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Obzornik. 
Nova upravna razdelitev naše kraljevine. Z zakonom o imenu in razde-

litvi kraljevine na upravna področja z dne 3. okt. 1929. je naša država raz-
deljena na 9 banovin in na „Upravo mesta Beograda". Državna statistika je 
že izdala „Statistični pregled kraljevine Jugoslavije", Beograd 1930, str. 30, 
v katerem so objavljeni občni statistični podatki ljudskega štetja iz 1. 1921. 
in sicer po banovinah. Upoštevana je za vsako banovino, za vsak srez in za 
vsako občino površina v km2, število domačij in 31. jan. 1921 prisotno pre-
bivalstvo po veri in maternem jeziku. V naslednjem navajamo glavne po-
datke za vse banovine: 
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Publikacija navaja še, da je štel Beograd po občinskem popisu z dne 
15. aprila 1929 226.289 prebivalcev. V. B. 

Izkopavanja na Gradišču pri Velikih Malencah blizu Brežic. Približno 
2 km zapadnojužnozapadno od izliva Krke, antične Corcoras, neposredno 
nad sedanjim mostom državne ceste, ki veže Malence in Krško vas, se dviga 
nekako 15 m nad nivojem današnje ceste terasa iz nuliporskega apnenca, ki j o 
imenuje ljudstvo Gradišče. Terasa obvladuje mesto, ki je že od nekdaj zelo 
pripravno za prehod preko Krke. Severni in zapadni rob padata strmo in 
sta zato že od narave dovolj zavarovana; tudi na vzhodni strani nudi glo-
boko vrezana grapa nekaj zaščite, tako da je odprta le južna stran. Ugodni 
prirodni položaj terase so že zgodaj izrabili za utrdbo. Izkopavanja ljub-
ljanskega arheološkega seminarja v letu 1929. so ugotovila tri plasti. V naj-
globokejši plasti so se odkrili ostanki prehistorične utrdbe, hallstattski okop 
iz velikih najdencev (neobklesani apnenčevi bloki), ki jih je bilo lahko najti 
v bližini. Y latênski in prvi rimski dobi je bilo Gradišče morda zapuščeno; 
v tej dobi se je razvijal v ravnini pod njim Neviodunum. Nato pa je bil, 
domnevno že v 3. stol. po Kr., zgrajen nad predzgodovinskim okopom rimski 
zid, ki je bil brez stolpov in imel vhod le od zapadne strani. Notranjost 
je bila, kakor se zdi, nezazidana, ker se iz te dobe ni našlo ničesar. Nato 
so, bržkone proti koncu 4. stoletja, okrepili ta zid s stolpi in oporniki in zgra-
dili nova vrata na južni strani. V notranjosti je bila zgrajena krščanska 
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cerkev, od katere so se odkrili zelo poškodovani temelji. Ta zadnja rimska 
perioda spada v isto vrsto kakor znano zaporno obzidje pri Vrhniki, z njim 
zvezani zagvozdni položaji pri Lanišču in tretja obrambna postojanka na 
Hrušici. Yes ta sistem obmejnih utrdb je služil obrambi važne ceste, ki je 
vodila iz panonske nižine, rezervoarja evropskih narodov, proti Italiji. 
Utrdbe pri Malencah „na brežiških vratih" so prva pregrada, na katero so 
naleteli barbarski navali. B. Saria. 

Potočka zijalka na Olševi. V času od mojega lanskega poročila pa do 
danes se ni v teoretično znanstvenem oziru nič spremenilo. Prof. B r o d a r 
j e v dvomesečnem delu (poleti 1929) izkopal še nebroj koščenega materijala, 
ki pa še ni sortiran in pregledan — zlasti radi pomanjkanja prostora in 
časa. Saj mora najditelj opravljati težko službo na šoli in more uporabljati 
le razmeroma malo časa za znanstveno delo. Bilo bi pač prav, ako bi mu 
merodajni činitelji pripomogli k daljšemu, vsaj enoletnemu (seveda plača-
nemu) dopustu, kajti le na ta način bo mogoče ogromen materijal za silo 
sistematično obdelati. 

Jama je sedaj točno izmerjena in fotografirana. Bilo bi treba odstreliti 
ogromne količine materijala, da bi se prišlo do dna. Od vse površine je 
doslej preiskan komaj en odstotek in to le v globino 1 m, dasi so poskusni 
kopi do 4 m izkazali, da so kosti še v mnogo globljih, skoro v vseh plasteh. 
Doslej se na žalost ni našla nobena človeška kost, niti odlomek, pač pa ve-
liko artefaktov, šil raznih velikosti (do ca 30 cm!), med drugim tudi ena šivanka 
doslej še neznanega tipa, ki bo v svetovni literaturi vzbudila gotovo še 
veliko zanimanja. Vprašanje preluknjanih kosti še ni popolnoma rešeno, dasi 
je najditelj za luknje na distalni epifizi humera slučajno našel enostavno 
in pravilno razlago: so naravnega izvora, morda nekoliko umetno povečane. 
Za luknje v drugih kosteh, zlasti na lobanji, razlaga še ni najdena. Gladek 
rob kaže na to, da so bile počasi izvrtane, zakaj če bi bil vzrok udarec (ali 
celo ugriz medveda — tudi o tem se je že govorilo!), bi bila okolica vsaj 
popokana ali na kak drug način pokvarjena. Drug izvor nego umeten tu 
pač ni mogoč. Sicer pa pričakujemo prav zaradi teh lukenj še obširnejše 
diskusije. 

Zanimivo je tudi, da so se našli artefakti iz silexa, ki kažejo na mikro-
litsko kulturo. Črn kresilnik, iz katerega je vseh 11 najdenih praskale in 
rezil, se je našel v pragorskem podnožju Olševe Najditelj je odkril tudi 
nekaj ognjišč, zlasti pri vhodu v jamo štiri v različnih plasteh. Tudi koščeni 
artefakti so še pri in pod nasipnim stožcem pred jamo. Gospod profesor je 
izdal lani poročilo v Izvestjih celjske realne gimnazije in je v Ljubljani 
predaval v decembru 1929 v Prosvetni zvezi, 25. I. 1930 je podal prvo po-
drobno poročilo na naši univerzi pod okriljem Geogr. društva, 28. I. pa je 
predaval v Zvezi kulturnih društev. Predavanja so spremljale zanimive 
skioptične slike, v poročilu na univerzi pa je podal najditelj točen opis več 
profilov, ki pričajo o njegovem temeljitem, res znanstvenem delu. Detaljni 
tlorisi in profili bodo vzbudili v znanstvenem svetu pač največje zanimanje 
za najdbo, ki je tako neprecenljivega pomena za spoznavanje ledene dobe 
v Alpah. Nove objave pripravlja izredno marljivi najditelj na Dunaju in 
v Zdravniškem vestniku v Ljubljani. 

O priliki tega referata bi opozoril še na dvoje: 1. H. O b e r m a y e r je 
B a y e r - jevo knjigo „Der Mensch im Eiszeitalter", 1927, v Anthrop. Anz. Y/2 
(1928) jako nepovoljno ocenil v raznih geoloških in paleontoloških vpraša-
njih in mu pri tem tudi dokazal (s primeri), da ne obvlada strokovne lite-
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rature v tem obsegu, kakor bi bilo za pisatelja take knjige potrebno. Očita 
mu celo „dass die in den obigen Sätzen (citati) niedergelegte Naivität mit 
Wissenschaft nichts mehr zu tun hat." (Str. 132). O. misli da B.jeva knjiga 
ne bo razčistila še nejasnih vprašanj (kakor pravi sam avtor), pač pa morda 
celo zmešala že znane resnice in pojme, zlasti pri nestrokovnjakih — slednje 
velja posebej tudi za B.jevo razdelbo ledene dobe. Kritične in vseskozi 
stvarne, s citati opremljene opombe znanega starega strokovnjaka vzbujajo 
pač opravičeno skepso glede B.jevih izvajanj. 

2. V Anthrop. Anz. V/3 (1928) je izšel članek: Zur Chronologie und Glie-
derung des Eiszeitalters im Bereiche des alpinen Glazials od B. E b e r 1 - a. 
Na podstavi računov beograjskega prof. M. M i l a n k o v i ć - a (publicirano 
v: Die Klimate der geologischen Vorzeit. Von V. K o p p e n und A. W e g e -
n e r , Berlin, Bornträger, 1924 — prim, letnico B a y e r - jeve knjige!), ki 
je izračunal na podstavi astronomskih predpostavk za 55., 60. in 65. stop. 
sev. geogr. širine količino (intenziteto) solnčnega žarevanja (in s tem toplotne 
razmere) za 1,000.000 let nazaj, so pokazale studije na Lech-Illerski planoti, 
da se ujemajo P e n c k - B r i i c k n e r - jeve štiri ledene dobe z imenovanimi 
računi, da, celo, da je bila pred günzem še neka donavska ledena doba. Tudi v 
poznem tercijeru se že pojavljajo ledene dobe. Krivulje žarevanja in nastopa 
ledenih dob, da, celo intenziteta enega in drugega pojava, izražena v dia-
gramu, se prav presenetljivo ujemajo. V omenjenem članku je izraženo 
upanje, da pridemo tem potom končno k absolutni kronologiji ledene dobe 
(„Damit aber lassen sich die beiden Reihen, die Strahlungskurve mit der 
astronomisch errechneten Zeitteilung und die stratigraphische Reihe mit 
ihrer entsprechenden Ablagerungsserie, zusammen in ihrer gegenseitigen Er-
gänzung und Kontrolle auswerten als V o l l g l i e d e r u n g und als w i r k -
l i c h e , n i c h t b l o s s r e l a t i v e C h r o n o l o g i e d e s E i s z e i t -
a l t e r , zunächst für das alpine Glazial" (Podčrtal avtor). Spor o ledenih 
dobah pač še ni razčiščen, zdi se pa, da ga niti B.jev biglacializem ne raz-
jasni končnoveljavno (prim. Obermayerjevo recenzijo). 

Oboje omenjam radi tega, ker se mi zdi, da smo se ravno pri vprašanjih 
okoli Potočke zijalke preveč zanašali na B a y e r - ja. B. je namreč Potočko 
zijalko že (in to jako hitro) točno opredelil in vidi v nji potrdilo za svojo 
biglacijalno teorijo; tudi naj dokazuje prav ta najdba s svojo visoko lego 
(1700 m) toplejše aurignaško podnebje (Aurignacschwankung). Saj sta bojda 
obe domnevi pravilni, toda kakor sem že lani na tem mestu izražal skepso, 
sem tudi letos v (Zdrav. vest. II/l) omenil, da se zdijo B.jevi sklepi apriori-
stični in ne zadostno podprti („B a y e r - jeva stavba je sicer povsem logična, 
morda tudi pravilna, toda — za enkrat š e n e d o k a z a n a . . . " ) . O b e r -
m a y e r - jeva strokovna kritika me je žal v skepsi utrdila, tudi glede B.jevih 
geoloških in klimatoloških izvajanj. Treba bo pač več previdnosti pri pre-
sojanju vseh k vprašanju Potočke zijalke spadajočih izjav imenovanega, 
sicer vendar znamenitega raziskovalca; da pa njegova antropološka izva-
janja ne morejo vzdržati strožje (strokovne) kritike, sem že lani na tem 
mestu in letos (v Zdrav. vest. 1. c.) povdarjal in, kakor upam, tudi dokazal. 
Nekoliko drugačno luč je vrglo na vprašanje azijskega pračloveka odkritje 
pekinškega sinantropa (obširnejše strokovno poročilo še manjka!), toda z a 
a n t r o p o l o š k a v p r a š a n j a P o t o č k e z i j a l k e s e s t e m p a č 
n i č n e s p r e m e n i — vsaj za enkrat ne. 

