Ljubljani posve
čeno enako število vrstic kot nekaj nižje neki lekarni! A človek se tudi ne more ubra
niti vtisa, da Taub zemlje, po kateri nas hoče voditi, sploh ne pozna ali pa le zelo 
površno. Gradivo za kažipot je zbrano z vseh vetrov in posamezne pokrajine so ob
delane popolnoma negeografsko in neenakomerno; zdi se, da avtor ni bil le povsem 
odvisen od slučajne specialne literature, temveč da ni znal niti podatkov te 'iterafure 
predelati in prilagoditi potrebam po jugoslaviji potujočega občinstva.

Sloveniji odmerja 47 strani, Hrvatski 24, Slavoniji 1 (1), Vojvodini 23, Srbiji 58, Bosni 
in Hercegovini 23, Hrvatskemu primorju 23, Dalmaciji 74, Črni gori 6. Slovenija, ki je 
poleg Dalmacije naša najvažnejša tujskoprometna pokrajina, bi zaslužila gotovo večji 
prostor, celo ker odpade skoro polovica knjige na slike. Večino teksta o Sloveniji je 
Taub prevzel iz B a d j u r o v e g a  „Kleiner Führer durch Slovenien* in to, mimogrede 
rečeno, brez avtorjevega privoljenja, dasi se mu za tako izmišljeno privoljenje na dveh 
mestih zahvaljuje. Pri izpisovanju Badjure postopa vrhu tega povsem samovoljno. Zna
čilno je n. pr. in za švicarskega pisatelja presenetljivo, da so Triglavu poleg nekaterih 
slik odmerjene le tri vrstice, kar je tem bolj neodpustno, ker so v zadnjih letih prav 
Nemci med najbolj vnetimi obiskovalci „Kralja Julijcev“. Kamniške Alpe so mu povsem 
neznane, odpravi jih s par vrsticami o Veliki planini in Kamniški Bistrici. Za Tauba ne 
obstoja niti Notranjsko, niti Dolenjsko. Cerkniško jezero in notranjski podzemeljski svet 
sta mu neznana. Kako slabo pozna našo zemljo, dokazuje n. pr. opis gorenjske Doline. 
Iz besedila bo tujec sklepal, da je možno priti iz Jesenic v Dovje-Mojstrano le skozi 
karavanški predor; Dovje in Mojstrano omenja mimogrede, o Gozdu-Marfuljku pa ve 
več povedati kot o Kranjski gori; Rateč ne pozna; Jalovec mu je „bei Kranjska gora“ 
itd. Glede drugih pokrajin naj omenim le, da knjiga liške železnice sploh ne upošteva. 
Čitatelj se pri taki konfuziji jezi pri vsaki strani in je res obžalovati, da so Taubu na
sedli naši tujskoprometni uradi, naše oblasti in ne na zadnjem mestu tudi nekateri avtorji, 
ki so napisali za knjigo več prav dobrih informativnih člankov (n. pr. H. № endel o 
jugoslov. zgodovini in o jugoslov. umetnosti in literaturi, ali L. Vojnov ič  o Dubrov
niku itd.).

Naravnost sramotni pa so mestni načrti in zemljevidi, ki so dodani knjigi. Načrti 
Ljubljane, Zagreba, Beograda in Sarajeva (kje so načrti Splita, Dubrovnika, Skoplja in 
dr.?) so slabe fotografske reprodukcije znanih načrtov in vsi prinašajo le središča do
tičnih mest, brez merila, brez pravilne legende, brez seznamov važnejših poslopij in 
ulic — res le toliko, ut aliquid fecisse videatur. Prometna karta D. J. Derocca ne zado
voljuje niti najprimitivnejših zahtev in je za tujca nerabna, enako gorostasna pa je tudi 
pregledna karta kraljevine SHS od istega avtorja. Bled, Kranjsko goro, Kamniške Alpe 
bomo na njej iskali zaman, teren je risan kar približno in v predpotopni maniri, v le
gendi pa sta celo zamenjani višinski plasti 0—100 in 100—200 m, tako da leže po njej 
obmorski kraji višje od v notranjosti ležečih.

Knjiga nam bo več škodila kot koristila; njeno malovrednost pa spoznavajo tudi 
že tisti, ki jim je namenjena. Naj zaključim s kritiko berlinskega „Taga“ z dne 24. nov. 
1928: „Eine in Zürich (Volkswirtschaftlicher Verlag) erschienene Schrift von Herbert 
Taub, die 5 Mark kostet, ist nur eine Belastung für den Reisekoffer, ein Propaganda- 
Bilderbuch ohne eine einzige brauchbare Karte, in schlechtem Deutsch geschrieben und 
praktisch als Reiseführer schon deshalb nicht brauchbar, weil die empfehlenden Ein
schaltungen im Text offensichtlich bezahlt und höchst mangelhaft sinds Man sehnt 
sich während der ganzen Fahrt nach einem guten, den neuen Zustand behandelnden 
Reiseführer!“ V. Bohinec.

Illustrierter Reiseführer durch Slovenien, das kroatische Küsten
land, Dalmatien, Montenegro, Bosnien und Herzegovina. Herausgegeben 
vom Offiziellen Verkehrsbüro des Königreiches der Serben, Kroaten und Slovenen in 
Wien. Str. 216, slike in zemljevidi. A. Harflebens Verlag, Wien und Leipzig 1929.

To je vodnik, kakršnega si je zaželel dopisnik „Taga“ (gl. zgoraj). Sicer ne ob
sega vseh pokrajin naše kraljevine, vendar pa vse tiste, ki jih obiskuje večina v Jugo
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slavijo prihajajočih tujcev. V priročni obliki, z vsemi potrebnimi prometnimi in drugimi
praktičnimi podatki, vodi zanesljivo od kraja do kraja, upoštevajoč geografske razmere.
Nasveti glede prenočišč so objektivni in knjiga opozarja tudi na stopnjo udobnosti, ki
jo more nuditi vsak kraj. Pozna se, da je vodnik vzrastel iz izkušnje in na podlagi
starejših, potovalcem že priljubljenih liartlebnovih vodnikov. Sicer prevzema pri opisu
Slovenije tudi Badjurove podatke (zakaj ne imenuje vira?), vendar jih uredi коНког toliko
po svoje, tako da doseže soglasje z ostalimi deli knjige. Čudno je, da prišteva knjiga
Štajersko zahodno od železnice Dravograd — Celje Gorenjskemu, ostalo Štajersko pa
Dolenjskemu (str. 22, 23)! Tu in tam motijo v slovanskih krajevnih imenih tiskovni
pogreški. Pregledni zemljevidi v splošnem zadovoljujejo (izostala pa je tudi tu n. pr.
Kranjska gora!). Pogrešamo načrte večjih mest. .V, DOhtnec,

B rodar-Bayer: Die Potočka zijalka, cine Hochsfation der Aurlg- 
naeschwankung in den Ostalpen. „Praehistorica“ 1. Wien 1928. : Predzgodo
vinska najdba v Potočki zijalki, na Olševi 1700 m n. m. ležeči jami, je ogromnega 
pomena ne samo za predzgodovino človeštva, temveč tudi za druga znanstvena pod
ročja. Historijat najdbe podaja prof. Brodar, srečni in uspešni najditelj, ter ob enem tudi 
na kratko opisuje lego in notranjost jame, ki dajo upanje na nova važna odkritja. Kosti, 
ki so se tam našle, dopuščajo sklep na vsaj prehodno bivanje neke pračloveške lovske 
družbe. Oroaja, izključno le koščena, silexov doslej še niso našli), moremo po mnenju 
ravn. Bayerja smatrati kot prehodnike magdalenienske kulture. Vendar pa jih imenovani 
avtor uvršča v zgodnji aurignacien ter jih po raznih karakterističnih, v zapadni Evropi 
neznanih lastnostih (n. pr. način vrtanja i. p.), združuje z najdbami posebne kulture, 
kateri moremo slediti od Jadrana (okolica Reke) preko Olševe, Mixnitza, Peggaua v 
severno Moravsko in tja v bližino Krakova. Po dosedaj najštevilnejši najdbi na Olševi 
naj se ta kultura imenuje Olschowaen (zakaj ne Olševaen? ) .  Dasi se zdijo refe
rentu sklepi o tem še preuranjeni, prim. tudi Boule M.: Les hommes fossiles, Paris 
1923.), važnost najdbe za arheologijo s tem ni prizadeta - čakati treba le še na dalnja 
odkritja in na odmev v znanstvenem svetu. Po mnenju ravn. Bayerja dopušča arheo
loško dognana (?) starost razne sklepe, med temi tudi sklepe na pračloveško raso, ki 
je tam pustila sledi svoje kulture. Te sklepe ref. odločno odklanja,  dokler  ne 
najdemo kostnih ostankov prač loveka samega. Iz samih kultur ne moremo 
zanesljivo sklepati na fizičen videz pračloveka, ali sploh nositelja te ali one kulture. 
Kultura iz aurignaciena n. pr. po Hrdl ičk i  (Hrdl ička A: Neanderfhalské obrobi člo- 
vëka (The Neanderthal Phasr of Man], Anthrop. 5, 3—4, Praha, 1927.) ne dopušča sklepa 
na neko drugo, recimo, raso, ki naj bi bila sledila neandertalskemu človeku, čeprav je 
od mousterienske različna; še manj je dovoljen sklep na prihod »H. sapientis“ iz Azije. 
Avtorje, ki sklepajo tako, s Hrdličkovimi (1. c.) besedami, niti najmanj ne vznemirja 
vprašanje, .ali so v teh krajih sploh kakšni dokazi o njegovem bivanju*. Ne zanikam 
možnosti, da bi bil nositelj te kulture cromagnonec, povdarjam pa, da je bil tipičen 
cro-magnonec dolihokefal (kajti brahikefali n. pr. iz Furfooz, Grenelle. Ofnet i. t. d. so 
mlajši), (prim. Osborn H. F.: Men of the Old Stone Age, New-York, 1921.). da na njem 
ni najmanjših mongolidnih znakov, ki bi se morali pokazati tudi že takrat, ako bi bil 
to v Aziji avtohtono nastali pračlovek (prim. brahikefalijo krapinca in današnjih prebi
valcev v istih krajih 1). Teorije o azijatskem pračloveku (čeprav ,H. sapiens“ ) so do 
danes raz čisto fizično antropološko stališče neutemeljive, ker (glej zgoiaj!) se ne dado 
podpreti niti z eno kostno najdbo! (Po H rd ličk i [1. c.J so neutemeljive i kulturno, ker 
so ostanki i v lem pogledu več nego pomanjkljivi.) Večja previdnost v sklepih od kulture 
na njenega nositelja, ki ga niti iz Olševe niti iz drugih sem spadajočih najdb še ne 
poznam z izjemo ene lobanje v hlaču (v literaturi znanem pod imenom Lautsch) pri Li- 
tovlu na Moravskem, bi bila vsekakor bolj koristna. Najbrezhibnejši sklep je klimatološki, 
kajti jasno je, da klima v dobi, v kateri je medved brlogar živel tako visoko v hribih, v ka
teri se je pračlovek povzpel v višine vsaj do 1700 m n. m., ni mogla biti mrzla, temveč 
razmeroma topla, in da je torej v aurignacienu v teh krajih (ako je ta najdba res iz te 
dobe) vladalo dokaj toplo podnebje. Še enkrat pa povdarjam izredno važnost te najdbe, 
ki bo v znanstvenem svetu vzbudila gotovo še velike razprave. Veseli smo velikega 
zanimanja in razumevanja g. ravn. Bayerja z Dunaja, g. prof. Brodarju pa lahko česti
tamo k najdbi. Slovenija je lahko ponosna, da se more glede važnosti olševske najdbe 
kosati s sosedno krapinsko! Upali je, da bodo imeli odločilni krogi dovolj smisla tudi 
za gmotno podporo težavnemu znanstvenemu delu, ki ga z odkrivanjem vrši naš vrli 
prof. Brodar. B. Škerlj.
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Norbert Krebs, Zur Geomorphologie von Hochkroalien und Unter- 
krain. Sonderabdruck aus dem Jubiläums-Sonderband 1928 der Zeitschrift der Gesell
schaft für Erdkunde zu Berlin. S  6 slikami, 3 profili in 1 kartico, str. 208 - 231.

V jeseni 1. 1927 je napravil berlinski geografski institut pod vodstvom profesorja 
N. Krebsa večjo ekskurzijo v naše kraje, in to v Belo Krajino, na Kočevsko in Gorski 
Kotar. Tudi referent je vsled prijaznega povabila vodje, svojega bivšega učitelja, imel 
priliko udeLžiti se zanimivega potovanja. Kezultate ekskurzije, ki je bila v večji meri 
raziskovalna nego didaktična, je objavil Krebs v svoji zgoraj imenovani studiji.

Uvodoma razčleni avtor ozemlje od Bakra do Črnomlja v tri značilne dele. Pri 
morju se začenjajo poševno dvigajoča se izravnana površja, tem sledi gozdnata kraška 
planota s kopami in kotanjami v višini ca 1000 m, ki proti vzhodu preidejo v nižja 
ravna površja, že preprežena z dolinami, ležeča še visoko nad nivojem talne vode. 
Končno se teren v stopnjah zniža k tretjemu delu, s „karlovški kraški plošči“ , ki je pre
krita z debelo odejo rdeče ilovice. V srednjem delu prevladujejo triadni in liadni ap
nenci ter dolomiti, na zapadnem in vzhodnem delu se pa pojavijo kredni apnenci, ki 
se jim pri obali pridruži še starejši terciar. V srednjem delu se pokažejo tudi večje ali 
manjše proge paleocoika. Na panonski strani se je nekdanje dno dolnjepliocenskega 
jezera osušilo in dvignilo. Dviganje se je vršilo tudi v notranjosti krasa, kjer |e bilo 
največje. Radi tega je padel nivo talne vode in začelo se je ukraševanje. Edinole Kolpa 
se je mogla ohraniti v celoti, ker se nahaja njeno povirje v ozemlju nepropustnih hribin.

Bela Krajina ali „Metliško ozemlje" (Mötllinger Boden), kot ga imenuje avtor, tvori 
najsevernejši del karlovške kraške plošče in meji proti zapadu na kočevsko višavje (Rog 
in PJjansko goro). Površje je posejano s kraškimi dolinami in kotanjami ter sega pri
bližno do 170 -190 m višine, posamezni griči pa dosežejo celo višino 230 m. Osamelci, 
ki so na vrhu precej izravnani, nam kažejo na severu in jugu skoraj enako višino kot 
terasa ob strmem robu kočevskega višavja. Kraško ploščo sestavlja kaprotinski apnenec, 
ki je prekril z rdečo ilovico. Manjše nadzemske vode so se ohranile le lam, kjer leže 
na krednem apnencu mlajše terciarne plasti. Slojišče leh glin, ki vsebujejo tudi pre- 
moške tvorbe, je opisal že Se id l. Terciarne p'asti so na zapadnem robu precej pre
maknjene, postajajo pa proti vzhodu položnejše. Ob prelomu, ki poteka od Semiča proti 
Vinici, so plasti odrezane tam, kjer tvorijo zapadno krilo sinklinale. Plasti so se ob 
lem prelomu premaknile za 600 m. Prelom se v površju, kot meni Krebs v nasprotju 
s Se id lom,  nič več ne izraža in zavrača mnenje slednjega, da bi 5 km široka proga 
zapadno od preloma bila izravnana po eroziji tekoče vode. Vprašanje skuša rešiti z 
domnevo, da so ob tem gorskem robu delovale mlajše tektonske sile in da torej obstoja 
na zapadnem robu 50 km široke panoge še en prelom. S e id l1) sam prizna, da se je 
težko odločil za zgoraj navedeno misel, ki ga ni povsem zadovoljevala, in le zato, ker 
ni našel drugega izhoda. Toda Krebsova domneva o prelomu je lako drzna in to lem 
bolj, ker je ne skuša nili dokazati. S e i d l  je ugotovil, da visijo (malo nagnjeni proti 
SU?) skladi krednega apnenca na obeh straneh domnevanega preloma enako, proti Ro
žancu, Petrovi vasi itd. pa so c lo horizontalni. Tudi ni nikakih značilnih petrografskih 
razlik. Podrobneiša ugolov lev pa je seveda zaenkrat izključena, dokler ni najti zna
čilnih fosilov.

Nadalje se Krebs dotika vprašanja o geološki starosti rdeče ilovice. Doslej sta 
bila v literaturi izražena glede tega dva nazora: L ipo ldov  (1858) in Sturov (1863). Od 
tedaj so skušali mnogi strokovnjaki reševati lo vprašanje. Tučan in K išpat ič  sta ga, 
kot je soditi, rešila s kemijskega in mineraloškega stališča in pojasnila izvor boksita 
(sporogelila) in rdeče ilovice (I9i2). Glede geološke starosti boksiine ilovice nista iz
rekla svojega mnenja. Se id l  se je odločil v svoji razpravi za Stu rov  nazor, ker je 
vid 1 pri lastrebarskem sličen položaj kot St ur pri Karlovcu. Opiral se je pri lem tudi 
na položaj, ki ga opisuje Gor janovič  (1893) pri Mariji Gorici ob Sotli in Te l ler (1£99) 
pri Sevnici. Krebs pa se je odločil za L ipoldov nazor in to po analogijah iz drugih 
kraških predelov. Fosili ne manjkajo samo v rdeči ilovici, temveč tudi v terciarnih pre
mogovnih usedlinah, ki tvorijo tu in lam (Črnomelj, Novo mesto itd.) pcdlago rdeči 
ilovici. Zato je umljivo, da je možno doseči le začasno rešitev tega spornega vprašanja 
s pomočjo analogij. Po Sturovem nazoru je rdeča ilovica \ zvezi z glino, v kateri se na
hajajo ostanki kongerij. Ilovica bo sicer nekoliko mlajša, a najbrže ne bo bistvene ča
sovne razlike, ker prehaja glina v ilovico. Dalje je še vedno odprto vprašanje, ali je 
rdeča ilovica eluvialna ali aluvialna. V slednjem slučaju so jo lahko reke odložile v

*) Prof. F. S e id l je bil tako ljubezniv in mi pismeno sporočil svoje stališče in pripombe napram K re b so 
vem u odvojenemu mnenju, ko se sklicuje na njegovo razpravo (Z’meljoki potresi pri Črnomlju v zvezi z geološko 
zgodovino krajine, 1925). V referatu navajam le nekatere njegove momente, pripominjam pa, da se namerava prof. 
Seidl sam podrobneje baviti s K re b s o v im i pripombami v razpravi »o terciaru v dolini novomeške Krke“ , ki jo pri
pravlja kot nekako dopolnilo razprave o Črnomlju.
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svojih slrugah, kakor misli Krebs,  ali pa so jo nanesle v ponfsko jezero in jo razpro
strle ob obalnem pasu jezerskega dna. S e i d l  je sicer mnenja, da je ilovica sediment 
pontskega jezera, vendar dopušča vse tri možnosti. In čeravno trdi Krebs, da ni ni- 
kakih dokazov, da bi bila ilovica morska usedlina, se vendar s svojim mnenjem pr:- 
bližuje Seidlovemu. Kajti če je boksitna ilovica rečna usedlina, je vendar prišla z re
kami tudi v pontsko jezero, kar je v bližini (lastrebarsko, Marija Gorica, Sevnica itd.) s 
fosili dokazano. In če ni nikakih dokazov, ki bi izpričevali morsko usedimo, š? ni s 
lem ovržena Seidlova Irdilev; ni namreč takih dokazov, ki bi nasprotno izpričevali.

Kot mi sporoča prof. Se id l ,  leži pri Novem mestu (v Kapiteljskem vrhu 230 m) 
na jurskem apnencu siva glina ali sivica (Tegel) brrz fosilov in prehaja navzgor v 
drobnopeščeno rjavo ilovico. V tej se nahaja plast jedrnatega belega peščenca in v so
sednjih gričih tudi bel pesek 1er drobnozrnat siv peščenec. Skuona debelina plasti bo 
kakih 60 m. V Kapiteljskem vrhu je videl Se id l  v peščeni ilovici premogov sloj 1 dm 
debel in stisnjen v stoječo antiktinalol Tudi pri Brusnicah na Jurjeviči (430 m) je videl 
v sedlu med višino 421 in 430 m ob poli v tankih plasteh (1 - 3 cm) rdečo in rumenkasto 
glino, sfisnjeno v drobne valovite gubice in večjo gubo. In la glina se nahaja ca 270 m 
nad Krko! Da bi se bili Gorjanci izza diluvija za toliko dvignili, je težko verjetno. Po 
vsem tem je torej čedalje manj verjetno, da bi bila ilovica diluvialne starosti.