B. škerlj. 
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Društvo za raziskavanje jam v Ljubljani je imelo svoj občni zbor dne 
28. III. 1930. V preteklem društvenem letu je društvo proučevalo predvsem 
hidrografske razmere Loškega polja in njegove okolice. Dela so se vršila s 
podporo bivšega komisarijata ljubljanske oblastne samouprave in občine 
Stari trg pri Ložu. Sodelovali so geografski institut ljubljanske univerze 
(g. doc. dr. A. Melik), g. prof. ing. C. Žnidaršič in oblastna tehnična uprava v 
Ljubljani. Raziskovanja so zasledovala poleg teoretsko-znanstvenih tudi na-
rodnogospodarske namene in so se tikala vprašanja omejitve poplav na Lo-
škem polju in vprašanja racijonalne vodne preskrbe. Izdelala se je foto-
grafska karta vseh studencev in vodotokov v teritoriju, ki gravitira proti 
Loškemu polju, v merilu i : 25000. Nameravano proučevanje podzemskih 
zvez med vodotoki se je moralo radi neugodnega vremena (suše) odložiti. 
Obarval se je samo potok Obrh pred požiralniki pri vasi Dane z 2 kg ura-
nina ter opazovala voda na 18 postajah v jami Golobini in na robu Cerkni-
škega in Ljubljanskega polja. Rezultat je bil pozitiven samo pri jezercu v 
Golobini. — Nadalje se je položila nivelacijska mreža po vsem polju (v dol-
žini kakih 23 km) in se je pričelo s tahimetrijskimi merjenji v spodnjem 
delu polja. — Da se ugotovi, ali je potok v Križni janii za napravo vodovoda 
za Loško polje primeren, se je izmerila njegova višina in zasledoval njegov 
podzemski potek. Izkazalo se je, da ima proti polju premalo padca. — Poleg 
teh študij je društvo raziskovalo 21 podzemskih jam na 23 izletih. 

Po občnem zboru je predaval g. B. Koman o hidrografiji Loškega polja. 
R. Kenk. 

Ekskurzija Geografskega instituta ljubljanske univerze na Notranjski 
in Dolenjski Kras. V zvezi z akcijo Društva za raziskovanje jam na našem 
Krasu, je priredil Geografski institut ljubljanske univerze v dneh od 10. do 
16. junija 1929 enotedensko ekskurzijo pod vodstvom doc. dr. A. Melika in 
asist. dr. I. Rakovca ter ob udeležbi sedmih članov instituta. Izhodišče eks-
kurzije je bil Rakek, odkoder so se podali člani ekskurzije najprej na vzhodni 
rob Cerkniškega polja, kjer so pričeli z delom, ki je bilo glavna svrha eks-
kurzije, namreč z beleženjem in klasifikacijo vseh pojavov nadzemske hi-
drografije, tako izvorov in ponorov kakor vseh stalnih in periodičnih vodnih 
tokov. Vsak od navedenih pojavov se je podrobno klasificiral, izmerila se po 
možnosti absolutna ali relativna višina, dimenzije, temperatura vode, zabele-
žilo se narodno ime in važnejše informacije ali domneve domačinov. Ali delo 
ekskurzije se ni omejilo le na te stvari, marveč je obsegalo tudi geomorfo-
loška opazovanja, predvsem suhe doline in terase ter antropogeografske zna-
čilnosti. Pri tem se je zbralo mnogo interesantnega gradiva, osobito kar se 
tiče naselij (lega in tipi naselij, tipi hiš, kozolcev i. t. d.). Institut je napravil 
ob tej priliki tudi precejšnje število fotografskih posnetkov. 

Prvi trije dnevi ekskurzije so bili posvečeni predvsem Loškemu polju 
in njegovi bližnji okolici z gornjim rokom Cerkniškega polja vred. Izhodišče 
proučevanja je bil Nadlesk, kjer so bili udeleženci ekskurzije nastanjeni v 
gostoljubni hiši g. Kržiča, župana starotrške občine. Po končanem delu v tem 
predelu so člani ekskurzije nadaljevali pot inimo Babnega polja na Prezid, 
nakar so naslednji dan izven prvotnega programa napravili ovinek mimo 
Čabra in nato krenili v smeri čez Travo in Drago proti Loškemu potoku, kjer 
se je zopet pričelo intenzivno delo v zgoraj navedenem smislu. Zadnji pre-
del intenzivnega dela so bile Bloke, odkoder so se udeleženci vrnili v Ljub-
ljano v smeri čez Sodražico. 
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H koncu je treba povdariti, da so bili udeleženci ekskurzije tako od 
predstavnikov javnih oblasti kakor od ljudstva samega povsod gostoljubno 
sprejeti in so uživali od njih vsestransko podporo, bodisi v gmotnem oziru, kot 
glede informacij. Osobito so šli udeležencem na roko županstva občin Stari 
trg, Loški potok ter Nova vas, kakor tudi mnogi posamezniki, ki se jim vsem 
na tem mestu še enkrat izreka najtoplejša zahvala. Svetozar Ilešič. 

Interuniverzitetna ekskurzija francoskih geografov v Jugoslaviji. V dneh 
od 20. septembra do 2. oktobra 1929. je posetila našo državo interuniverzi-
tetna ekskurzija francoskih geografov, katere se je pod vodstvom prof. 
Em. de Martonne-a udeležilo 12 profesorjev in 30 študentov-geografov, z 
malimi izjemami iz Francije. 

Francoski gostje so se peljali preko Jesenic in Slovenije v Zagreb, nato 
skozi Liko v Šibenik, Split, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Užice, Kraljevo in 
preko Mitrovice v Skoplje ter v Beograd, na kar so se preko Zagreba in Rakeka 
vračali proti domu. Vsa pot je bila za udeležence ekskurzije vsekakor in-
teresantna in vrnili so se zadovoljni z bogatimi opazovanji in ugodnimi vtisi, 
ki so jih dobili v naši državi, kakor tudi s sprejemom, ki so ga doživeli 
(prim, poročilo v „La Géographie" LU, 5—6, p. 416). 

Francoske geografe so spremljali na posameznih sektorjih njihove poti 
zastopniki geografije na naših univerzah: prof. B. Ž. Milojević (Beograd), 
A. Gavazzi (Zagreb), P. S. Jovanović (Skoplje) in A. Melik (Ljubljana). 

S. I. 
Muzej za regionalno geografijo v Leipzigu. V lanskem letniku G. V. sem 

podal kratko poročilo o nastanku in važnosti tega, doslej v Nemčiji edinega 
muzeja. Ker se mi je kasneje nudila ugodna prilika, da sem si ga mogel sam 
ogledati, skušam z naslednjimi vrsticami kolikor mogoče izpopolniti svoje 
lansko poročilo. 

Muzej so otvorili 1. 18%., ko je bil zgrajen Grassijev muzej, v katerem 
se je bil namestil tudi etnografski muzej. Vseboval je tedaj le manjšo zbirko 
iz Južne Amerike ter gradivo, namenjeno za studij vulkanizma, kar je zbral 
in podaril muzeju njegov ustanovitelj S t ü b e 1. Po dragocenih prispevkih 
prof. H. M e y e r j a se je oddelek Južne Amerike izdatno pomnožil. Da je 
muzej že v prvih početkih izborno služil svojemu namenu, je razvidno dalje 
tudi iz tega, da je v letih 1896—1904 izdajal „Veröffentlichungen des Museums 
für Länderkunde", kjer je S t ii b e 1 objavljal svoja originalna dela. Po 
S t i i b l o v i smrti se je muzej začasno združil z etnografskim muzejem, ki 
pa je kljub temu kmalu dobil svojega posebnega oskrbnika v osebi dr. W. 
B e r g t a , znanega geologa in sodelavca umrlega S t ii b 1 a. Na njegov pred-
log se je muzej za regionalno geografijo zopet ločil od etnografskega ter 
pričel izdatno naraščati. Toda v povojnem času je postalo delovanje muzeja 
čedalje bol j otežkočeno, dokler se ni muzej 1. 1924. radi finančnih težkoč za-
tvoril. Nova, boljša doba je nastopila zanj šele 1. 1927., ko je bilo zgrajeno 
novo, veliko večje poslopje Grassijevega muzeja, v katerem je nameščen tudi 
etnografski muzej ter muzej za umetno obrt in kjer dopušča poleg tega pre-
cejšen prostor vsakemu izmed teh treh muzejev čim večji razmah. Vodstvo 
muzeja za regionalno geografijo je poverila mestna občina, pod čigar upravo 
spada celotna ustanova Grassijevega muzeja, geografu dr. R. R e i n h a r d u , 
ki ga še danes uspešno vodi. 

Muzej je razdeljen v 3 oddelke, afriški, južnoameriški in oddelek za go-
spodarsko geografijo. Zadnji oddelek si je zamislil ter ga ustanovil šele se-
danji direktor muzeja R e i n h a r d , ki je znan strokovnjak na tem polju. 



OBZORNIK. 1 8 9 

Afriški oddelek obsega 7 sob oziroma oddeljenih prostorov z zaokroženimi 
geografskimi skupinami. V prvi skupini je prikazana zgodovina odkritja 
Afrike, kjer se zlasti povdarja delo nemških raziskovalcev. V posebnih vi-
trinah so shranjena originalna pisma, beležke, skice in dnevniki raznih afri-
ških raziskovalcev kot Emin paše, Stanleya, Nachtigala, Granta, Schwein-
furtha, Rohlfsa in drugih. V drugi skupini je zbrano obširno in poučno gra-
divo, ki se tiče geologije in morfologije in kjer se nahaja poleg kart, re-
liefov, diagramov, slik in fotografij tudi zbirka najznačilnejših afriških hribin. 
V tretji skupini ponazoruje zbrano gradivo klimatske in hidrografske odno-
šaje. V sredini naslednje sobe, kjer je prikazana flora in favna, se nahaja 
tudi večja skupina živih rastlin iz raznih afriških pokrajin. Naslednje tri 
sobe so končno odmerjene antropogeografiji s pododdelki: prebivalstvo in na-
selja, človek in gospodarstvo ter Afrika v svetovni politiki. Tu so zbrane 
razne karte o gostoti prebivalstva, naseljevanju Evropcev, razširjenju islama, 
klimatskih boleznih, razporeditvi velikih naselij, razdelitvi kontinenta v 
posamezne pokrajinske tipe itd. Dalje so tu zbrani in natura vsi glavni iz-
vozni produkti Afrike z natančno navedbo, k je in v koliki množini se pri-
delujejo in po katerih lukah ter v katere smeri se izvažajo, številni zemljevidi 
ponazorujejo končno boj evropskih sil za kolonialno posest v Afriki. Več in 
z veliko skrbnostjo prirejenih dioram še bolj povečuje pestrost zbirke. — 
Oddelku Južne Amerike je odkazanih 9 oddeljenih prostorov s pododdelki: 
Južna Amerika kot celota, posamezne države (Argentina, Brazilija, Chile, 
Ecuador) ter zgodovina odkritja kontinenta. Vse je obdelano in prikazano na 
sličen način kot v afriškem oddelku. Zadnja soba v tem oddelku je posvečena 
S t i i b l u samemu; tu je razpostavljeno vse gradivo, ki ga je nabral tekom 
svojih številnih raziskavanj. — Oddelek za gospodarsko geografijo je name-
ščen v 5 sobah in razdeljen v 2 skupini. V prvi so prikazani glavni pro-
dukti svetovne trgovine in sicer najvažnejša hranila (žito, sladkor, meso, 
kava, čaj, kakao), dalje kavčuk, bombaž, premog in železo. Ostali važni pro-
dukti kot petrolej, les, dragocene kovine še niso zastopani, vendar zbira mu-
zejsko društvo tudi že tozadevno gradivo. V drugi skupini se obravnava 
svetovni promet ter vsa njegova sredstva, pota in središča. 

V prihodnjih letih namerava vodstvo muzeja ustanoviti slične oddelke 
tudi še za Severno Ameriko, Azijo, Evropo in polarne kraje ter poseben od-
delek za splošno fizikalno geografijo, ki bi se mu pridružila S t i i b l o v a 
vulkanološka zbirka. 

Poleg omenjenih treh oddelkov se nahaja v muzeju tudi še obsežna stro-
kovna knjižnica (ki je točasno združena s knjižnico Geografskega društva v 
Leipzigu), zbirka zemljevidov ter arhiv za pokrajinske slike in fotografije. 
V najnovejšem času se je ustanovila tudi zbirka geografskih filmov in arhiv 
za dokumente posameznih raziskovalcev, kjer shranjujejo sodobni razisko-
valci svoje dragoceno gradivo v kontrolo javnosti. 