Dalje govori Krebs o osfalih tektonskih linijah, razčlenjujočih v dinarski smeri 
grude, ki so vzhodni in jugovzhodni podaljšek metliškega ozemlja. Sem šteje planoto 
Bregi (538 m) med Ozljem in Ribnikom, potem Lipnik, ki je ločen od prve po 3 km ši
rokem leklonskem jarku, 1er planoto Veliko Bukovlje, ki sega s svojimi odrastki do 
Vinice. Vse le grude so bile v večji meri podvržene ukraševanju nego os<alo ozemlje. 
Kljub nizkim višinam jih šleje v isto vrsto kot 600 m visoko ležeče nivoje Gorjancev 
in Roga.

Strmi rob na zapadu Bele Krajine je le pri Metliki in Črnomlju razčlenjen v več 
teras, pri Semiču in zapadno od Vinice tega ni opaziti. Teraso 292 m pri Gorenjcih 
južno od Semiča primerja z višinami 300 m pri Črešnjevcu in Lokvici. Nad omenjeno te
raso se nahaja v višini 410 m suha dolina, katere rečni sistem je možno zasledovali 
do Brezij in Blatnika. Temu nivoju prioadajo prav tako suhe doline nad Rodinami in za
padno od Maverla ter rtobljič. ZaDadno in jugozapadno od Črnomlja je zelo razvita te
rasa v višini 240 256 m, ki ji odgovarja tudi ravno površje Nerajčkega Cernika. Pri 
Dobljičah in Tanči gori se паћа*а še ena vmesna terasa 330—350 m visoko. Obe slednji 
skuša spraviti v zvezn s 20-30 m nižjo teraso pri Vinici. Medtem ko je Se id l  mnenja, 
da je la terasa pri Zapodju dvignjena, misli Krebs, da se je le vzhodni podaljšek te
rase znižal.

Glavno teraso v višini 250 m, ki je ca 2 km š roka, tolmači Se id l  k t jezersko, 
čemur pa Krebs ugovarja kljub tipičnim jezerskim zaokrožencem kol je n pr. Nerajčki 
Cernik. Njemu je merodajno samo to, da manjka jezerskih u'e^Iin in da je transgresija, 
ki bi segala vsaj do 430 m, kol meni Seidl ,  nemogoča, ker bi se moralo to opazili 
tudi v zagrajenju stranskih dolin. Prav tako bi morale bili zaznajne na osamelcih obalne 
linije. Toda proti Krebsu govori dejstvo, da je Se id l  opazil rdečo ilovico tudi v stranski 
dolini pri žel. postaji Rožni dol in prav tako pri Sfavčji vasi v bližini Žužemberka. Krebs 
namreč onozarja, da je rdeča ilovica razprostrta čez večje ozemlje nego kongerijska glina, 
in to razliko on posebno povdarja. Seidl  pa ei jo je pojasnjeval kot transgresijo pont
skega jezera, ki ie v času svojega razvoja rasilo ali polagoma ali pa tudi skokoma s 
transgresijami preko prejšnje obale. G o r j a n o v i č  deli spodnji pliocen (ponfskostopnjo) 
v 8 oddelkov. Predzadnji ima še kongerije. Zadnji (osmi) oddelek pa sestavljajo .gelbe 
feine Sande lokal eisenschüssig mit brackischen Mollusken“ (Tertiaer d Agramer Ge
birges, 1897). Se id l  sodi. da je rdeča ilovica ekvivalent tega osmega oddelka.

Pač pa priznava Krebs, da se je se id lu  posrečilo najti zvezo med potresi in 
geološko zgradbo tal in da je torej njegova razprava dosegla svoj cilj. Enako soglaša 
Krebs z njegovo osnovno mislijo, da je črnomaljska (in prav tako novomeška) nižavska 
plošča istega bistva kakor Rog 1er Poljanska gora in da torej vela Kossmatova misel 
o notranjskem in goriškem krasu, ki jo je Se id l  razširil do Kolpe.

V naslednjem poglavju opisuje avtor slunjsko kraško ploščo, ki se razprostira med 
hrvatskim višavjem in Petrovo qoro, na severu pa meji na Kolpo. Dob'a, Mrežnica in 
Korana so vrezale v njo globoke debri. Tu prevladuje plitvi kras, ki je prekrit z odejo 
rdeče ilovice. Tektonska zgradba ne pride nikjer do izraza. Prav tako ie zabrisan pri 
Generalskem Stolu nadaljni potek preloma Semič Črnomelj—Vinica, da гагЧ tega pri
merja avtor čas nastanka ravnine z onim metliškega ozemlja. Osamelci, ki se odlikujejo 
po strmo odrezanih pobočjih, so ostanki višje dvignjenih grud in predstavljajo nadalje
vanje stopenj kočevskega višavja. Vsled teh osamelcev in pa pomanjkanja jezerskih
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feras sklepa Krebs na rečno izravnavo, dočim je Cv i j i č  smafral ravnino za abrazijsko 
leraso oanonskega jezera.

Ogulinska kraška kotlina se razprostira v dinarski smeri. Ves njen severni del 
se nahaja v začetnem stadiju ukraševania in je bil izravnan, ko je kotlina še pripadala 
samo enemu rečnemu sistemu, lužni del je po rekah že močno terasiran. Najboli vidna 
je terasa v višini ca 350 m, ki se zniža proti vzhodu na 330 m. Poleg te se nahajajo 
pri Sv. Katarini še višje: 350 m, 375 m in 420 m. Ker izginejo v severnem delu vsi sle
dovi teh teras, skleoa avtor, da ie bil ta del v najmlajši dobi podvržen ugrezanju. Di
ference v višinah, ki jih dobi pri primerjavi posameznih nivojev le kotline z onimi na 
slunjski plošči, si razlaga s tektonsko deformacijo, ki doseže pri še višjih nivojih mnoge 
večje dimenzije. Dozdeva se mu, da je bilo onulin'ko ozemlje na jugu bolj dvignjeno 
kot Krpelj, ki pa je z ozirom na slunjsko ploščo tudi nekoliko dvignjen.

Nato opisuje avtor podrobno višie ter nižje nivoje in terase porečja Kolpe, pri 
čemer se pokaže v okolici Starega frqa izredno velik strmec, ki ni v skladu z normalnim 
ter izvaja to iz upognitve visokega kra=a. Najvišje nivoje dobi pisatelj v višini 900— 
1050 m v povirju Kolpe m Čabranke. ki jih prišteva staremu površju.

Na Kočevskem predstavliajo višine poševno dvignjene grude, doline na tektonsko 
zasnovane ugreznitve, ki so bile poleg tega še po rekah izravnane. Tvorile so namreč 
dolgo časa erozijsko bazo pokraüne. Ostanki nekdanjih rek so ohranjenj danes v do
linah pri Kočevju, Kočevski Reki in Briai. lužni del Kočevskega je značilen po ozkih 
slemenih in širokih vmesnih ravnmah. Avtor domneva, da ie bil tu lazvoj prej prekinjen, 
predno se je sploh mogla razviti ravnina z osamelci, kot (o imamo v slunjski plošči 
pred seboi. Ker leži nainižja dolinska točka (460 m) južno od Kočevja, domneva dalie, 
da je teklo tod vodovje v Kolpo, toda vsled intenzivnejšega dviganja na jugu je bila 
sčasoma zveza prekinjena.

Porečje Kobe je bilo v prejšnih dobah mnogo večje nego današnje. Danes do
biva le njen zgornji tek nekako do Fare nadzemske pritoke. Suhe doline njenih nek
danjih pritokov so se dobro ohranile v visokem krasu. Ako jih zasledujemo, nas pri
vedejo že v preceišne višine.

Na podlagi prodnih preostankov in analize oblik spravlja pisatelj nivoje pri Kar
lovcu (?00 mi v zvezo z onimi pri Starem trau (400 m) in nad Ogulinom, dalle pri Brodu 
Moravice in Brodu na Kupi ter z višinami 800 m v povirju Kolpe in Čabranke. Na'višji 
nivo (1100 tn) leži na robu Snežnika. Pri Kočeviu so slične oeološke razmere kot pri 
Črnomlju, radi česar skuša avtor spraviti v zvezo tudi te v višini 500 m ležeče ravnine 
z nižjimi (200 m) pri Črnomlju.

Na podlagi v'eh navedenih dejstev zaključuje končno Krebs, da se je kras na 
obeh straneh Kolpe dvignil. Dviganje je doseglo svo' višek nekako iužno od Snež
nika ter proti Jadranu polagoma pojemalo. Vse to se ie moralo vršiti po njeqovem 
mnenju koncem pliocena ali začetkom diluvija. V tesni zvezi s tem je tudi ukraševanje, 
ki je pričelo šele teda', ko se je pričela nižati čedalje bolj aladina talne vode.

K r e b s  je svoje započele studije v naših krajih nadaljeval naslednje leto (1928) 
in jih razširil na južnejše ozemlje, na Liko, o čemer je prei kratkim objavil zanimivo 
razpravo,*) Referat o tej študiji prinese prihodnji letnik „Geogr. Vestnika“.

I. Rakovec.

Slovenci v desetlotîu 1918-1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske 
in politične zoodovine. Uredit |osio M a L  Znanstvena izdanja „Leonove družbe“ v Ljub- 
ijani, i. zvezek, Ljlibijana 1Ô28. Sir. 776.

Lêônova družba je s to kniigo postavila slovenski spomenik prvemu desetletju 
HaŠega svobodnega življenja. Odličen kron blizu 30 oisateliev obrača v nje' pogled nazai 
tn motri z mirnim očesom dogodke prvih burnih let in razvoi našega političnega ziv- 
lienja, zlasti pa pregleduje dosedanje delo slovenskih rok in duha. Vse to delo m vsi 
ti dogodki so v tesnih vezeh z zemljo, na kateri so se odioravali in zato prinaša marsi
katera razprava, dasi nobena ni pisana z geografskeaa stališča, vendar tudi oodafke, ki 
bodo geoqrafa zanimali. Takoi prvi dve razpravi, K o r o l a n e c :  N a š a  Koroška in 
C h r o n i s l a  S o n f i a c u s :  Slovenci v Italiji, sta Dolni podatkov, ki iih bo s pridom 
uporabljal antropogeograf, n. pr. v odstavkih o ljudskem štetju na Koroškem 1923, o j e 
zikovni „mešanosfi" Koroškeoa, o ljudskem štetju na Primorskem I. 1921. — Posebno 
zanimanje bo vzbudU H. В r e n o v članek „Slovenci v inozemstvu“ , ki poroča o zivlienju 
po .‘•vetu raztresenih udov našega naroda, o Slovencih v Severni in lužni Ameriki, v 
EgiDtu, Zahodni Evropi in Nemčiii. Literaturi o ameriških Slovencih, ki io navaja avtor 
pod črto na str, 119., je vsekakor treba dodati spis I. Mladinea iz 1. 1925, Mladineo je

“) Ebenheiten und lnselberse ini Karst. Z, d. Ges, f. Erdk, ъц Bçrfin 1929, s'r. 81 94,
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po fežavnih računih (gl. referai v GV 1926, str. 123 ss.) prišel do zaključka, da je v Uniji 
252.000 Slovencev; od teh je že več kot polovica rojenih v Ameriki. Naši ameriški rojaki 
so mnenje, da jih je 250.000, prevzeli očividno od Mladinea, zato je Brenova pripomba 
o slovenski bahariji morda prenagljena. — 1.1 o v a n  je napisal geoorafsko najvažnejšo 
razpravo knjige, namreč pregled glavnih produktivnih sil v gospodarstvu Slovenije. Slo
venija, ki je bila pred vojno v glavnem agrarna dežela, se je v zadnjih desetih letih 
preorijentirala v smeri k industrializaciji, ker so „skoro vse nove pokrajine, s katerimi 
prej nismo imeli skoro nikakih vezi, imele eminentno agraren značaj, tako zelo, da smo 
takoj uvideli svojo nezmožnost vzdrževati z njimi konkurenčni boj“ (str. 485). Kljub temu 
pa smo Slovenci še vedno pretežnim delom agrarci in zato analizira lovan najprej razvoj 
in položaj našega poljedelstva 1er živinoreje v vseh podrobnostih. Enako obširno obde
luje nato (udi gozdarstvo, dalje industrijo, rudarstvo in končno tujski promet, pri čemer 
večkrat opozarja na geografske momente. V našem gospodarskem življenju vidi kljub 
velikim oviram stalno napredovanje. V prehrani smo pasivni, a druge panoge narodnega 
gospodarstva kažejo, „da smo v celoti aktivna pokrajina v okviru mlade države in ne 
delamo sramote niti drugim bogatejšim pokrajinam“ (str. 5^6). — Zanimive podrobnosti 
prinašajo tudi razprave A. P r e g l j a  o naših železnicah, M. S k u b i c a  o javnih delih 
in I. R o z m a n a  o pošti, brzojavu in telefonu. V članku F. L u k m a n a  o slovenski 
znanstveni literaturi imamo prvo pregledno bibliografijo slovenskega znanstvenega dela 
PO vojni. v. Bohinec.

„Luì“. Poljudno znanstveni zbornik IV. Zbral Lavo Čermelj. Trst 1929. Književna 
zadruga „Luč“.

Publikacija prinaša vrsto razprav, ki se tičejo Slovencev in Hrvatov v Italiji. Vpo- 
števajoč upravne spremembe, ki so se izvršile v letu 1928, podaja L. Č e rm e l j  politično 
upravni in sodni pregled Julijske krajine po stanju koncem 1. 1928. Meje pokrajin se 
bistveno niso izpremenile, le Pulska pokrajina se je malo zmanjšala v korist Reške. 
Prva meri 3.703 km2 in šteje 287.470 preb., slednja 1.011 km® ter ima 97.368 preb. Ostali 
podatki se krijejo z onimi, ki smo jih navedli v lanskem G. Vestniku. Večje spremembe 
se tičejo občin, katerih število se je radi združevanja precej skrčilo. Tekst ponazoruje 
priložena karta Julijske krajine (politično upravni in sodni pregled po stanju 31. XII. 
1928), ki je risana v merilu 1:400.000. Kraji imajo uradno italijansko in slovensko od
nosno hrvatsko označbo. Zanimiv je pregled povojnih slovenskih in hrvatskih periodnih 
publikacij v Italiji, ki nemo govore o žilavem književnem dejstvovanju naših rojakov, 
a so morale v preteklem letu brez izjeme nehati izhajati. Aktivno kulturno bilanco po
daja tudi kratek pregled knjižnih izdaj v letu 1928. Saonik.

Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca. Izdalo Jugoslovensko Novinarsko 
Udruženje. Ljubljana 1927.

Ta [sijajno opremljeni zbornik je namenjen predvsem reprezentativnim in propa 
gandnim svrham v inozemstvu, zalo vsebuje tudi članke v francoskem, angleškem in 
nemškem jeziku. Njegovo ležišče je v prvem, ilustrativnem delu, ki obsega na 322 straneh 
tehnično dovršene slike iz vseh področij državnega življenja, razdeljene na 18 oddelkov. 
Geografu nudita obilo materijala zlasti oddelka „Gradovi v Kraljevini SH S“ in .Prirodne 
lepote“ , mnogo zanimivih slik nudijo pa tudi oddelki o zgodovini, umetnosti in arheo
logiji, o poljedelstvu, gozdarstvu, rudarstvu, prometu in industriji. Vendar nas z ozirom 
na reprezentativni namen knjige niti izbira niti razvrstitev slik ne moreta popolnoma 
zadovoljiti. Tako se bo marsikdo opravičeno vprašal, s čim reprezentira kopališče Ilidže 
baš tistih par gredic na str. 310 ali pa, kako pride „Inž. M. Lj. Trifunovič, Beograd, in- 
dusfrisko-tehnični koncern“ na str, 322 med — prirodne lepote. Kljub sličnim slabostim 
pa imamo tudi v tem zborniku lep ilustrativen materijal, ki nam vzbuja le obžalovanje, 
da naša šola še danes — ob desetletnici nove države — nima sličnih učil za geografski 
in domoznanski pouk. Za našo šolsko politiko in naše knjigotrštvo gotovo ni razve
seljiva ugotovitev, da še vedno veljajo besede, napisane pred leti na tem mestu (G. V. 
1925, p. 127): „Naravnost čudno pa je, da se v šestih letih ni našel podjeten založnik, 
ki bi izdal serijo stenskih slik naših gora od Triglava do Kajmakčalana, naših iezer in 
slapov, narodnih tipov in noš in zlasti naših mest, tako da moremo še danes pokazati 
učencem n. pr. Beograd le na razglednici, dočim so včasih po vseh šolskih kotih visele 
slike Dunaja 1“

Tudi v drugem, tekstnem delu knjige bi si želeli marsikaj drugače. Predvem oči
tuje isto nesistematičnost in nesorazmernost v izbiri in obdelavi gradiva, ki odlikuje 
večino naših zbornikov z znano „Narodno Enciklopedijo“ na čelu. Tako je obravnavana 
„ L ’ art serbe au Moyen-Age" na štirih straneh, dočim so namenjene vsej „Umetnosti
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preteklih dob v Sloveniji, na Hrvalskem in v Dalmaciji“ samo tri strani in poleg »Sa- 
vremene jugoslovenske umefnosii“ ima edino in baš „Umefnosl v Vojvodini“ še po
sebno obširno poglavje. Enako nesorazmerno so opisani „Gradovi Kraljevine SH S“ , 
kjer je posvečeno n. pr. Celju in Pfuju natanko še enkrat toliko kot Ljubljani in Maii- 
boru. Poleg tega poglavja o mestih in Cvijičevega članka o „Geography of the Kingdom 
of SH S“ bodo geografa zanimali zlasti članki o gospodarstvu in prometu, ki imajo tudi 
par kartografskih prilog. Tujski promet v Sloveniji obravnava poseben članek, čigar 
skleoni stavek „daß in der Unkenntnis der slovsnisch n Sprache kein Reisehindernis 
vorliegt, da der Großteil der Bevölkerung auch die deutsche Sprache versteht“ , se nam 
zdi pa vsaj odveč, ker predvsem ni resničen in če bi bil, bi pomenil samo neumestno 
priznanje naše — germanizacije. Da taka germanofilska reklama našemu tujskemu pro
metu ni neobhodno potrebna, dokazuje n. pr. Dalmacija. 5  Kranjec.

Škerlj, B., Pfispëvek k Anihropolopii Jihoslovanu. Disertacijski spis. 
Anthropologie V., čis. 1.—2., 19?7.

Avtor objavlja rezultate, ki jih je pridobil z merjenjem in izpraševanjem visoko
šolskih dijakov v Pragi. Materijal obsega 60 opazovancev, vrsta torej ni velika, ni pa 
tudi homogena: 21 Hrvatov, 20 Slovencev, 11 Srbov, 5 Slovakov, 1 Ceh in — 2 Jugo
slovana 1 Slovaki in Čeh ne sodijo v razpravo, če pa služijo za primerjanje podatkov, 
bi kazalo naslanjati se na širše opazovane vrste. Končno še 2 lugoslovana. Ta dva bi 
se morala narodnostno točno razpredelifi, kajti sicer obstoja nevarnost, da se smatrata 
oba tudi v antropološkem smislu za „Jugoslovana“.

Materijal je zelo skrbno in natančno predelan in bo marsikomu tudi izven mej 
naše kraljevine prav dobrodošel, zlasti ker je priključen spisu še resime v francoskem 
jeziku.