V doglednem času namerava muzejsko vodstvo zopet pričeti z izdaja-
njem „Veröffentlichungen des Museums", kjer se bodo objavljala predvsem 
dela, ki bodo uporabljala muzejsko gradivo. I. Rakovec. 

Centraljnyj geografičeskij muzej v Leningrade. Geografski Vestnik, let-
nik 4. (1928) je na strani 127. prinesel poročilo o nemškem muzeju za pri-
merjalno regijonalno geografijo v Leipzigu, pa ne bo nezanimivo, če ob tej 
priliki pripomnimo, da obstoja sličen „Centraljnyj geografičeskij muzej" tudi 
v Leningradu že od 1. 1919. in da je o priliki desetletnice o njem ter o principih 
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ustanavljanja geografskih muzejev poročal njegov direktor V. P. Semenov 
Tjan-Šanskij v 31. letniku „Zemlevedenija" (1929). 

V uvodu svoje razprave podaja zgodovino geografskih muzejev ter iz-
vaja, da radi tega toliko časa ni prišlo do ustanovitve niti enega geografskega 
muzeja, ker geografi sami niso bili na jasnem niti o predmetu, niti o metodah 
geografije, kar se je najbolj pokazalo na prvem internacijonaluem geogr. 
kongresu v Benetkah 1. 1881. kljub temu, da je bila geografska misel že za 
Humboldta in Ritterja precej jasna. Vzrok pa vidi v tem, da je bila v Hum-
boldtovein in Ritterjevem času kartografija še nezadostno, fotografija pa 
sploh še ne razvita, da bi z njeno pomočjo predstavljali geografske pokrajine. 
V številnih specijalnih muzejih, ki so nastali v 19. stoletju in so upoštevali 
predvsem zgodovino in naravoslovje, ni nihče mislil na geografsko razsta-
vitev predmetov. Muzeji so sploh bili bolj namenjeni znanstvenikom in spe-
cijalistom kot pa širšim slojem in praktičnemu življenju. 

Mednarodne in pokrajinske razstave po 1. 1890., predvsem svetovna 
razstava v Chieagu 1. 1893., v Nižnem Novgorodu 1. 1896. ter pariška 1. 1900. 
niso upoštevale samo gospodarskih sil razstavljajočih držav, ampak so kazale 
tudi značilno geografsko obliko teh dežel v slikah. Nekateri oddelki so imeli 
geografske ilustracije, za kar se je na Ruskem največ trudil Ritterjev učenec 
V. P. Semenov Tjan-Šanskij. Na Ruskem je 1. 1901. V. I. Lainanskij prvi spro-
žil misel na stalni geografski muzej za antropogeografijo v razpravi o etno-
grafskem oddelku ruskega muzeja, pri čemer ga je podpiral V. P. Semenov 
Tjan-Šanskij in Mendelejev. Toda tedanji časi ga še niso razumeli. Na šved-
skem je 1. 1891. nastal iz privatnih sredstev geografski muzej sredi žive pri-
rode Skansen, ki je imel predvsem etnografski značaj, obsegal pa je tudi 
manjši botanični in zoološki vrt. 

Teoretično znanstvene razprave o geografiji v zadnjem desetletju minu-
lega stoletja in v predvojni dobi, v prvi vrsti Hettnerjeve, so dale tudi trdno 
teoretično podlago za bodoče stalne, čisto geografske muzeje. Pojem geograf-
ske pokrajine, kot ga je podal Hettner, je postal princip pravilnega razstav-
ljanja v geogr. muzejih in ravnotako tudi geometrična, šesterokotna, strogo 
zaprta sheina, ki j o jo predložil V. P. Semenov T. Š. (kopno, vodovje, ozračje, 
rastlinstvo, živalstvo in človek), ki dovoljuje geografskim muzejem le 15 
prostorninskih zvez. Tako ni mogoče zaiti na stranpota. Dovoljeni pa so po-
možni oddelki. 

Kako je prišlo do ustanovitve centralnega geografskega muzeja v Le-
ningradu? L. 1919. je na občemuzejni konferenci RSFSR predlagal A. A. Bor-
zov, naj bi se ustanovila dva čisto geografska muzeja, eden v Moskvi drugi 
v Petrogradu. Konferenca je ustanovitev moskovskega poverila njemu, za 
petrogradskega pa je predlagala V. P. Semenova Tjan-Šanskega. Borzov je 
sicer zbral mnogo dragocenih zbirk za bodoči muzej, prostora zanj pa še 
doslej ni mogel dobiti, ker je moskovsko prebivalstvo radi premestitve pre-
stolice SSSR tjakaj hitro naraslo. V Petrogradu pa je bilo naglo mogoče do-
biti prostorov, ker je bilo po revoluciji v mestu samem in v okolici mnogo 
zgradb zapuščenih. 25 km od Petrograda je bil Semenovu za muzej nakazan 
zapuščen dvorec, prav ob Finskem zalivu, kjer je namerjal napraviti nekaj 
sličnega švedskemu Skansenu, to je muzeju sredi žive prirode. Muzej je imel 
tudi geografski park. Stroški pa, ki so bili s tako oddaljenostjo od mesta 
združeni, so bili preveliki, zato se je bilo treba 1. 1922. preseliti v Leningrad, 
kjer je dobil tesno, nekurjeno in nerazsvetljeno zidovje in bil brez parka. 
Tudi krediti so bili znižani na 90%. Ta prva doba muzeja je bila pač ravno 
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v času lakote, zato je bilo delo jako težavno. Pa kljub temu je muzej tako 
liitro naraščal, da se je moral koncem 1. 1928. preseliti v trikrat večje po-
slopje. Tudi krediti so bili zvišani, a vendar nezadostni, zato je bilo treba 
umetno zadrževati naravni porast muzeja. 

Z a c i l j i n n a l o g o centralnega geografskega muzeja našteva Se-
menov: 1. Nuditi nazorno predstavo pokrajin SSSR in analognih dežel, pri-
merjaje jih med seboj tako glede oblike kopnine, vodovja, atmosferičnih 
pojavov, rastlinstva, živalstva kakor tudi človeškega delovanja. 2. Zboljšati 
metode geografskih predavanj po šolah. 3. Dati nazorno predstavo evolucije 
in tehnike kartografskih del. 4. Nuditi predstave o principih, metodah in 
evoluciji rajoniranja. 5. Nuditi predstavo o metodah varstva prirode in sta-
rinskih spomenikov. 6. Isto za metodo pokrajinskega raziskavanja. 7. Biti 
vzor geografskim oddelkom pokrajinskih muzejev. 8. Skrbeti za populari-
zacijo geografskega znanja v širših plasteh naroda. 9. Biti na uslugo preda-
vateljem geografije na leningradski univerzi. 10. Voditi stalno biblioteko 
kartografskih in ilustriranih del o geografski pokrajini. 11. Ovekovečiti 
spomin slavnih raziskovalcev in geografov. 12. Skrbeti za raziskovanje geo-
grafskih pokrajin s pomočjo novih ekspedicij. 13. Izvajati dela, ki se tičejo 
nalog muzeja in geografske metodologije, skrbeti za učne pripomočke v 
geografiji itd. 

Zbirke geografskega muzeja so r a z v r š č e n e po sledečih p r i n -
c i p i h . Za osnovno nalogo ima muzej ilustracijo zakonitih zvez mrtve pri-
rode, to je, trdnih, tekočih in plinastih delov zemeljske površine, z živo 
prirodo, to je rastlinstvom, živalstvom in človekom. Iz tega sledi delitev vsega 
muzeja na 2 osnovna oddelka: kopno in vodovje. To pa se mora vršiti potom 
geografskih pokrajin („landšaftov"), ki so zakonita skupnost predmetov in 
pojavov na odmerjenem prostoru, omejenem po izključno fizičnih mejah. 
Samo gospodarska plat v občegeografskem muzeju ne more biti upoštevana, 
igra le pomožno vlogo. Prirodna pokrajina je najvažnejša. Tudi ekonomska 
slika pokrajine je zavisna od nje, saj je še celo najbolj razvito mestno in 
tovarniško življenje tipično dete nižinskih ali skoro čisto ravnih delov zmer-
nega pasu, koder se dobi mineralno bogastvo, čeprav ravno ta najlažje pre-
haja iz enega klimatičnega pasu v drugega ter ima še najbolj azonalen 
značaj. Na osnovi prirodne geografske pokrajine so rajonirani predmeti v 
centralnem geografskem muzeju ali urejeni so s prirodnega vidika. Vsaka 
skupina ima svojo posebno dvorano in predmete pojasnjujejo tablice, iz-
obešene po stenah. 

V svojem novem poslopju je centralni geografski muzej takole r a z -
v r š č e n . I. Uvodni del in teorija geografije. II. Metodologija in zgodovina 
razpredeljevanja. III. Metodologija in zgodovina geografske karte. IV. Kopni 
oddelek, ki zavzema dvorano 1. polarnih krajev, 2. Fenoskandije, 3. pribalt-
skih glacijalnih pokrajin in severni ter vzhodni evropski del SSSR, 4. cen-
tralne industrijske pokrajine in vso poljsko ravnino do Karpatov, 5. Pokamje 
in Ural, 6. gozdne in stepne pokrajine, 7. Krim, 8. Kavkaz, 9. Sibirijo, 10. gor-
nji Turkestan, 11. polpustinje in pustinje. V. Splošna vprašanja metodologije 
varstva prirodnih in starinskih spomenikov v SSSR in inozemstvu. VI. Bi-
blioteka in arhiv. VII. Morski in sladkovodni oddelek, ki obsega dvorane za 
1. metodologijo vodnih raziskovanj, občo oceanografijo, 2. morja na severu: 
Barencovo, Karsko in severnovzhodnosibirsko, 3. Baltsko morje, 4. morja na 
jugu: Črno, Azovsko, Kaspiško in Aralsko, 5. morja na daljnem vzhodu: Ja-
ponsko, Ohotsko in Beringovo, 6. sladkovodne prostore in sicer stoječe ter 
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tekoče vode. VIII. Metodični deželoznanski oddelek s pododdelki: i. splošni, 
2. metodika proučevanja prirode, 3. metodika proučevanja človeka in njego-
vega dela, 4. metodika antropoloških proučevanj, 5. fotografski laboratorij, 
6. delavnica, 7. specijalna biblioteka. IX. Dvorana za metodologijo in teh-
niko velikih raziskovalnih ekspedicij. Razen tega obsega muzej tudi preda-
valnico, kino za znanstvene svrhe, pisarno, delavnico za montiranje muzejskih 
predmetov in izdelovanje učil ter risalnico. 

Predmeti so v centralnem geografskem muzeju r a z s t a v l j e n i p o 
s l e d e č i h p r i n c i p i h . Zemljevidi in umetniške slike geografskih po-
krajin predstavljajo glavno sredstvo centralnega geografskega muzeja. Po 
številu zavzemajo med predmeti prvo mesto v muzeju izvzemši nekatere 
metodične oddelke, kjer igrajo le vzporedno vlogo. V tem se ta muzej te-
meljito razlikuje od drugih, kjer ima slika le postranski pomen. Umetniške 
slike v barvah je za geografski muzej težko dobiti, ker se umetniki le pre-
radi poslužujejo svoje fantazije in ne znajo dovolj geografsko opazovati. 
Zato se je avtor sam udeležil olonecke ekspedicije ter tam metodično vodil 
fotografe in umetnike. Tudi povečevanja dobrih avtohromov se je sam lotil. 

Njegov zgled uporabe slik v muzeju so začeli posnemati tudi drugi le-
ningrajski muzeji, tako geološki, mineraloški, etnografski. 

Prirodoslovne zbirke bi v muzeju morale biti še bol j izpopolnjene, kajti 
tudi te spadajo k bistvu muzeja. Razvrščene niso po prirodoslovni klasifi-
kaciji predmetov, marveč služijo kot pojasnilo k odgovarjajočim zemlje-
vidom, slikam in fotografijam določenih geografskih pokrajin. Ta del je še 
jako pomanjkljiv in treba bo nabaviti še neke zbirke ter omeniti v to svrho 
posebne ekspedicije. 

Po številu 3. mesto zavzemajo v muzeju zbirke, ki predočujejo način 
človekovega življenja in preživljanja. Predmeti, ki ponazorujejo človekovo 
gospodarsko udejstvovanje, so razstavljeni le v toliko, kolikor so v tesni 
zvezi z dotično geografsko pokrajino in torej zanjo značilni. 

Razstavljene so tudi zgradbe SSSR, ki so v zvezi s spremembo geo-
grafske pokrajine n. pr. Volhovstroj, Murmanska železnica, Dneprstroj itd. 

Po številu drugo mesto zavzemajo v muzeju grafična predstavna sred-
stva pokrajine kot n. pr. kartogrami, diagrami, profili. 

Posode in instrumenti imajo le v metodičnih raziskovalnih oddelkih 
prvostopen pomen. 

Predmeti so v muzeju zbrani po rajonih po svoji geografski medsebojni 
zvezi. Vsaka skupina ima svoj napis, razen tega ima vsak predmet številko, 
naziv in kratko pojasnilo. 

Negacene živali so v posameznih oddelkili muzeja po možnosti v vitrinah 
zbrane v značilne geografske skupine, obdane z odgovarjajočo dekorativno-
panoramno scenerijo. 

V vsakem oddelku je tudi posebno mesto, ki naj ponazoruje varstvo 
prirode v tem predelu, n. pr. nacijonalni parki, predmeti, ki so zaščiteni itd. 

Poleg preje omenjene etiketaže ima vsaka dvorana poseben tiskan, si-
stematičen, znanstven, po možnosti ilustriran katalog. Razen velikega siste-
matičnega kataloga izdaja centralni geografski muzej tudi lističe za hitro 
orijentacijo slučajnih obiskovalcev dvoran, pa tudi umetniške razglednice 
razstavljenih predmetov s pojasnili v učne svrhe po šolah in za kolikor mo-
goče š i r o k o p o p u l a r i z a c i j o g e o g r a f s k e g a z n a n j a s p l o h . 
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Portreti odličnejših delavcev na polju geografije so razstavljeni, bodisi 
v metodičnem oddelku ali pa v onem predelu, v katerem je potekalo nji-
hovo delovanje. 

Metodični deželoznanski oddelek ima kabinet, kjer se praktično de-
* monstrira početek raziskovanj in zbiranja predmetov. 

Teorija geografije in metodologija v zgodovini rajoniranja sta razstav-
ljeni s pomočjo kart, večjih shematičnih risb in tabel. Oddelek za metodo-
logijo in zgodovino geografske karte kakor tudi dvorana za metodologijo in 
tehniko večjih raziskavanj sta še jako pomanjkljivo opremljeni. Tu našteva 
Semenov samo, s čim vse bi jih še moral opremiti. Isto velja za dvorano 
splošnih vprašanj varstva prirode in starinskih spomenikov. 

Naučni kino ima namen, pokazovati s primernimi pojasnitvami filme 
znanstvenih ekspedicij. 

Vrt in deloma tudi dvorišče nameravajo porabiti za zasaditev nekaterih 
v geografskem oziru karakterističnih rastlin, ki morejo uspevati v lenin-
grajski klimi in ki ne bi kvarile celotne stavbe. Vrt hočejo porabljati tudi 
za demonstriranje na prostem. V načrtu je akvarij za topli letni čas. 

Po mnenju direktorja V. P. Semenova Tjan-Šanskega je leningrajski 
centralni geografski muzej kljub velikim težkočam, s katerim se je moral 
boriti, postal pijonir pri delu za organizacijo geografskih muzejev. 

B. Svetelj. 

Oceanografski kongres v Sevilli. V zvezi z izložbo oceanografskih in hi-
droloških aparatov ob priliki ibero-amerikanske razstave v Sevilli se je vršil 
od 1. do 7. maja 1929 internacionalni kongres oceanografov in hidrologov. 
Oficijelno se ga je udeležilo 79 delegatov iz 35 držav ter privatno še mnogo 
drugih znanstvenikov. Jugoslavijo sta oficijelno zastopala univ. prof. Djor-
djević iz Beograda in kapetan fregate Kuster iz Dubrovnika. Podpisani se 
je udeležil kongresa le privatno. 

Kongresisti so zborovali v dveh sekcijah, in sicer, za oceanografijo in 
kontinentalno hidrografijo. V prvi sekciji se je vršilo 42 predavanj in so bili 
sprejeti različni predlogi, med drugimi glede novih metod pri določevanju 
reljefa morskega dna, izdaje novih marinskih in kontinentalnih hidrograf-
skih kart, izdaje mesečnih kart o teinperaturi površine severnega Atlantskega 
oceana, glede raziskovanja fizikalnih in bioloških razmer v Gibraltarski ožini. 
Pokazali in obrazložili so se novi aparati in instrumenti. 

Tudi v hidrološki sekciji so se vršila različna predavanja, 18 po številu, 
kakor iz področja hidraulike, o unifikaciji hidrološke terminologije, o pod-
zemni cirkulaciji vode ter o odtoku rek za časa zamrznitve. Zanimivo je, da je 
bila predlagana ustanovitev specielne komisije za proučevanje rečnih delt. V 
začetku naj bi se predvsem proučile delte mediteranskih rek Ebra, Rhône, 
Po, Donave in Nila. Te delte naj bi se vsaki dve leti fotografirale z aeroplana. 

Vsa predavanja in vsi zaključki bodo natisnjeni v posebni knjigi, iz 
česar bo preglednejše razvidno plodonosno delo tega kongresa. 

Reya Oskar. 
Dokaz za tretjo zaledenitev in drugo interglacialno dobo. Prof. dr. R. 

v. K l e b e l s b e r g — Innsbruck, izdajatelj Zeitschrift für Gletscherkunde, 
poroča v XVII. zvezku (1929) tega časopisa na str. 319 ss. v članku „Neue Auf-
schlüsse im Gelände der Höttinger Breccie o važnem odkritju. A. P e n c k 
je trdil že pred leti, da je v hottinškem ozemlju severno od Innsbrucka raz-
likovati ne le dva morenska sistema (moreno kot osnovo in kot krov), temveč 
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še t r e t j i sistem, tako zvano „Sockelmoräne", ki j o je našel med hottinško 
brečijo od spodaj in terasnimi sedimenti od zgoraj. Glede te „Sockelmoräne" 
je prišlo med glaciologi do živahne diskusije, kajti z njeno ugotovitvijo bi 
bila dokazana trojna zaledenitev. Penck jo je sicer opazil na štirih mestih, 
vendar pa odkop nikjer ni bil brezhiben. Spomladi 1. 1929. je prišlo ob gradnji 
ceste Höting-Hungerburg do velikih, baš za „Sockelmoräne" važnih odkopov, 
ki jih je geološki institut innsburške univerze stalno opazoval. Posrečilo se 
je razjasniti interglacialni položaj hottinške brečije in sicer na izredno 
jasnem prorezu. Klebelsberg je ugotovil neoporečno eksistenco sporne „Sockel-
moräne" v legi, ki jo je navajal že Penck, s čimer je vsaj za ozemlje pri 
Innsbrucku potrjena trojna zaledenitev in dvojna interglacialna doba: mo-
rena pod hottinško brečijo je sled najstarejše zaledenitve; n je j sledi inter-
glacialna doba, v kateri je nastala hottinška brečija; tej druga zaledenitev, 
dokazana po moreni med brečijo in terasnimi sedimenti; ti terasni sedimenti 
izvirajo iz mlajše interglacialne dobe; n je j sledi končno tretja in zadnja za-
ledenitev, katere ostanek nam predstavlja nad terasnimi sedimenti ležeča 
morena. Klebelsberg objavlja v svoji kratki, a z ozirom na teorijo, ki trdi, 
da sta bili le dve zaledenitvi ( A m p f e r e r i. dr.), izredno važni razpravi 
poleg fotografskega snimka tudi pravi formalni protokol, ki so ga na mestu 
odkopa sestavili in podpisali člani geološkega instituta v Innsbrucku, s po-
drobnim opisom proreza. Zastopniki teorije o dveh zaledenitvah ne bodo mogli 
mimo tega nadvse važnega dokumenta. V. B. 

Pregled važnejših ekspedicij v letu 1929. Na prvem mestu nam je tu 
omeniti nekatere posameznosti o onih ekspedicijah, ki datirajo sicer še iz 
prejšnjih let, a stoje po važnosti svojih rezultatov še vedno v ospredju za-
nimanja. Med njimi je n e m š k o - r u s k a e k s p e d i c i j a v A l a i i n 
P a m i r raziskala obširen teritorij, predvsem gorsko vrsto ob zapadnem robu 
Pamirja (Seltau). Tu se je med drugim izkazalo, da vrh Pik Lenin (preje Pik 
Kaufmann 7127 m) ni najvišji vrh Rusije, kakor se je doslej smatralo, marveč 
da ga prekaša Pik Garmo s 7495 m. Obenem je ekspedicija dognala, da pri-
pada ledeniku Fedčenko po dolžini (70—77 km) prvo mesto na zemlji. — Ve-
liko pozornost je vzbudila tudi n e m š k a e k s p e d i c i j a v I n d i j o , 
prva, ki je proučevala rasne prilike v Indiji po modernih metodah. Pričela 
je z delom 1. 1926. in ga zaključila pomladi 1. 1929. Materijal, ki ga je zbrala, 
bo brez dvoma izdatno pripomogel k rešitvi glavnih rasnih problemov Indije. 
— Tudi glede n e m š k e a t l a n t i š k e e k s p e d i c i j e (na „Meteoru", 
1925—1927) je že po doslej znanih rezultatih jasno, da je doprinesla mnogo 
k rešitvi vprašanja vertikalne cirkulacije v Atlantskem oceanu. Potrdila je v 
glavnem Merzovo naziranje, ki je starejšo teorijo o medsebojno ločeni izme-
njavi vodnih mas med subtropi in ekvatorjem na obeh polutah omejil le na 
zgornje plasti (do globine 150 m), nakar sledi subantarktična struja z manj 
slano vodo, usmerjena proti severu in pod njo severnoatlantska globinska 
struja. Na podlagi rezultatov te ekspedicije je A. Defant postavil naziranje 
o odnošaju med vetrovnim sistemom in vertikalno cirkulacijo vode ter do-
ločil po analogiji z atmosfero tudi hidrosferski „cirkularni vrtinec" in temu 
odgovarjajočo „polarno fronto". — Tudi pri N o b i l o v i h e k s p e d i c i j a h 
je sedaj, ko se je nekoliko polegla diskusija o osebah samih, stopilo v 
ospredje vprašanje njenih rezultatov, zlasti geografskih, o katerih poroča 
Nobile sam v Pet. Mitt. 1929, str. 189. — Kot glavni rezultat smatra ugotovitev, 
da dežela Nikolaja II. (Severnaja zemlja) na zapadli sigurno ne sega preko 
92° vzhodne dolžine. 
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Od ekspedicij, ki so se v 1. 1929. odpravile v severne polarne predele, je 
največje važnosti W e g e n e r j e v a e k s p e d i c i j a v G r e n l a n d i j o , 
ki pa je bila mišljena le kot predpriprava za glavno ekspedicijo v 1. 1930/31; 
ta bo v Grönlandiji tudi prezimila. Letošnja ekspedicija je prvič merila de-
belino ledu po metodi dr. Mothes-a (Göttingen), ki sloni na seismičnem re-
gistriranju potresnih valov, umetno povzročenih po dinamitnih eksplozijah na 
površini ledu; ugotovila je že letos, da površina pod ledom proti notranjosti 
močno pada (ob obali znaša nadmorska višina do 2000 m, 40 km od obale pa 
le 300 m). Led doseže v notranjosti po Wegenerjevem mnenju do 2000 m de-
beline. — Tudi R u s i j a vedno bolj forsira raziskovanje polarnih predelov. 
Schmidtova in Samojlovičeva ekspedicija je oficijelno zasedla za Rusijo 
Franc Jožefovo deželo, ki jo je sovjetska vlada nazvala po Lomonosovu, in 
osnovala tam stalno meteorološko in radiotelegrafsko postajo. Tudi znani 
letalec Tuhnovskij j e napravil več poletov v polarne predele in odkril mnogo 
doslej neznanih otokov. Za 1. 1930. pa pripravlja „Aeroarctic" (mednarodna 
družba za raziskovanje polarnih predelov z letali) polet„Zeppelina" v severne 
polarne predele pod vodstvom Fridtjofa Nansena. 