Avtor je primerjal svoje izsledke z onimi prejšnjih raziskovalcev, v kolikor se skla
dajo njih metode z njegovimi. V tem oziru se tudi strinjajo njegovi rezultati s prejšnjimi. 
Važna je med drugimi ugotovitev lepo izražere brahikefalije, ki je v skladu z raziska- 
vanji tujih avtorjev. Precejšnega pomena je, četudi mala, razlika v lobanjskih merah in 
barvi las ter oči, ki naj bo značilna za posamezne narodnosti. Najbolj pa bo zanimalo 
strokovnjaka, kako naj se razdeli materijal v znane evropske rase, v kolikor je to sploh 
mogoče. V to svrho se naslanja avtor na Lebzelferjevo razdelitev v tipe, uporabljajoč 
pri tem barvo oči, las in višino individva. Pri vsakem tem tipu razlikuje še tri pod
oddelke, upoštevaje pri vsakem še lobanjski indeks dolžine in širine. Brez slednjega 
sodi v tretji tip (temne oči, temni lasje, velikost poljubna) 19 poedincev, v 9. tip (svetle 
oči, temni lasje, velikost pol ubna) pa 15 (pri določitvi eventualnih jugoslovanskih lipov 
je neobhodno potrebno izločiti Čehe in Slovake!). Poleg lega pa niso vsi poedinci upo
rabni, ker beležijo nekateri v ascendenci tujo kri (šlev. 53, 27, 66, 23, 67, 82, 56, 20 in 
69), tako da niso preiskani poedinci čisti zastopniki eventualnega tipa. Tako pridobljena 
tipizacija bi bila še zanesljivejša od avtorjeve, ker bi še nekaj izpremenila na končnem 
rezultatu. Vendar bo držala trditev, da sta najbolj zastopana 3. in 9. tip, to je hiperbra- 
hikefalni do brahikefalni temnih oči in temnih las do velikosti 169 cm (dinarski tip) ter 
brahikefalni svetlih oči in temnih las. Skoda, da ne najdem o obliki lobanje nikakih 
pripomb, če ni lobanja v zatilju kot da bi bila odsekana itd. Za oni 9. tip uvaja avtor 
začasno ime predalpsko-panonskega človeka ali severnega jugoslovana. Poslednji izraz 
bo služil toliko časa, dokler se ne najdejo iste kombinacije tudi izven naše domovine. 
Zanimivo pa je za ona dva Jugoslovana (sigurno ne Slovenca), da je jeden dinarec, 
drugi pa predstavitelj 9. tipa.

Z naslovom slike štev. 69 se pa ne morem strinjati, ker bi izraz „tipični Jugo
slovan" mogel zavajati v zmoto, češ, da je to edini tip jugoslovanski, dočim je to od 
obeh ugotovljenih tipov oni temnih las.

Materijal je za enkrat premalo obširen, da bi dopuščal dalekosežnejše sklepe, 
vsekakor je prav razveseljivo dejstvo, da se je pričelo resno s podrobnim raziskavanjem 
naših ljudi, da se vsaj nekoliko razjasni tolikanj zamotano vprašanje rasne sestave Ju
goslovanov. Podjetnemu raziskovalcu pa želimo na tej poti še mnogo uspehov!

A. Košir.

Enrico Acl Monfosca, Le Minoranze Nazionali contemplate dagli 
Atti internazionali. Volume primo: Paesi ballici e dell’ Europa Centrale. Volume 
secondo: Paesi danubiani, balcanici e Turchìa, Vallechi Editore Firenze. 1929.

Literatura o narodnih manjšinah se v zadnji dobi množi nenavadno naglo. Ob
ravnavajo se manjšine z najrazličnejših vidikov, geografsko, historično, mednarodno
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pravno politično, propagandno in jezikovno. Seveda rezultati razprav niso vedno ̂ zado
voljivi, ker se avtorji ne povzpno vselej na objektivno, naučno neoporečno stališče.

Pričujoča knjiga je dosegla pohvalo v italijanskih geografskih revijah, kjer se po
sebno naglaša njena objektivnost (L ’ Universo.  X. št. 3 p. 364—365; Bo l l e f ino  della 
R. Società Geografica Italiana, Serie VI. — Vol. VI. p. I l i  — 112). Poglejmo si na nam 
najbližjem primeru, koliko vrednost ima v resnici knjiga.

V X. poglavju obravnava E. Aci Monfosca narodne manjšine v Jugoslaviji.
Pravi, da je težko določiti statistične podatke zanje. Nemce računa na 650.000, ne 

razloži pa, kako je prišel do te številke. Navede tudi naše uradne navedbe (pri tem bi 
se mogel poučili, da se je število 513.472 radi obmejne korekture pri Zombolji zmanjšalo 
za skoro 11.000, tedaj na okroglo 503.000) ter aproksimativne navedbe raznih avtorjev; 
pri Lakatošu in Stojanoviču, ki sta računala 1,030.895 Nemcev, ne pove, da sla jemala 
Jugoslavijo s Temišvarom, Bajo, Mohačem, slovensko Koroško i. t. d. (1919!). Kako ute
meljena je Monfoscova cenitev, moremo sklepati po njegovih navedbah za Vojvodino, 
kjer računa 30°/0 Nemcev, dasi jih je le 23-8%. Med mesti v Sloveniji, kjer so Nemci 
močneje zastopani, navaja tudi Novo mesto in pravi, da tvorijo kmetsko prebivalstvo 
razen v predelu pri Apačah in na Kočevskem tudi v „Miesstal“, (p. 38)

Slično taktiko vporablja pri drugih manjšinah. Za Madžare navede najprej našo 
uradno statistiko (472.409), potem pa madžarske navedbe (700.000)- Da bi se zdela nje
gova cenitev 600.000, ki je zopet tudi tu ne utemelji niti najmanj, verjetnejša in pra
vičnejša, citira zopet Stojanoviča, ki ima 850.0C0 Madžarov, a tudi tu zamolči, da je 
Stojanovič računal k Jugoslaviji veliko večje dele Ogrske (41.750 km2, 2,675 232 preb.), 
nego smo jih v mirovni pogodbi dobili (19.702, km3 1,380.413 preb.) Dvomim, da bi se 
to zgodilo samo iz nevednosti ; v vsakem primeru pa nam nudi merilo za znanstveno
vrednost knjige. ...........

Slično je pri Rumunih, ki jih navaja skupno z Aromuni v Makedoniji in jih ra
čuna 400.000 do 500.000, v pregledu 1. del str. 12 pa le 4C0.000, namesto 229.398, kolikor 
jih je po naši uradni statistiki.

Turke računa na 90.000. E. Aci Monfosca bi se mogel poučiti, da jih je naša 
uradna statistika naštela 150.322.

Zato pa računa Albance na 700.0C0, namesto 441.740 (— avtor navaja 418.937) po 
naši uradni statistiki. Kačaki so mu kot »stari rumunski hajduki“ in pozna le srbska 
nasilja nad albanskim življem, kakršnihkoli slabih lastnosti albanskih ne omenja.

Poglavja o „Bolgarih in Bolgaro-Macedoncih“ ne bom analiziral, saj si že po na- 
navedenem ni težko predstavljati, kako ga je Monfosca uredil : dovolj je, če naglasim, 
da omenja srednjeveško srbsko gospodstvo v Makedoniji samo z navedbo, da se je 
Dušan Silni, ko je osvojil Makedonijo, oklical za carja Bolgarov (p. 48). Bolgarov in 
Bolgaro - Makedoncev računa 650.000 in sicer 500.000 Makedoncev ter 160.000 Bolgarov, 
ki po njegovem mnenju stanujejo v pirotskem okrožju in v Pomoravju ter v Caribrodu. 
L. T e s n i l r e ,  ki je objavil v knjigi A. M e i 11 e t , Les langues dans 1’ Europe nouvelle 
(Paris 1928) posebno razpravo Statistique des langues de Г Europe, navaja za Mace- 
cedonce v Jugoslaviji 578.318, a za Bolgare, ki jim povsem pravilno prišteva samo pre
bivalstvo v obmejnih predelih ob Timokn, pri Caribrodu in Bosiljgradu, ki jih je morala 
Bolgarija kot mejno korekturo prepustiti Jugoslaviji po 1. 1918., vsoto 68,457. Skupno 
število Makedoncev in Bolgarov je tedaj pri Tesnièreu precej isto kot pri Monfosci. De
jansko ni Tesnièreovo število Makedoncev nič diugega kot — celotno število prebivalcev 
„s srbskim ali hrvatskim malernjim jezikom“ po naših uradnih podatkih in sicer v 
okrugih Tetovo, Skoplje, Kumanovo, Ohrid, Bifolj, Tikveš in Bregalnica. Pri tem pa niso 
odračunani niti doseljeni Srbi odn. Hrvatje in računani so seveda tudi muslimani na
šega jezika, ki jih je v navedenem ozemlju okroglo 35.000. V gornjih številkah imamo 
torej Makedonce v maksimalnem terilorijalnem obsegu in v maksimalnem številčnem
razmerju. ... ,

Monfosca pozna v Jugoslaviji tudi — črnogorsko manjšino, crnogorsko narodnost; 
sklicuje se pri tem na zgodovino črnogorske državne samostojnosti in na znano akcijo 
regijonalistov, pristašev pokojnega kralja Nikole. Črnogorci so mu narod, s silo pod
rejen Srbom; sklicuje se pri tem tudi na dejstvo, da ...„un attivo brigantaggio politico 
antiserbo è ancora vivo principalmente nei distretti di Novi Pazar, Prijepolje, Bijelo- 
polje“ (li. p. 63). Sklicuje se tedaj na kraje, ki sploh niso spadali k historični Crni gori, saj 
ji je bilo Bijelopolje priključeno šele po 1. 1913, a Novi Pazar 1er Prijepolje sploh nikdar 

Slovanski muslimani Bosne - Hercegovine so mu nacijonalno - verska manjšina. 
Pravilno naglaša, koliko pomenijo v bližnjem orijentu verske razlike osobito med mu
slimani in kristjani, in pravi, da je treba tu vero smatrati — kot enega poglavitnih 
faktorjev, določujočih narodnost. Toda kako drugače obravnava bolgarske Pomake v 
v Rodopskem gorovju, pri katerih naglaša momente, ki jih družijo s pravoslavnimi Bol
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gari (II. p. 175). In kako šele pri Albancih, ki so vendar tudi v bližnjem orijenfu in po 
veri razcepljeni na tri dele ; tu n. pr. niti ne navaja verske statistike in hiti naglašati, 
kako se utrjuje narodna skupnost kljub verskim razlikam, osobito napram Grkom (II. 
p, 192 sl.). Pri bosanskih muslimanih stremljenja za nacijonaliziranje niti ne omenja. 
Navaja, da jih je po avstrijski statistiki iz 1. 1910 okrog 600.000, skupno s srbskimi mu
slimani pa jih računa na 800.000. V resnici jih je Avstrija 1.1910. naštela v Bosni- 
Hercegovini 612.134, naše štetje 1. 1921, 588.247, a v Sandžaku okroglo 100.00. Tako 
točne so statistične cenitve gospoda Aci Monfosca.