Prav tako marljivo napreduje raziskovanje antarktiških predelov, kjer 
so na delu štiri ekspedicije. V vzhodni Antarktiki nadaljuje z raziskovanji 
B y r d o v a ekspedicija, ki je prezimila na znani ledeni barijeri v Rossovem 
morju. V zapadno Antarktiko pa se je ponovno odpremil W i 1 k i n s s svo-
jimi letali. Najvažnejši rezultat njegovih poletov iz antarktiškega poletja 
1928/29. je ugotovitev, da takozvani Zapadnoarktiški „polotok" (Grahamland) 
sploh ni polotok, temveč je po široki Stefanssonovi cesti ločen od Antarktike. 
Pravtako se zdi, da nagubano gorovje ne sega na vzhod preko te ceste in da 
torej staro naziranje o nadaljevanju Andov preko Antarktike v Novo Zelan-
dijo nikakor ne drži. — Kot tretja pa se je oktobra 1. 1929. odpravila iz Ca-
petowna M a.w s o n o v a ekspedicija na angleški ladji „Discovery", ki ji je 
glavna naloga preiskati predele med Enderbvlandom in Rossovim morjem. — 
Tudi norveška ekspedicija n a „ N o r v e g i i", ki je tekom zadnjih let, kakor 
znano, zasedla več antarktičnih otokov (Bouvet, Otok Petra I), nadaljuje letos 
svoje delo, seveda kakor doslej pretežno s pridobitnega stališča (ribarstvo). 

Tudi gorovja C e n t r a l n e A z i j e so še vedno v središču zanimanja 
raziskovalcev. Tako je skušala nemška ekspedicija doseči 8580 m visoki vrh 
Kandžinšinga (Kinhinjunga), a je dospela le nekako do višine 7500 m. Za-
padno Himalajo in Karakorum je preiskovala italijanska ekspedicija pod 
vodstvom vojvode di Spoleto, ki j e posvečala pažnjo zlasti ledeniku Baltoro. 
Za 1. 1930. pa se pripravlja, kakor znano, nova angleška ekspedicija na Mount 
Everest. V Tienšan se je odpravila v juliju 1. 1929. ukrajinska ekspedicija, 
dočim Sven Hedinova ekspedicija nadaljuje svoje delo v kitajski Centralni 
Aziji. 

Glede J u ž n e A m e r i k e je omeniti, da dr. Troll še vedno nadaljuje 
svoja raziskovanja v severnozapadnih Andih, dočim se je dr. Baesslerjeva 
ekspedicija, ki je proučevala predvsem življenje Indijancev v peruanskih in 
bolivianskih Andih, koncem 1. 1929. povrnila s svoje poti. Tudi v c e n t r a l n o 
A f r i k o je francosko kolonijalno ministrstvo v zvezi s pariškim prirodo-
slovnim muzejem poslalo ekspedicijo prirodoslovnega značaja. 

Svetozar Ilešič. 
Razvoj Gdynje. Poljska podpira z vsemi sredstvi razmah svojega no-

vega pristanišča Gdynje, ki tekmuje vedno uspešneje z Gdanskim. Nizke 
pristaniške pristojbine in direktna železniška zveza s šlezijskim preniogov-
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nini revirjem zagotavljajo luki zelo široko zaledje. Razvoj Gdynje v zadnjih 
letih je izreden. Iz neznatne ribiške vasi, ki je štela 1. 1920. komaj 400 ljudi, 
raste moderno novo mesto, ki je doseglo jeseni 1. 1929. 32.000 prebivalcev. 
Luka je moderno opremljena in je pričela obratovati 1. 1923. Od takrat promet 
skokoma narašča; 1. 1927. je dosegel ladijski promet 1 miljon reg. ton, 1. 1928. 
2 miljona, 1. 1929. 3 miljone. Gdynja tako naglo napreduje tudi zato, ker 
usmerja Poljska svoj izvoz vedno bolj na morje (1. 1923. komaj 9%, 1. 1928. 
že 40% vsega izvoza). Zato zaenkrat tudi v Gdanskem promet še ne nazaduje, 
temveč celo polagoma narašča. Glavno izvozno blago tvori premog, na ka-
terega odpade 87% vsega tovora. Luka ima že štiri redne paroplovne zveze 
s tujino, od teh eno s Severno, eno z Južno Ameriko. R. S. 

Prebivalstvo italijanskih mest. Osrednji statistični zavod v Rimu je ob-
javil v oktobru 1929 demografske podatke o glavnih italijanskih mestih, ki 
so v zadnjih letih zelo napredovala. Zlasti z ozirom na Trst je zanimivo pri-
merjati te podatke z rezultati ljudskega štetja iz 1. 1921. Trst je v 8 letih 
napredoval samo za 11.322 prebivalcev; stagnacijo povzroča brez dvoma težka 
gospodarska kriza, v katero je zašel Trst, ko je izgubil svoje naravno zaledje. 

L. 1921.: L. 1929.: 
Napoli 780.300 970.354 
Milan 718.300 957.336 
Rim 691.350 901.805 
Genova 300.800 619.976 
Torino 502.300 585.187 
Palermo 400.400 445.338 
Catania 255.400 280.596 
Firenze 253.600 315.200 
Benetke 171.700 257.789 
Trst 238.700 250.022 
Bologna 211.000 242.491 

V. B. 
Nova vatikanska država (Città del Vaticano), ki jo je ustanovila po-

godba med papeško stolico in italijansko vlado z dne 11. februarja 1929., 
obsega neznaten teritorij na Vatikanu v izmeri 0-44 km2. Lateran in druga 
papeška lastnina izven tega teritorija ostane tudi nadalje le privatnopravne 
v papeževih rokah, dočim predstavlja državnopravno ozemlje Italije. Pre-
bivalstvo nove države znaša po najnovejših podatkih 518; od teh je 389 Ita-
lijanov; poleg njih so številno zastopani Švicarji (113; papeška garda!). 

S. I. 
t Hermann Wagner. 18. junija 1929. je umrl v starosti 89 let znani nem-

ški geograf Hermann Wagner, univerzitetni profesor v Göttingenu. Rojen 
1. 1840. v Erlangenu, se je kot študent posvetil matematiki in fiziki, a se je 
kot gimnazijski učitelj vedno bolj zavzemal za geografijo; vendar sta tudi 
tu obvladali njegovo zanimanje matematična geografija in kartografija. 
Zlasti mnogo se je bavil s vprašanji geografskega pouka; bil je, kakor znano, 
eden onih, ki so sprožili misel stolic za geografijo na nemških univerzah. 
Glavno delo na tem polju pa je knjiga „Lehrbuch der Geographie", ki je 
izšla do danes v desetih izdajah, in pa „Geographisches Jahrbuch", katerega 
izdajo je oskrboval od 1. 1879. do svoje smrti. S. I. 
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Književnost. 
Josip Wester in Peter Žmitek, Razgled z Ljubljanskega Gradu. Pokra-

jinski oris s panoramo. V Ljubljani 1929. Založila mestna občina Ljubljana 
(v zbirki: Ljubljana nekdaj in sedaj, vrsta B; zvezek 1). Str. 61 + panorama. 

Naše slovstvo vodnikov se v zadnjih letih prav ugodno razvija in brez 
dvoma šteje Westrov - Žinitkov „Razgled" k najboljšim našim tovrstnim pu-
blikacijam. Kolikokrat vprašujočemu tujcu nismo mogli dati zadovoljivega 
odgovora glede te ali one zanimive točke v res edinstvenem razgledu z Ljub-
ljanskega Gradu, kolikokrat je učitelj in profesor v zadregi pri izletih šolske 
mladine na Ljubljanski Grad, posebno pri izletih z dežele v mesto! To delce 
je res izpolnilo občutno vrzel, zlasti ker je nemška „Rundschau vom Laiba-
cher Schloßberg", ki sta jo nacrtala R. R o s c h n i k in P. v. Zli ü b e r ter 
jo je izdala sekcija „Krain" nemškega in avstrijskega planinskega društva 
(v 2. izdaji 1904) že davno razprodana in pozabljena. Glede načina ponazo-
ritve sta si obe panorami prav slični, vendar je Žmitkova mnogo obsežnejša 
ter zaznamuje tudi mnogo več imen in sicer s pravilnimi nazivi in višinskimi 
podatki, pri važnejših točkah pa navaja tudi zračno razdaljo dotičnih točk 
od Gradu v km. Besedilo J. Westra podaja v mestoma vznesenih besedah vse 
potrebne podatke o položaju Gradu in pristopu nanj, kakor tudi podroben 
opis razgleda na mesto in okolico, vedno zopet opozarjajoč na zemljepisne in 
kulturnozgodovinske posebnosti. Dodan je tudi seznam literature, v katerem 
pa predhodnica te knjižice, Roschnik-Zhubrova panorama, ni omenjena. 

V. Bohinec. 
Rudolf Andrejka: Ljubljana, die Hauptstadt Sloveniens. Ljubljana 1929, 

Verlag des Fremdenverkehrsverbandes für Slovenien, 39 slik, str. 82. 
Isti: Bled am See. (Ljubljana) 1929, Verlag des Fremdenverkehrs-Ver-

bandes für Slovenien, 17 slik, str. 128. 
Knjižici sta mišljeni kot vodnika za povprečnega nemškega posetnika 

naših najvažnejših tujskoprometnih krajev in bosta dobro služili, zlasti ker 
doslej takih vodnikov še nismo imeli. Pisatelj podaja zanimivosti in poseb-
nosti Ljubljane in Bleda ter njune okolice v prav prijetnem pripovedovanju, 
ki ga moti le tu in tam kak pretiran ali previsoko doneč izraz. Današnji po-
tovalec si želi stvarnega opisa; ali je pokrajina ein Juwel, ein Schmuck-
kästchen der romantischesten Naturschönheiten, Bled fashionable, Ljubljana 
res jugoslovanski Salzburg — to bo presodil tujec sam in mu sodbe ni treba 
sugerirati. Po pesnikih, ki so opevali Bled, vprašuje danes tudi le malokdo 
in zato je večina prevodov, ki jih prinaša blejska knjižica, odveč. Prepričani 
smemo biti, da jih tisti, ki so jim namenjeni, ne bodo brali. Stvaren je geo-
grafski oziroma morfogenetski opis blejske kotanje (pač ne „geološki", ka-
kor stoji pomotoma na str. 9!) iz peresa dr. A. M e l i k a , vendar ni prav 
razvidno, do kam sega Melikova razlaga in kaj je dodano od avtorja samega. 
Oprema knjižice o Ljubljani je brezhibna, ovitek z risbo slikarja J a k c a 
in ilustracije so sodobne, tem bolj pa razočara v tem oziru blejski vodnik, 
ki uporablja deloma klišeje, znane iz raznih tujskoprometnih publikacij že 
20 let; teh klišejev naj bi se naša tujskoprometna propaganda vendar že en-
krat rešila! — Tujec bo pri uporabi knjižic zelo pogrešal mestni načrt Ljub-
ljane oziroma načrt blejske okolice. V. Bohinec. 
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Fran Zwitter, Starejša kranjska mesta in meščanstvo. Inavguralna diser-
tacija. V Ljubljani 1929. Založila Leonova družba. 76 str. 

Slovenska mesta so doslej zaman čakala znanstvenih historikov in geo-
grafov, ki bi jih sistematično proučevali. Le posamezna izmed njih so do-
živela historične monografije, ki pa imajo več ali manj poljuden značaj in 
so danes večinoma tudi zastarele. Zato je tem večja Zwitterjeva zasluga, da 
nam je v svoji disertaciji podal sliko nastanka in razvoja kranjskih mest v 
srednjem veku in sicer v obliki, ki navzlic svoji izčrpnosti ne trpi na ne-
preglednosti ali na prekomernem kopičenju materijala, ki često obtežuje 
slične študije. S srečno roko je avtor potegnil mejo med manj pomembnimi 
detajli in med navedbami, ki so neobhodno potrebne za razumevanje zgo-
dovine naših mest sploh ter je s tem povzročil, da njegova študija ne bo slu-
žila le znanstveniku, marveč vsakomur, ki se hoče poučiti o bistvu srednje-
veškega mesta. 

Snov je pisatelj razvrstil v štiri poglavja. Po prvem odstavku o virih 
(najvažnejši so mestni privilegiji) preide avtor k drugemu, za geografa naj-
važnejšemu odstavku; v njem razpravlja pisatelj o p o s t a n k u m e s t i n 
m e š č a n s t v a . Kranjska mesta so nastala vsa šele v srednjem veku in sicer 
kot naselja, ki se po svojem gospodarskem značaju ločijo od sosednjih agrar-
nih naselij, so pa radi dovoza življenskih potrebščin navezana na eksistenco 
večjega števila takih naselij v bližini; toda tudi prvi meščani so obenem še 
poljedelci in posedujejo sklenjena polja poleg svojih naselij. Za večino kranj-
skih mest s tem karakterjem je značilno, da leži farna cerkev z najstarejšim 
agrarnim naseljem izven mesta (trga) in je starejša od njega; mesto (trg) je 
nastalo kesneje, iz strateških ozirov največkrat pod gradom (Ljubljana, Kam-
nik, Škofja Loka, dalje tudi Kostanjevica, Črnomelj, Lož). Kot naselje pa je 
od starih kranjskih mest najbolj samostojno Novo mesto( ustanovljeno od 
Rudolfa IV. 1. 1365.), ki ni vezano niti na eksistenco gradu, niti fare. Drugi 
tip nastanka mest ali trgov imamo tam, kjer je bila že obstoječa vas po-
vzdignjena v mesto ali trg (n. pr. Tržič) in se je s tem spremenil le njen 
pravni značaj, ne pa gospodarski. Končno imamo še mlajša mesta, ki so do-
bila mestne pravice v dobi turških vpadov, niso pa postala nikdar mesta v 
ekonomskem oziru (Kočevje, Lož, Krško, Višnja gora), tako tudi mnogoštevilni 
trgi iz poznega srednjega veka, ki niso mogli ohraniti niti svojih tedenskih 
sejmov, edinega znaka, ki naj bi jih ločil od vasi. — Kako vpliva na razvoj 
mest tudi politični položaj, nam pokaže avtor na razmerju med andechs-
meranskim Kamnikom in spanheimovsko Ljubljano in med drugim na na-
glem propadu Berneka, ustanovitve oglejskega patrijarha. 

V nasprotju s starejšim naziranjem o postanku mest iz tlačanskega 
dvorca obrtnikov poudarja avtor, da so bili meščani kot trgovci in obrtniki 
osebno svobodni ter razpravlja o njih pravnem položaju, zlasti o prevladu-
jočih oblikah zemljiške posesti (svobodni dedni najem in mala alodijalna 
posest), o lastnih sodiščih, teritorijalno omejenih na mestno pomirje (burg-
frid) ter o obzidju, ki se pri kranjskih mestih že zgodaj omenja (za Ljub-
ljano v listini med 1. 1257.—1269.). Kar se tiče kolonizacije mestnega prebival-
stva, je poleg domačih doseljencev z dežele (katerih doselitev ovira zemljiški 
gospod, a pospešuje deželni knez) močan tudi dotok nemškega in italijanskega 
elementa. 

V tretjem poglavju nam podaja pisatelj sliko srednjeveških mest s 
p r a v n o h i s t o r i č n e strani. V političnem življenju Kranjske igra meščan-
stvo tedanje dobe neznatno vlogo in se zadovoljuje z mestno avtonomijo, ki 
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obstoja sprva v avtonomni „universitas civium", kesneje pa pridobi tudi pra-
vico volitve sodnika in sveta; vendar izgubi do 17. stol. celota meščanstva 
vsak vpliv na sestavo korporacij. Dalje razpravlja pisatelj o mestnih imu-
nitetah (t. j. sklenjenih ozemljih, izvzetih izpod mestnega sodstva), pred-
vsem na osnovi razmerja med ljubljanskim mestom in koinendo nemškega 
viteškega reda; dalje govori obširno o javnopravnih obveznostih mest, imu-
nitet in privilegiranih slojev do deželnega kneza. 

V četrtem poglavju nam avtor slika g o s p o d a r s k i p o l o ž a j mest: 
kranjska mesta, manjša v smislu tedanje dobe, niso imela velikih predpravic 
pred deželo. Mestna obrt je producirala le za mesto in bližnjo okolico. Obrtne 
omejitve na deželi so obsegale tudi le neposredno okolico mesta in kmetom 
je bila prepovedana le trgovina s tujim blagom, osobito italijanskimi in levan-
tinskimi proizvodi. Obrt in trgovina sta radi nerentabilnosti poljedelstva našli 
na deželi celo izredno ugodne predpogoje; Zwitter jih celo označuje kot 
glavni vzrok, da se v Slovenski marki in na Krasu mesta niso mogla razviti. 
Poleg tega je bila izredne važnosti prometna politika, predvsem takozvani 
„Strassenzwang": Rudolf IV. je n. pr. predpisal za promet med Hrvatsko, 
Kranjsko in Primorsko smer preko Novega mesta; zlasti važne pa so kesnejše 
odredbe Habsburžanov, ki so zaokrenile promet med Benetkami in Ogrsko 
preko Dunaja in zavrle stike Štajerske in Kranjske z Ogrsko in Hrvatsko; 
s tem so med drugim odločile prioriteto Maribora pred Ptujem, a znatno 
škodovale kranjskim mestom. Tudi na tem primeru nam je torej avtor do-
kazal, da niso le geografski faktorji, ki določajo vlogo mesta ali prometne 
poti v mednarodnem prometu, temveč da ta zavisi v prav taki meri od drugih, 
zlasti političnih momentov. — Avtor se bavi v tem poglavju še z obrtniškimi 
cehi, dalje s tzv. pravom tujcev in drugimi, za geografa manj važnimi vpra-
šanji. Končno objavlja v dodatku 11 še neobjavljenih listin. 

Študija je pisana v jako zgoščenem stilu; vidi se, da se je pisatelj skrbno 
izogibal nepotrebnih razkladanj, zlasti tudi ponavljanj. Morda je ta zgo-
ščenost — posebno v tretjem poglavju — celo na škodo lažje čitljivosti in 
razumljivosti teksta. Vendar se mu je v glavnem na ta način posrečilo, da 
nam je podal izčrpno, precizno in pregledno sliko srednjeveškega mesta na 
Kranjskem ter dal brez dvoma mnogo pobude tudi geografom, da prično s 
svoje strani orati ledino na polju geografije naših mest, kakor jo je pričel 
Zwitter na polju njihove zgodovine. Svetozar Ilešič. 

Stele Fr., Politični okraj Kamnik. Topografski opis. I. Sodni okraj 
Kamnik. (Umetnostni spomeniki Slovenije I.) Založilo in izdalo Umetnostno-
zgodovinsko društvo v Ljubljani, 502 strani. 

Delo, ki je izhajalo že od 1. 1922. kot priloga „Zborniku za umetnostno 
zgodovino", je prineslo izredno obširen materijal k spoznavanju zgodovine 
slovenske umetnosti. Materijal pa se ne odlikuje samo po svoji obširnosti, 
temveč tudi po intenzivnosti in vestnosti, s katero ga je avtor zbral. Zlasti 
je treba povdariti, da je Stele srečno premagal težave, ki so se mu sigurno 
v veliki meri pojavile pri sistematični ureditvi in razvrstitvi gradiva in do-
segel enega od glavnih namenov, ki jih mora imeti taka topografija: da nam-
reč bralec dobi pregled preko vsega materijala, da dobi neopazno vtis o važ-
nejših faktih, da pa vendar delo zbere vse, tudi najbolj podrobne podatke. 

Pa tudi onemu, ki ga knjiga ne bo zanimala le z umetnostnozgodovinske 
strani, bo delo izborno služilo, ker navaja n. pr. izčrpne sezname tiskane in 
rokopisne literature ter številnih, še nepoznanih arhivalij in podaja pri po-
sameznih krajih (n. pr. pri Kamniku, Mengšu, pri posameznih gradovih) tudi 
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kratek historičen uvod. Žal, da slednji, kakor tudi odstavek o legi (n. pr. 
gradov) ni dosledno povsod uvrščen. Zlasti hi geografu dobro služila podrob-
nejša označba lege, ki pa naj bi ne bila le deskriptivna. V tem oziru tvori od- . 
lično izjemo kratki odstavek o zgodovinski topografiji mesta Kamnika, ki 
vsekakor tvori važno osnovo za študij historične topografije in geografije 
kamniškega mesta. Svetozar Ilešič. 

Mravljak Josip: Vuzenica II. Daljši okoliš v srednjem veku, trg in grad 
1457—1663. Maribor 1929. p. 62. 

Mravljak Josip je posebnost med našimi trškimi župani. Po končani 
gimnaziji mu je v prvi vrsti svetovna vojna onemogočila nadaljevanje študij. 
Po vojni pa se je hitro vživel v zgodovinske listine in akte, ko je v vuzeni-
škem župnišču iskal Slomškovih zapiskov. Ko je končal z onimi, ki se na-
hajajo v Vuzenici, se je napotil v graške in dunajske, celovške in šent-
pavelske arhive, kjer zbira gradivo, ki se nanaša na preteklost Dravske do-
line, zlasti pa njegovega rojstnega kraja. Rezultat Mravljakovega dela so 
številna poročila v dnevnem časopisju, radi gradiva važni doneski v ČZN in 
dvoje samostojnih zgodovinskih opisov Vuzenice. 

Čeravno je Mravljakovo delo zgodovinsko usmerjeno, nudi geografu dosti 
gradiva za politično in gospodarskogeografsko razumevanje Dravske doline. 
Vuzenica I. pokaže razvoj točke, kjer se približa pokrajina severno od Ve-
like Kope k Dravi in ki pride politično najprej v okvir koroških Šponhaj-
inovcev, nato pa v območje savinjskih Celjanov. Vuzenica II. pa očrta Vu-
zenico v dobi, ko se deželnoknežja moč celjskih dedičev Habsburžanov vse 
bolj jači in ko fevdalne dinastije ne poizkušajo več dvigniti svoje oblasti do 
politične osamosvojitve, temveč jo teritorijalno zaokrožiti in prometno za-
varovati. S tega vidika posežejo 1. 1463. najprej Ivničani preko Radeljskega 
prelaza na jug, za njimi pa Kolničani na vzhod v Dravsko dolino. Ko izumreta 
obe plemiški rodbini in se prične razvijati habsburški državni absolutizem, 
preneha koncem XVI. stoletja poseganje Srednje Štajerske in Koroške v 
Dravsko dolino in Vuzenica živi nadaljnje življenje v okviru razširjene 
Dravske doline med Trbonjami in Breznom. Vuzeniška okolica se pojavlja v 
listinah od 1251, ko se pojavijo Trbonje, do 1436, ko se prvič omenjajo 
Dravče. Okoliški kraji, ki nosijo danes imena svetnikov Sv. Danijel, Št. Janž, 
Sv. Primož, Sv. Anton, Sv. Vid, so imeli do ustanovitve cerkva druga, danes 
pozabljena imena, medtem ko so kmetije, v kolikor niso propadle, ohranile 
svoje nazive do danes. Toponomastično ima vuzeniška okolica v srednjem 
veku pretežno slovensko lice. Zgodaj se pa pojavijo s fevdalnimi rodbinami 
vplivi nemške Srednje Štajerske in Koroške, ki narodnostno vplivajo zlasti 
na podravske kraje, Ivniku najbližje, na Muto in Marenberg. 

Značilno za Mravljaka in Vuzenico II. je črpanje iz arhivalij, kar je 
danes toliko važnejše, ko so nam arhivalije, nanašajoče se na Dravsko dolino, 
težko dostopne. S tem v zvezi pa je želeti, da se listine navedejo tam, kjer se 
uporabijo, da se tako olajša kritični pregled. Na tu pa tam pretesno naslo-
nitev na listine kažejo imena Zlabnik (p. 23), ki je današnji Slapnik, in 
Brieznik (p. 24), ki je naš Breznik. Nadaljnja dva Cigajnar-Kogel in Dragatal 
(p. 16) sta lokalna germanizma iz Dravske doline. Z nazivom Kogel označuje 
tudi Kobanec in Slovenjegoričan na narodnostni meji splošnoslovenski vrh, 
medtem ko je Dragatal Draga. 