Naši Prekmurci so mu tudi narodna manjšina pod imenom Vendi. Pripoveduje, 
da so v memorandih na pariški konferenci protestirali zoper to, da bi se asimilirali s 
Slovenci, trdeč, da nimajo ničesar skupnega z drugimi Jugoslovani in da tvorijo narod
nost zase (II. p. 65). Njihovega števila ne navaja, na karti jim je dodelil zapadno polo
vico Prekmurja, vzhodno pa je podelil Madžarom.

Imenitno se mu je primerilo s Krašovani. Računa jih (kot slične Srbom, vendar 
katoliške vere) tudi med narodne manjšine in jih ceni na 30 40.000. Ali prezrl je, bodisi 
vedoma ali nevedoma, da so Krašovani ostali v rumunskem Banatu, precej daleč od 
naše meje (njihovo število znaša največ 10.000). Kljub temu jih navaja med manjši
nami Jugoslavije in tako dobi skupno s Sokci, ki jih ceni na 60-70.000 in na 50.000 
cenjenimi Bunjevci, katerih jezik je zanj med (1) srbskim in hrvatskim in ki zahtevajo 
v zadnjih letih zase „posebno etnično individualnost“, vsoto 150.000 več za manjšine.
V resnici je Bunjevcev in Šokcev v Vojvodini okroglo 108.000.

Niti Židov ne šteje po uradni statistiki (64.159), marveč po Rusu, samo da jim 
more dati 72.000.

Pozna pa tudi morlaško narodno manjšino. In sicer so to prebivalci dalmatinske 
obale, „nedvomno ilirsko-romanskega izvora“ , šele nedavno slavizirani, ki pa imajo do
ločno zavest svoje etnične individualnosti, kakor se je pokazalo ob času italijanske 
okupacije. Števila zanje ne navaja, na karti (II. p. 107) pa jih je označil domala od Reke 
do Kotora.

Odstavek o dalmatinskih Italijanih seveda ne mere biti objektivna analiza dejan
skega etničnega stanja in njegove geneze, kakor bi bila dolžnost znanstvenika, marveč 
je hislorično-polifični sestavek po načinu vsakdanje politične propagande. Navaja, kako 
se je zmanjševalo število Italijanov v Dalmaciji, pripoveduje, da je optiralo za Italijo 
okrog 14.000 Dalmatincev i. 1. d. Vendar si v statističnem pregledu ni upal napisati ni- 
kake številke za italijansko manjšino.

Razen tega računa še slovaško (80.000), malorusko (14.241) in poljsko (15.000) 
narodno manjšino.

Seveda se po teh računih avtorju posreči, da zmanjša število Srbov, Hrvatov in 
Slovencev na 7,590.000 ter da more dodeliti 37% manjšinam.

Kakor je že iz naslova razvidno, obravnava E. A. Monfosca narodne manjšine 
samo v Srednji in deloma v vzhodni Evropi, ne pa n. pr. v zapadnih državah. Posebno 
pa je značilno, da pri njem ni govora o manjšinah v Italiji. Anton Melik.

Časopis vlasteneckého spolku musejmho v Olomoucl. Redakčni rada: 
G. Dloucha ,  Dr. M. Remeš,  Dr. B. Vybfra l .  Roč. XXXVIII—XL. -  Rok 1927-1928. 
Olomouc.

Že v prvem letniku Geografskega Vestnika smo opozorili na pričujočo revijo, ki 
je medtem že zopet izdala troje debelih letnikov. S posebnim povdarkom moramo pod
črtati vrline te odlične muzejske publikacije, ki ji je le malo enakih O njeni življenjski 
sili ne priča le resen znanstveni nivo in velik krog odličnih sotrudnikov najrazličnejših 
panog vede, to dokazuje tudi zelo redno izdajanje snopičev, ki ne pozna zakasnitev. 
Tudi se mora naglasiti, kako vešče roke ima uredništvo, ki je razporedilo razprave po 
znanstvenih panogah, tako da je vsak letnih harmonična celota zase.

V 38. letniku (188 strani) nas zanima predvsem geološka studija J. Kouteka o 
globinskih razmerah jurskega morja okoli Brna, pri čemur se avtor opira na najdbe 
pefrografskih sedimentov in ostankov morskih živali. J. Avgusta popisuje novoodkrifo 
Hnëvofinsko jamo, ki se nahaja ne daleč od Olomouca. O mineraloških razmerah Sil- 
perskega okraja nas seznanja T. Krul.  Nato slede doneski iz področja botanike, zoo
logije, arheologije in zgodovine. Letnik zaključujejo objave arhivov in poročila o raznih 
muzejskih zbirkah.

Uvodna razprava B. Vy bi ral a v 39. letniku je posvečena šestdesetletnici zasluž
nega predsednika Muzejskega društva v Olomoucu M. Remeža, ki se je kot znanstvenik 
nveljavil ne te na Češkem, ampak tudi v tujini. Iz pregleda njegovih spisov izhaja, da 
se je bavil predvsem z geologijo, paleontologijo in zoologijo. Pisal pa je tudi historično- 
literarne razprave. Nas se tiče njegova študija „Eocen v Novi Baški na otoku Krku* ter
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prispevek k zgodovini narodnega prebujenja Slovencev. Geološki del zavzema poročilo 
R. Ke lfner ja o strafigrafskih in lekfonskih razmerah južne Moravske (z geološko karlo 
na podlagi kartiranja iz 1. 1923). Na podlagi mestnega arhiva je napisal V. Nešpor do
nesek k topografiji hiš v Olomoucu. V literarnem delu je priobčen zelo tehten biblio
grafski prispevek (D. Našica )  o Podkarpatski Rusiji.

40. letnik prinaša uvodoma predhodno razpravo B. Mi i l ler ja  o geološkem mapi- 
ranju sekcije Sv. Kopeček—Hrubâ voda pri Olomoucu (z geološko karto). V historičnem 
delu podaja ]. Laus  v obsežni studiji o gojitvi prirodnjh ved v Olomoucu od I. 1500. 
dalje zares sijajen prispevek o kulturnih razmerah mesta, ki je bilo zlasti sprva kot 
sedež vseučilišča (1574- 1860) pomembno znanstveno žarišče. Da si je ta sloves ohra
nilo do današnjih dni, je zasluga znanstvenih društev, ki so se na to osnovala, pred
vsem Muzejskega društva; v najnovejšem času se opaža tudi kulturni vpliv Brna.

Obilica referatov in ocen v vsakem letniku najlepše priča, kako znatna je produk
c i j  prirodoslovnih, zgodovinskih in arheoloških publikacij pri Čehih. V časopisu so tudi 
ocenjene sledeče naše publikacije: Geografski Vestnik II., Slovenski bijografski leksikon, 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Glasnik zem. muzeja u Bosni i Hercegovini in 
Stanojevičeva Enciklopedija. /?. Savnik.

Heritsch Franz: Die Entstehung der Hochgebitgsformen. Graz-1927. 
sfr, 170. Pred leti nam je F. Seidl s knjigama o Savinjskih planinah pričel podajati sliko 
naših visokih Alp. Seidlovo delo je ostalo do danes edino znanstveno navodilo za ra
zumevanje enega dela naših visokih planin, preglednega očrta vseh naših visokih Alp 
pa še nimamo. Nastanek visokogorskih oblik v avstrijskih Alpah je napisal Avstrijcem 
graški geolog in tnorfolog I. Heritsch.

Predpogoj za razvoj visokogorskih oblik so globoke doline z reliefno energijo 
najmanj 1000 m. Višine in oblike vrhov zavi;e od hribin, še bolj pa od razporedbe dolin; 
kajti razvoj dolin razbija grebene, razvoj krnic pa ustvarja ostre grebene. Večina visoko
gorskih oblik izvira iz ledeniških dob, ki ju imamo v Alpah ugotovljeni dve. Centralni 
morfološki izraz visokega gorovja so krnice ali okrešlji ; pod njim začno prevladovali 
srednjegorske oblike tako, da imamo povprečno mejo med visokim in srednjim gorovjem 
v Alpah v višini 2000 m, nikoli pa pod 1700 m. V Centralnih Alpah imamo jasno krniško 
izohipso, katere v Apneniških Alpah ni; plastika krnic v Centralnih in Apneniških Alpah 
je različna. Pri razvoju krnic zastopa Heritsch misel preperevanja in denudacije krničnih 
strani in nastopa proli istočasnemu vravnavanju krničinega dna.

Visokogorske ledeniške površi in visoke police so členi in ostanki preddiluvijalnega 
reliefa pokrajine. Na podlagi studija raznovrstnih stopenj v dolinah, izoblikovanih po le
denikih, pride Heritsch na temelju ugotovitev v Adamellu in v Turah do naziranja, da 
so nastala korita na osnovi bočne erozije tekoče vode ter da so rame konlaslih dolin 
ostanki preddiluvijalnih dolin, tako da so kontaste doline in terasaste krnice v svoji 
osnovi delo predledeniške vertikalne, bočne in regresivne erozije in da je tem osnovam 
eksaracija samo vzela oslre oblike. Proti Penckovemu stališču, da imamo kontaste do
line samo tam, kjer so se Alpe v ledeniški dobi nahajale v fazi dviganja, navaja kon
kretne protiprimere.