Iz načina, kako je zgrajena knjiga, je razumljivo, da niso rešena vsa 
vprašanja. Lokalnogeografsko važno je vprašanje vinske naklade na vino 
(p. 26). Glede deželnoknežje mitniške politike imamo v slučaju, če je bil 
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Tillingerjev sedež v Vuzenici, primer, ki je za razvoj srednje- in novoveških 
krajev izredne važnosti in kakršne srečamo tudi pri Mariboru, Slovenski Bi-
strici, Ptuju, Radgoni. Po tem se mora promet ustavljati iz fiskalnih lokalnih 
razlogov v krajih, na katerih razvoju ima interes deželni knez. S tem pride 
do izraza pospeševanje določenih krajev potom mitniških privilegijev. Vsled 
lokalnogeografske važnosti kliče po rešitvi tudi vprašanje osemdesetega gol-
dinarja (p. 27) in v zvezi z njim gospodarski položaj Vuzenice koncem XV. sto-
letja. Takrat nam bo jasna vzporednost Vuzenice z Ljubljano in Celjem. 
Iz toponomastičnih razlogov želim, da bi Mravljak listinsko prej ko mogoče 
utrdil ime Žagaj za južno kobansko vznožje med Dravogradom in Rem-
šnikom. 

Samo približna je lokalizacija Cerknice (p. 35), ki ne leži ob Pesnici, 
ampak severno od Pesnice. 

Mravljakovo zgodovinsko delo je važen donos k antropogeografiji Drav-
ske doline. Franjo Baš. 

Rudolf Badjura, Sto izletov po Gorenjskem, Dolenjskem, Notranjskem. 
Prilogi: Pregledni zemljevid Slovenije 1 : 750.000 in gostilniški adresar. Ljub-
ljana 1930. Samozaložba. 

Pričujoča priročna knjižica je že deveta publikacija, ki nam jo poklanja 
neumorni potopisni pisatelj g. Badjura. Sicer je avtor omenjeni teritorij, Slo-
vensko Posavje, kot ga sam naziva, pregledno obdelal že v svojem „Vodiču 
kroz Jugosl. Alpe" in deloma podrobneje tudi v svoji zadnji publikaciji „Za-
savju", ki je izšla 1.1928., vendar je ta spis prepotrebno spopolnilo prejšnjih, 
v katerih so sistematsko obdelane poedine zemljepisne enote (Kozjâkovo po-
gorje, Pohorje, Zasavje) naše ožje domovine. 

V obliki sto izletov nas seznanja knjiga z zahodnim delom Dravske 
banovine, ki ji je naravno središče Ljubljana. Izleti niso razvrščeni z geograf-
skega vidika, ampak s turističnega v tem smislu, da pričenja knjiga z naj-
lažjimi izleti in prehaja nato k daljšim in napornejšim. Vendar pa so ena-
komerno obdelane vse strani bližnje in daljne ljubljanske okolice, ki si j o 
uvodoma razgledamo z Ljubljanskega gradu. Tudi v tej knjigi se avtor ne 
omejuje na golo popisovanje izletov. Z vseh področij je nanizanega toliko 
dragocenega gradiva, da ga bo s pridom čital sleherni izletnik in inteligent. 
Posebno poučne so razlage naših umetniških in kulturnih spomenikov, pri-
spevki iz naše zgodovine in tudi iz rimske in predzgodovinske dobe, pa tudi 
geografskih opazk ne manjka. Predvsem bi podčrtal hvalevreden trud avtorja, 
da navaja nekatera pravilna, a že pozabljena geografska imena, da omenja 
mestoma netočnosti specijalnih kart in da opozarja na naše prirodne po-
sebnosti, ki jim daje — posebno iz kraških predelov — toliko lepih geo-
grafskih razlag. Pri tem se mestoma opira na literaturo, ki jo zraven citira. 
Tolmačenje krajevnih imen pa je prekomplicirana zadeva, ki ji seveda avtor 
ne more biti kos, zato bi bilo koristneje, da bi ga opustil, kjer nima na raz-
polago gradiva strokovnjakov. Le čudno to, da navaja še vedno po Kramerju 
(1. 1905!) tako velik areal šotišč na Barju! Knjižici je priložen zemljevid, ki 
ga je Geogr. Vestnik že omenil. R. Savnik. 

Dr. Henrik Tuma, Imenoslovje Julijskih Alp. Ljubljana 1929. Izdalo in 
založilo Slovensko Planinsko Društvo. 100 strani. 

Pričujoča knjiga je ponatis vrste člankov, ki so izšli v „Planinskem 
Vestniku" v letnikih 1928 in 1929; avtor jim je dodal za knjigo še Abecedni 
seznam, ki obsega strani 59—100, tedaj dve petini knjige. 



2 0 2 KN.II2EVNOST. 

Kakor naglasa dr. H. Turna v predgovoru, obsega Imenoslovje „več nego 
30-letno alpinsko delo, ki mu je nalagalo mnogo truda in žrtev, a dalo še 
več čistega veselja." Kakor izvemo tu in kakor je znano že od poprej, je 
dr. H. Turna sistematično iskal in zbiral imenoslovno gradivo za Julijske 
Alpe in rezultat sistematičnega dolgotrajnega dela je pričujoča knjiga. 

Dr. H. Tuma je imel s svojo knjigo dvojni namen. Y predgovoru pri-
poveduje, da je pričel svoje delo z namenom, da se ugotove in ohranijo slo-
venska imena naših Alp. Kesneje pa je, kakor pripoveduje dalje, prišel do 
prepričanja, da tvori imenoslovje Julijskih Alp tudi trdno podlago za iz-
sledovanje prve alpske kulture; v neposredni zvezi s tem naglaša, da „ni 
na prostoru Julijskih Alp ne enega samega neslovenskega imena." „Ni sledu 
keltščine, ne romanščine, ne germanščine; vsa neslovenska imena so poznejša, 
že zgodovinske dobe." 

Kakor se razvidi iz navedenega, ima Tumova knjiga dve sestavini, dva 
smotra; prvi predstavlja ugotavljanje in ohranitev slovenskih topografskih 
imen, a drugi interpretacijo, odnosno tolmačenje imen in sklepanje na pre-
teklo etnično ter kulturno stanje v Julijskih Alpah ravno na osnovi takega 
tolmačenja. 

Ugotovitev topografskih imen za Julijske Alpe, prva in prvotna namera, 
se je dr. H. Tumi odlično posrečila. Zbral je imena za vse vrhove, slemena, 
hrbte, planine in stalna naselja, sedla, vode, grape in doline, pa tudi za vse 
morfološke oblike, ki imajo svoje krajevne ali občne označbe. Kdor je kdaj 
izpraševal po imenih, ve, kaj pomeni, zbrati tako ogromno imensko gradivo; 
saj je treba običajno po več ljudi izpraševati o isti stvari in vedno znova 
kontrolirati ter preizkušati pravilnost zapisanega. In kdor dalje pozna majhno 
zanesljivost doslej po kartah objavljenih topografskih imen, osobito glede 
točnosti besedne oblike, često tudi glede lokalizacije, ta ve, da je treba pre-
izkusiti na mestu domala vsako krajevno označbo, ki jo vsebuje topografska 
karta. Vrh tega imamo tu opravka največ z visokogorskim ozemljem, kjer 
človek pri obhodu po veliki večini nima domačina pri roki, da bi ga po-
baral po imenih, kjer pa ima kljub temu spričo pastirskega in lovskega ter 
končno turistiškega življenja vsako količkaj znatnejše mesto svoje posebno 
ime. Da je dr. Tuma v takem zemljišču sistematično zbiral ter zbral topo-
grafska in morfološka imena, je tedaj ogromno delo, osobito ko gre za tako 
širok teritorij, kot je predel od Bele (Fella) in Humina (Gemona) na zapadu 
in Bele ter Save na severu pa do Tarčenta in Čedada ter Idrije, Tolmina in 
Bače na jugu ter na vzhodu do Mojstrane, Pokljuške planote (tu je obdelan 
le greben na zapadu), do Stare Fužine in Sv. Janeza v Bohinju ter še Bohinj-
ski greben do pota med Sorico in Bohinjsko Bistrico. Mežakla, Pokljuška pla-
nota ter Jelovica z Ratitovcem, ki se tudi še računajo k Julijskim Alpam, 
tedaj niso obdelane, prav tako tudi ne Bohinj, kar ga je v dolini na vzhodu. 
Vzhodni del Julijskih Alp je tudi manj podrobno obdelan, nego zapadni del. 
V predgovoru naglaša dr. Tuma sam, da je s posebno ljubeznijo prehodil in 
obdelal zapadni del Julijskih Alp in Predalp; tudi če tega ne bi bil posebej 
omenil, bi se moralo opaziti. Od celotnih 51 efektivnih strani popisa odpada 
23 strani skoro samo na beneškoslovensko ozemlje. Tu imamo popisano v 
podrobnem tudi etnično mejo med Slovenci ter Furlani, kar pomeni za nas 
še prav posebno vrednost. 

Za ta široki predel slovenskih gorâ je tedaj dr. H. Tuma zbral topo-
grafsko nomenklaturo. Za ogromno izvršeno delo mu moramo biti hvaležni, 
tem bolj, ker gre tu po večini za ozemlje, kjer je danes slično delo popol-
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noma nemogoče in gre vrh tega za kraje, za katere sploh nismo še imeli niti 
najpotrebnejšega imenopisnega gradiva, kakor na pr. na Beneškem Sloven-
skem. Tumovo delo bodo znali ceniti posebno oni, ki imajo opravka v ka-
kršnihkoli študijah s topografskimi imeni, a morajo vedno znova preizkušati, 
če ni nomenklatura na nemških topografskih kartah netočna; za poglavitni 
del Julijskih Alp jim bo moglo biti poslej to delo prihranjeno. Za ta namen 
je abecedni seznam zelo dobrodošel in naravnost nujen; seveda bi bil prav 
tako zelo potreben domač topografski zemljevid velikega merila z dogna-
nimi točnimi imeni; v tem pogledu pa se nam odpirajo bolj obetajoče per-
spektive, nego odseva iz nekoliko resignirane omembe v Tumovem Pagovoru. 

Svoje imenoslovje označuje Tuma v predgovoru kot ogrodje, ki naj se 
s podrobnejšim in vztrajnim delom še izgradi. V tem pogledu more izpopol-
njevati, dodajati ali popravljati pač le, kdor sam podrobno pozna teren in 
njegovo nomenklaturo. Ob tej priliki pripominjam le, da pravi Tuma glede 
Tosca v Bohinju: izgovor negotov, Tošc in Tose (str. 44, op. 9). Od doma-
činov še nikoli in nikjer nisem slišal Tošc, 'marveč Tose. Tuma piše Dra-
škovec v Bohinju (str. 56) ; slišal sem vedno le Raskovec, tako kot pravi Ko-
govšek, kakor citira Tuma sam (ibidem). Utemeljitev njegove pisave je vse-
kakor nezadostna. Napačno se mi zdi, pisati Sv. Ivan ob Boh. jezeru (str. 55). 
Sv. Janez je krajevno ime in ni nobenega upravičenega vzroka spreminjati 
ga po vzgledu modernih krstnih imen. — Skupino med Vojmi in Dolino Tri-
glavskih jezer — ime Zajezeram' bo težko znova vpeljati, in vrh tega slabo 
določa kraj — imenuje Tuma Fužinske planine; Bohinjci pravijo Fužinarske 
planine. 

Da je dr. Tuma zbral in objavil to ogromno gradivo, za to mu gre 
trajna zahvala in zasluga; njegovo pobudo, da se začeto delo nadaljuje tudi v 
ostalih predelih, bo tudi vsak geograf z veseljem pozdravil in marsikdo bo 
mogel pri tem tudi dejansko pomagati. 