Sedanja površina Alp ni v skladu z njihovo notranjo zgradbo; vsaka alpska tek
tonska enota ima lastno gladino vrhov. Mnogo visokoalpskih dolinskih sistemov, v ka
terih so doline uvrščene druga v drugo, kaže radi majhne širine dolin in bližine hrbtov' 
da niso bile Alpe še nikoli relativno višje kot so danes. Vodna erozija se je sunkoma 
zajedala v relief, ki je postal iz položno valovite sfarotercijarne pokrajine polom sun
kovitih dviganj visokogorski, kar dokazujejo klasični primeri iz Lessinskih Alp. Na pod
lagi dejstva, da mora imeti oživljena erozija vzrok v dvignjenem terenu in na podlagi 
plasti predalpskih sedimentov sklepa na štiri faze v dviganju Alp: začetek miocena, 
začetek pliocena, začetek in konec diluvija. Gornjediluvijalnemu dvigu in temu sledečemu 
učinkovanju eksogenih sil sledijo ledeniki in eksaracija. jasno je to izraženo v Južnih 
apneniških Alpah od Brente do Krasa. Visoke denudacijske površi Severnih apneniških 
Alp so neodvisne od lege slojev ter so nastale vsled dvigov, ki so povzročili slrme 
robove in stene, v katerih je nastopila erozija. Z morfološko analizo „augensteinskih“ 
planot v Severnih apneniških Alpah pride do zaključka, da so Sev. apneniške Alpe v 
starem tercijaru predstavljale valovito podkrajino, skozi katero so vode transportirale 
predalpsko molaso. Analogno južnim- in severnoapneniškim alpskim visokim planotam 
so v Centralnih Alpah ploskve ledenišč. Današnje visokogorske denudacijske površi 
Južnih in Severnih apneniških Alp 1er ploskve ledenišč v Centralnih Alpah so dvignjeni 
ostanki spodnjemiocenske alpske pokrajine. Od eksogenih sil pa sta na plastiki visoko
gorskih alpskih oblik sodelovali v prvi vrsti regresivna erozija in eksaracija.
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Materijal, s kalcriin gradi, in ideje, na katerih postavlja svojo morfološko zgradbo, 
obvlada Heritsch popolnoma. Duh in način podajanja pa kaže, da je hkrati knjigo pisal 
turist turistu. Franjo Baš.

Hetlner A. Der Gang der Kultur über die Erde. 2. izd. Leipzig - Berlin 
1929. str. 164.

Zgodovina se pri podajanju razvoja kulture omejuje na določen delokrog, radi 
česar ni planetarna. Etnologija vpošteva bistveno samo današnji čas in zanemarja zgo
dovinske narode, socijologija pa izhaja od predpostavljenih idej in preveč generalizira. 
Vplivi, katere izvaja vedno in povsod površina zemlje na razvoj človeka in kulture, poleg 
tega pa razvoj kulture na našem planetu v njegovi geografski odvisnosti niso prišli do 
izraza nifi v zgodovini, niti v etnologiji in ne v socijologijl.

V filozofskem uvodu postavi Heftner podlago pojmovanju človekovega razvoja, ki 
je utemeljen po kakovostih pokrajine, od katerih odvisi intenzivnost človekovega udej
stvovanja na zemlji kot na pozornici zgodovine. Nastoju in pojavu človeka sledi razvoj ras 
in geografsko utemeljenih kultur. Rase, prirodni in poikulturni narodi nas uvajajo v staro 
orijentalsko, indijsko, vzhodnoazijsko in staroameriško kulturo, mediteranska antika pa 
v evropsko kulturo srednjega in novega veka. Ta kultura je zemljo evropeizirala, naj- 
preje z odkritji, nato pa z vsestransko kolonizac jo in prevladujočimi duševnimi vplivi. 
Z evropeizacijo zemlje se je razvila planetarna medsebojnost, ki se kaže v širjenju in 
mešanju človeka, v razvoju prekmorskega prometa in v evropeizaciji prekmorskega 
gospodarstva, v planetariziranju idej in v vseobsegajoči politični ekspanzivnosti, proti 
kateri nastopajo vedno bolj emancipirana in evropeizirana ljudstva.

Hettnerjevo delo ni niti zelo obsežno, niti nima novih geografsko fundamentalnih 
izsledkov. Izredna važnost knjige pa obstoji v metodi obravnavanja geografskih temeljev 
kultur in v pogostih mislih, ki nudijo vsepovsod vzpodbudo za nakazane geografsko 
nove, z zgodovinskih, socijoloških in etnoloških vidikov že obravnavane probleme. In 
to je danes, ko se pod firmo geopolitike obravnava mnogo na način, ki vzbuja nevar
nost, da bo geopolitika postala geografiji in narodnemu gospodarstvu to, kar je filologiji 
poljudna etimologija, odrešitev geopolitike, pa tudi antropogeografije. Metodično je po
kazal Hetfner, kako reševati probleme kulturne geografije in geopolitike, s čimer je do
sedanji melodik in filozof nemške geografije poslal pred Haushoferjem tudi metodik 
in sistematik geopolitike.

Za današnji čas, ko se ekskluzivisfično idealistično in ekonomsko gledanje kul
turnega razvoja izživlja v prikrojevanju zunanjosti zgodovinsk h dob, je še posebno 
vrfžno, da je Hetfner jasno in brez sholastično predpostavljenih nazorov izluščil iz raz
voja človeka bistvene predpogoje kulture, katere predstavljajo geografske lastnosti zemlje

Franjo Baš.

Г л а с н и к  Г е о г р а ф с к о г  Дру- 
штва, Свеска  XIV, Бесград  1928.

Na uvodnem mestu razpravlja S v .  
T o m i č  o Črni gori, njenem pomenu 
in n jenih p lemenih s karakteristiko 
njenega historičnega razvoja. M. S. F i l i 
p o v i č  zasleduje nekdanje gospodar 
stvo v oko l i c i  V isokega v Bosn i ,  
predvsem tudi nekdanje vinogradništvo, 
ki je danes tod popolnoma izginilo. — 
S. M. M i lo  j e v ič  poroča o s p e l e o lo 
ških p roučavanj ih  Popova pol ja v 
1.1925.-1928. -  L. M a r č i č  razpravlja 
o prebiva ls tvu Zadra,  njegovem po
reklu in lastnostih, o njegovem gibanju 
in migracijah tekom zgodovine ter končno 
o današnjem stanju, predvsem tudi o po
ložaju okoliškega,, prebivalstva v nov.h 
razmerah. — V Črno goro nas povede 
I. R a d u l o v i č e v  članek o Podgor ic i .
— P, Vu j e v i č  nadaljuje svoja izčrpna 
raziskovanja o podnebju Hvara in bo 
tako ta otok tudi s le strani temeljilo pro
učen. — A. M e l i k  prikazuje v članku

„Meja  med ba lkansk im polotokom 
in evropskim trupom“ najprej histo
rično - politično in geografsko mejo in 
povdarja zlasti važnost Panonskega ali 
Srednjedonavskega nižavja kol križišča 
vplivov iz srednje in vzhodne Evrope, 
Balkana in Italije. V odstavku o etno- 
politični meji obrača pažnjo predvsem 
kompliciranemu položaju slovenske zem
lje, in sicer osobito z ozirom na nemško- 
slovensko narodnostno mejo, ki jo avtor 
smatra za historično povsem normalen 
pojav, kakršnega najdemo v Evropi v vseh 
mejnih zonah, predvsem na vzhodnih, 
aktivnih zonah evropskih narodov. V zvezi 
s tem razpravlja tudi o subjektivnem in 
objektivnem pojmovanju narodnosti.

A. L a z i č  razpravlja o ekonomskih 
centrih Homo l ja  in Zvižda,  pokrajin v 
porečju Mlave in Peka, V. S. R a d o v a 
n o v i č  pa o Narodni  hrani v Ma- 
r i j o vu .

Slede manjši članki o prebivalstvu 
Caribroda, o nekaterih jamah Popovega
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polja, o naseljevanju Poljičanov na Braču, 
o geomorfologiji Belocrkvanske kotline, 
o gospodarskem življenju Kruševca in o 
prebivalstvu Stipa.

List zaključuje obširen pregled lite- 
ture in geografska kronika. Su. Ilešič.

H r v a t s k i  G e o g r a f s k i  Glasnik,  
broj 1. Potporom oblasne samouprave 
izdaje i uređuje prof. dr. Artur Gavazzi, 
Zagreb 1929.

Z letošnjim letom je stopila ob stran 
beograjski in ljubljanski geografski reviji 
še zagrebška in s tem izpolnila g oboko 
vrzel v razvoju naše geografske literature. 
Prvi zvezek ima poleg uvodnih besed 
urednika prof. A. Gavazzija naslednjo 
vsebino :

S t j . R a t k o v i č  razpravlja o g e o 
g r a f s k e m  k v o c i j e n t u  p r i t i s k a ,  o 
pojmu, ki ga je v politično geografijo 
uvedel A. Supan; upravičeno ugotavlja, 
da sloni na enostranskem precenjevanju 
le enega faklorja, namreč absolutnega 
števila prebivalstva sosednjih držav, ne 
vpošteva pa istotako važnih momentov, 
kakor so n. pr. matematični in fizikalni po
ložaj države, dolžina meje in njena ka
kovost, klimske prilike, prirodno bogastvo, 
poleg absolutnega posebno tudi relativno 
število prebivalstva (gostota), stopnja go
spodarskega razvoja, vojaške organiza
cije, socijalna struktura in politična zre
lost prebivalstva, narodnostne prilike, 
medsebojno razmerje sosednih držav itd.

A. Gavazzi nadaljuje v ljubljanskem 
.Geografskem Vestniku“ 1. 1925. započeti 
članek o horizontalnem razporedu n a j 
v e č j i h  in na jman jš ih  povprečnih 
m e s e č n i h  padav in na Ba lk ,  po l 
otoku; nadalje objavlja svoja opazovanja 
glede B r i i c k n e r j e v e  pe r iod e  in v 
v članku „Ein Trockengebiet in jugosla- 
vien" korigira G. Hellmannovo mnenje, 
da v naši državi ni predela z letno mno
žino padavin pod 500 mm; opazovanja v 
dobi 1923—1928 dokazujejo za velike pre
dele Makedonije baš nasprotno.

Dr. M.Šenoa loči v razpravi „DieTy
pen unserer Städte“ pri hrvatskih mestih 
sledeče tipe: 1.) južnoevropski  tip, 
posebno ob morskih zalivih (Bakar, Nin, 
stara Salona, Kotor itd.), ob izlivih rek v 
zalive (Novigrad, Šibenik), dalje vrh ska- 
line nad obalo (Omišalj), ob morskih ka
nalih, često na obeh straneh (Zadar, Kor
čula - Orebiči, Split), potem v svrho o- 
brambe ob prelivih (Trogir), ob izlivih rek 
(Reka, Omiš, Metković, tudi Gradiška in 
Tržič) in končno v notranjosti ob robu 
kraških planot (Knin, Sinj, Imotski itd.)
— 2.) s r e d n j e v r o p s k i  t ip, n. pr. pod 
utrjenim gradom (m. dr. Zagreb, Ljub
ljana), na sotočju dveh rek ali blizu njega

(Zemun, Vukovar, Sisak, Brod n/S, Osijek. 
Varaždin), v zavojih reke (Novo mesto, 
Kostanjevica. Petrovaradin), redkeje blizu 
izvira (Sarajevo), dalje mesta, nastala 
vsled historičnih vplivov, n. pr. rezidence, 
skupščine itd. (Nin, Biograd, Križevci itd.), 
ali cerkvenih središč (Đakovo), dalje .sub
urbia“ (Virovitica, Požega, Koprivnica, 
Slunj, Samobor, Udbina), ob prometnih 
črtah (Gospić, Brod n/S), na k ižiščih cest 
(Vinkovci, Zagreb, Ljubljana, Maribor, Ptuj, 
Varaždin), v bližini prirodnih bogastev in 
industrije in končno „krajiški“ tip (Kar
lovac, Glina, Petrinja itd.)

St j .  R a t k o v i č  razpravlja o p isav i  
g e o g r a f s k i h  im en  in nasprotuje pre
nosu fonetične pisave tujk, kakršno upo
rablja cirilica, tudi v latinico. Dr. S. Škreb 
obravnava m e s e č n i  p o v p r e č e k  me
t e o r o lo š k ih  e l e m e n t o v  v Zagrebu 
in n j ih  s p r e m e n l j i v o s t ,  a M. K o 
v a č e v i č  re'erira o meteoroloških poro
čilih Geofizičnega zavoda v Zagrebu.

Končno objavlja 1. R u b i ć  pod na
slovom „IsDaša na Biokovi“ zelo izčrpno 
študijo o planšarstvu v tem gorovju z na
tančnim seznamom planšarskih naselbin, 
bogatim statističnim in ilustrativnim ma
terijalom.

Zvezek zaključuje širši publiki na
menjena rubrika „Naše slike', referati o 
literaturi in različne statistične, imeno
slovne in druge informativne beležke.

Su. Ilešič.
Г л а с н и к  Е т н о г р а ф с к о г  му- 

зе ј а  у Београду III. 1928. - Ст.Ми- 
ј а т о в и ћ :  Обичаји y Ptcaeii. — Ст. 
Т а н о в и ћ :  Нетто о духу и ментали
тету нашега народа око Ђевђелије. — 
Фр. Б а ш :  Ветрењаче у Словенији.

Г л а с н и к  С к о п с к о г  Н а у ч н о г  
Д р у ш т в а Ш .  1928. Оделен>е друштве- 
них наука. — Т. Р. Ћ о р ђ е в и ћ :  Чер- 
кези у нашој земљи.

Г л а с н и к  С к о п с к о г  Н а у ч н о г  
Д р у ш т в а .  IV. 1928. Оделење природ- 
нихнаука 1. — П .С.Јовановић:  Каосне 
појаве у Поречу. — В. С. Радо вано-  
вић :  Мали денудациони облици гнај- 
сног земљишта — прилог из Јужне 
Србије. — Б. В а ј и ћ :  Минералне и ље- 
кивите воде v Јужној Србији. — П. C. 
Јовановић :  Прилог хидрологији Јужне 
Србије.

Г л а с н и к  З е м а љ с к о г  м у зе  ja 
у Б о с н и  и Х е р ц е г о в и н и .  XXXIX.
1927. Сарајево. — I. св.: За природне 
науке. - Ђ. П р о т и ћ :  Хидообиолошке 
и планктон-сгудије на језерима Бо:не 
и Херцеговине IV. — Бо р  Ж . М ил о- 
ј е в и ћ :  Острво Вис. — II. св.: За хи- 
сторију и етнографију. — М. К а р а в а -  
н о ви ћ :  О типовима кућа у Босни.
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R u d a r s k i  i f o p i o n i č k i  Vesnik.  
Organ Udruženia rudarskih poduzelnika 
Kraljevine SHS. God. I. Beograd 1929. 
B r .i. — Ing. D. F. Ko la F: Stvaranje teške 
industrije u Kraljevini SHS. — Dr. V. V r 
hu n e c: Stanje ugljarske industrije u Kra
ljevini SHS. — M T . L u k o v i č :  Geo
loški sastav i petrolejske pojave planine 
Majevice. — T. J a k š i č ;  O starosti i geo
loško rudarskim prilikama sonih naslaga 
u okolini Tuzle. — Ž. Popov ič :  Asfaltna 
ležišta u Hercegovini. — Ing. D. F. K o I a F: 
Jadranska pruga i naša teška industrija.

I z v j e š ć e  B o t a n i č k o g  z a v o d a  
s v e u č i l i š t a  u Zagrebu. Vol. IV., 1929. 
I. H o r v a t ,  Rasprostranjenje i prošlost 
mediteranskih, ilirskih i pontskih eleme
nata u flori sjeverne Hrvatske i Slovenije.

V i j e s t i  G e o l o š k o g a  Z a v o d a  u 
Zagrebu. II. 1927./28. — L. M a r i ć :  Masiv 
Gabra kot Jablanice. — K. V. Pe tkov ič :  
Geološka promatranja u Valjevskoj Pod- 
gorini. - T. J a k š i č :  Boksiti u Hercego
vini. — Fr. T u č a n :  Aragonit od farne
sine ispod Šargana kod Mokre Gore u 
Sjeverozapad. Srbiji. — ]. M ih a i lo v i č :  
Pakračka trusna oblast. — Fr. T u č a n :  
Andezitska erupcija u hercegovačkom 
kršu. — V. S im i č :  Geološke bilješke iz 
Srbije.

Č a s o p i s  za z g o d o v in o  in n a 
ro d o p i s j e .  XXIII. 1928. 5. — M. D о - 
l e n e :  Odkod -  vsobénjki?

P l a n i n s k i  V e s t n i k  XXIX. Ljub
ljana 1929.1 -5. št. — H. Tu m a: Imeno- 
sloje Julijskih Alp. — I. M ich  1er: Gra- 
diščnica ali Vražja jama.

H r v a t s k i  p l a n in a r  XXV. Zagreb 
1929. — Dr. J. P o l j a k :  Cetina.

B lgar sk i  turist XXL 1. Sofija 1929.
— N. Ga lčov:  Vpečatlenija ot Slovenija.

Z e i t s c h r i f t  der G e s e l l s c h a f t  
für E r d k u n d e  zu Be r l i n .  1828, 7./8. 
W i n k l e r  A.: Über die Zusammenhänge 
zwischen geologischer und geomorpho- 
logischer Gebirgsentwicklung am Slid-

ostende der Zenfralalpen im Jungtertiär. 
9./10. H e 11 m a n n G. : Die Trockengebiete 
Europas und deren Ursachen. — 1929, 
1/2. M. D o 1 n у с к у j : Zur Frage der na
türlichen Einteilung Europas. — 3/4. N. 
K r e b s :  Ebenheiten und Inselberge im 
Karst.

Z e i t s c h r i f t  für G e o p o l i t i k  V. 
1928, H3. A. Tö rök :  Das Staatenproblem 
des Donaubeckens. - F. G. K le in w ae-  
chter :  Die slovenische Kulturautonomie 
in Kärnten. — H.9. I. M. Ken w o r thy :  
Die Kriegsgefahr auf dem Balkan. — B. 
S c h e i c h e i b a u e r :  Der Kampf um die 
jugoslavische Küste. — A. K ö rb  er :  
Rückblick und Ausschau auf dem Balkan.
— H. 10. A. T ö r ö k :  Die südslavischen 
Stämme und ihr Staat. — VI. 1929. H. 2. 
A. T ö r ö k :  Ist ein selbständiges Kroatien 
möglich?

M i t t e i l u n g e n  der G e o g ra p h i 
s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in M ü n c h e n
1928, 2. Heft. N i e m e i e r  G.: Hvar als 
Typ der Mittel- und Süddalmatinischen 
Inseln.

C a r i n t h i a  11. Mitteilungen des Ve
reines Naturkundliches Landesmuseum 
für Kärnten. 37-38. 1928. A. K i es l inger :  
Eiszeitseen in Ostkärnten. - K. Tr even:  
Die Witterungsjahre 1926 und 1927 in 
Klagenfurt.

M i t t e i l u n g e n  der G e o g r a p h i 
s chen  F a c h s c h a f t  der Univers i tät  
F r e i b u r g  i. Br. Heft 3.1928. -  H.Has- 
s in g e r :  Dalmatien.

Prejeli smo še: N o v a k  |., Šmarna 
Gora. Ljubljana 1928. — С. М. М и л o- 
јевић,  Повремено впело Градница. 
Београд 1928. — Бор. Ж . Милојевић 
Типпви дчнарских острва. Беогоад1928.
— П. С. Ј о в а н о в и ћ ,  Глашчација Ја- 
купице. Посебна издања Геогр. Друштва, 
Беогоад св. 3. и 4. —

Nove  s e k c i j e  s p e c i a l n e  karte 
1:100 000: Prokuplje, Cetinje, Skadar, 
Novi Pazar.
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Geografsko društvo na univerzi v Ljubljani
javlja vsem jugoslovanskim geografom, da je  sklenilo na svoji odborovi seji dne 
7. maja 1929, da p r e lo ž i za čas od 4 . - 6 .  junija 1929  projektirani II. kongres jugo
slovanskih geografov v Ljubljani. Kongres bi se bil mogel uspešno in ob zadostnem 
številu udeležencev vršiti le, če  bi bilo Ministarstvo Saobraćaja dovolilo kongresi- 
stom četrtinsko vozno ceno po železnici. Min. Saobr. je  na našo prvo prošnjo dovo
lilo udeležencem vožnjo za polovično ceno, ponovno prošnjo za četrtinsko vozno 
ceno pa odbilo. Težki gmotni položaj profesorjev - geografov pa bi le malokateremu 
tovarišu zlasti iz južnih pokrajin države dovolil udeležbo pod tem pogojem, kar 
smo razbrali ludi iz došlih prijav h kongresu. V teh neugodnih prilikah na žalost ni mo
goče misliti na kongres geografov in smo ga torej kljub femu, da so bile že vse pri
prave v teku in da je  bil že urejen program, odložili na nedoločen čas.

L ju b ljan a , dne 10. maja 1929.