To je ena, in sicer poglavitna, skoz in skoz uspešna stran Tumovega 
dela. Druga stvar pa je drugačna. Neutrudni in temeljiti zbiralec topograf-
skih imen se je lotil tudi njihove razlage ter jo podaja v pričujoči knjigi v 
zelo obsežni meri. S tem pa je stopil na področje, kjer z njegovimi uspehi 
ne moremo biti tako zadovoljni kot z zbiranjem imen samim. Dr. H. Tuma 
jemlje tolmačenje topografskih imen zelo na lahko in se mu zdi kaj eno-
stavna stvar. Tako-le postopa pri tem: „Ladinske besede s pričetkom am — 
kažejo na slovenski predlog na; tako: Ampezzo „Na Peči" (str. 20, op. 2.). 
Ali: Radovna: razlagam besedo iz pra- ali predslovenske besede „rad": nekaj 
okroglega (str. 46, op. 17). Vogriči (prim, potok Vogršček in vas Vogrsko), iz de-
bla ong = zviti (potok, ronek) ; „seveda napačno ponemčeno v Ungrispach. . . " 
(str. 27, op. 4 (drugič). Mirnik, Mirnjak, Mirje, Mirišče, Merišče i. dr., iz debla 
m i r , t. j. suho, razmetano kamenje (str. 13, op. 2). Ali: Pisava Ljubin, Ljibušno, 
Ljubelj, Ljubljana etc. je izgrešena. Deblo je lub = žleb (str. 55, op. 14). Tako 
so razlagali krajevna imena in tako so svoje razlage utemeljevali v rodo-
ljubnih starih časih. Odtlej pa smo, hvala Bogu, že napredovali čez diletant-
stvo, ki do pravilnega tolmačenja prav nič ne pripomore, pri nepoučenih pa 
dela celo zmedo ali jih vsaj zavaja na napačno pot, da se lotevajo razlage 
imen, namesto da bi se omejili na pravilno zapisovanje imen v vseh mogočih 
oblikah. Za tolmačenje topografskih imen, ki je zelo kompliciran posel, je 
potreba sodelovanja strokovnjakov, in sicer lingvista, ki mora poznati vse 
sedanje oblike imena, v vseh jezikih, ki prihajajo vpoštev, historika, ki mora 
preskrbeti vse oblike imena, ki so se ohranile po starih listinah ter even-
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tuelne zgodovinske podatke o kraju, in končno geografa, ki mora točno po-
znati lego kraja in preiskusiti, če se tolmačenje, ki ga podasta, odnosno po-
skušata historik in jezikoslovec, ujema s pojmovanjem, kakor ga prenese 
morfološka lega, pa kulturnogospodarske značilnosti kraja sedaj in v pre>-
teklosti. Nabiralec topografskih imen naj zbira gradivo, ki šele omogoča stro-
kovnjakom raztolmačenje imen. Da je storil tako dr. H. Tuma, bi napravil 
koristnejši posel nego s svojim etimologiziranjem. Tako pa je vzel del vred-
nosti celo lastnemu gradivu, ker se človek, opozorjen po neutemeljenosti 
nekaterih mest (v smislu zgoraj navedenih primerov), ne more zanesti na 
tolmačenje niti v drugih primerih. Bilo bi stvari mnogo bolj ustreženo, ako 
bi avtor namesto tolmačenja pri vsakem takem imenu navedel točno vnanje 
značilnosti kraja, na pr. fiziognomijo gore, vrha itd. Dr. H. Tuma je zbral 
obilico občnih imen, ki pomenijo termine z raznih vidikov ter predstavljajo 
za nas obogatitev v več kot enem pogledu. Ali zdi se, da krene avtor tudi 
tu le prehitro na pot etimologiziranja; koristneje bi bilo za nas, če bi točno 
navedel, k je upotrebljavajo zapisani izraz in kaj mu je točno pomen v tam-
kajšnji ljudski govorici. 

Y svojem Pagovoru poziva dr. H. Tuma razne institucije na nadaljevanje 
započetega dela, navajajoč pri tem tudi geografsko društvo ter znanstvene 
oddelke naše univerze. Spričo tega je bilo treba določno povedati, da je po-
glavitni del Tumovega Imenoslovja ogromnega pomena, da pa je tolmačeči 
del (to so povečini pripombe pod črto, ki pa jih je zelo mnogo) ali brez vred-
nosti ali vsaj nezanesljiv, ker je premalo preciziran, premalo stvarno ute-
meljen. Etimologiziranje je negativna stran te sicer tako dragocene knjige; 
v znamenju etimologiziranja se tedaj Tumovo delo ne bo moglo in smelo na-
daljevati, marveč samo v znamenju vestnega zbiranja topografskih imen ter 
vsakovrstnih terminov s točnimi opredelbami. 

V formalnem pogledu naj omenim, kako je neprikladno, da se opombe 
pod črto numerirajo po poglavjih (zelo kratkih!), ne pa po straneh. Tako je 
večkrat na isti strani po dvakrat ista številka, na pr. str. 16, 27, 36, kar je 
zelo neprikladno. Škoda, da se niso v abecednem seznamu vpoštevala v enaki 
meri tudi občna imena, odnosno morfološki termini, vsaj mesta, kjer se tol-
mačijo (na pr. ronek, sopot). Tiskovnih napak ni opaziti, kar se tiče višinskih 
številk in točnosti krajevnih imen pa seveda ocenjevalec ne more soditi. No-
tiram naj le, da je na str. 27, op. 6. tiskano: na sovodnje Rbeča in Soče, na-
mesto Rbeča in Nadiže, a na str. 56. stoji Sava Dolinka, namesto Sava-Bo-
hinjka. Anton Melik. 

Dr. Jože Rus, Napoleon ob Soči. Izdala in založila založba Luč. Ljub-
ljana 1929, 40 str. 

Rusova brošura ima priložnosten značaj, vendar se dviga nad povprečno 
mero sličnih publikacij. Avtor je namreč z njemu lastno marljivostjo zbral 
mnogo gradiva in ga v kratki, poljudnoznanstveni obliki spretno podal či-
tatelju tako, da moremo reči, da se mu je namen, pokazati v kratkih potezah 
odnošaje Napoleona do naših krajev, povsem posrečil. Živahen in prijeten slog 
ter originalne politično-geografske misli napravijo čitatelju čitanje knjižice 
prijetno. 

Vendar pa naj mi bo dovoljeno nekaj principijelnih pripomb. Zdi se mi 
namreč, da zaide avtor pri povdarjanju geopolitičnih momentov nekoliko 
predaleč v istem smislu, kakor se to godi danes nemškim geopolitikom. Zlasti 
povdarja v preveliki meri važnost Soče kot politične meje in j o skuša ute-
meljiti tudi s prirodnimi momenti, sklicujoč se pri tem na naziranje o rečnih 
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mejnih črtah v Napoleonovi dobi (str. 30), ki pa za nas seveda ne more biti 
prepričevalno. Zdi se mi tudi nekoliko pretirano in neutemeljeno večkratno 
povdarjanje Napoleonovega izrednega zanimanja za Posočje. Slično je z 
označbo Napoleona kot „največjega praktičnega geografa novega veka." Ali 
niso bile Napoleonove teritorijalno-politične tvorbe pogosto geografski ne-
smisel? Ali ni uničil Benetk in njihove posesti na vzhodni strani Jadrana 
bolj iz težnje za unifikacijo in centralizacijo, kakor pa iz geografskih vzro-
kov? Dalmacija v tisti dobi vendar ni bila geografsko mnogo bolj navezana 
na središče Ilirskih dežel (Ljubljano), kot na Benetke. Svetozar Ilešič. 

Filip Uratnik, Prebivalstvo in gospodarstvo Slovenije. Izdala in založila 
Cankarjeva družba. V Ljubljani 1929. Str. 49—100. 

Uratnikova razprava, nameščena na skromno mesto ene izmed knjig 
Cankarjeve družbe, je zgrajena na osnovi izčrpnega studija statističnih pu-
blikacij. Nastala je iz namere, proučiti socijalno - gospodarsko stanje Slo-
venije in na tej osnovi poiskati možnosti za rešitev aktualnih gospodarskih 
ter socijalnih problemov, kakor so brezposelnost in prenapolnjenost malone 
vseh poklicev, pomanjkanje stanovanj, beg z dežele ter izseljevanje v tujino. 
Odgovore, ki jih daje Uratnik na navedena vprašanja, gradi na statističnih 
podatkih in temelje potemtakem na zelo zanesljivih ugotovitvah. 

V poglavju o gibanju prebivalstva v Sloveniji je opozoril avtor na 
padanje števila rojstev v zadnji predvojni dobi, ki pa ga spremlja padanje 
smrtnih slučajev; prirodni prirastek pa se je v desetletji 1900—1910 dvignil 
vendarle na 10%. Prirodni prirastek je po vojni, vsaj ponekod, še nekoliko 
večji. Ves ta previšek pa se je izseljeval in sicer v letnikih med 20. in 40. letom. 
Ako se nacijonalni biologi veselijo, da je ostal prirodni prirastek razmeroma 
visoko in ga želijo dvigniti celo na 2% letno, si morajo hkrati odgovoriti na 
vprašanje, kako zaposliti ta previšek, ako se ne želi, da se še nadalje iz-
seljuje v tujino in se tamkaj za narod izgubi. V tem pogledu pa se gospo-
darstvo in tehnika, pravi Uratnik, ne moreta pohvaliti z uspehi. Glavni 
problem je namreč v tem, kako naraščaju zasigurati kruh in zaslužek. Zakaj 
ustavitev izseljevanja mora dovesti v bodoče do silne brezposelnosti in prav 
kritičnih posledic. 

V nadaljnjem poglavju analizira avtor, kako more naše gospodarstvo 
samo rešiti naloge, ki jih postavlja prirodno naraščanje prebivalstva. Tu 
ugotavlja, da imamo od skupnega števila 144.703 poljedelskih obratov le 
90.004 pravih kmetov, 1877 veleposestnikov (z nad 50 ha) ter ogromen del, to 
je 52.822 kočarjev, ki posedujejo manj kot 2ha zemlje. To je skrajno ne-
ugodna konstatacija, pri čemer pa naj naglasim, da računa Uratnik med 
prave kmete še posestva v velikosti 2—5 ha, ki jih je 29.183. Vsaj polovica teh 
pripada še pravim kočarjem, zakaj kmetija z 2—3'5 ha nikakor ne more 
izhajati samo s svojim poljedelskim obratom. Notranja kolonizacija na že 
obdelani zemlji tedaj sploh ne prihaja v poštev. Iz analize gozdne posesti, 
osobito veleposesti, izvaja avtor zaključek, da bi edinole gozdna površina 
v gozdnih posestvih nad 50 ha mogla nuditi zemljiško rezervo, prikladno za 
notranjo kolonizacijo, a sprejeti bi mogla po Uratnikovem mnenju le 25.000 
družin. Tu pripominjam, da bi bilo glede možnosti kolonizacije v dosedanjih 
gozdih treba napraviti zanesljivo razlikovanje med absolutnim in relativnim 
gozdnim tlom; današnji kriterij glede kolonizacije ne more zadovoljevati. 
Da bi se mogla produktivnost naše zemlje dvigniti z izboljšanjem gospo-
darstva z racijonalizacijo, opisuje tudi Uratnik, ali nikakor ne zamolčuje 
pri tem tudi neugodnih posledic — zmanjšanja zaposlenosti na kmetih. 
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Glede možnosti nadaljnje industrijalizacije naglaša avtor nujnost, da 
se mora razvijati v zvezi z ostalimi pokrajinami naše države ter svetovnim 
gospodarstvom; tudi v tem pogledu pa njegova kritična analiza ne odpira 
razveseljivih perspektiv. 

Y zaključku naglaša avtor, da je hotel s svojo studijo pred vsem po-
kazati na probleme in dati pobudo za razmišljanje o postavljenih vprašanjih. 
Sani navaja na kratko kopo misli in nasvetov, ki na osnovi vsega prejšnjega 
naravnost silijo na podrobno razmotrivanje, še mnogo bolj pa seveda — 
na delo. 

Navedel sem poglavitne rezultate Uratnikove socijalno - gospodarske 
analize geografom v pobudo. Geografija je veda, ki ima svojo poglavitno 
pozornost obrnjeno v sedanjost; ugotovitev gospodarskega stanja prebival-
stva neke pokrajine je tudi njena domena in geograf se ne sme izogibati 
priliki in potrebi, da po svojih močeh in s svojimi spoznanji tudi sam so-
deluje pri reševanju postavljenih problemov. A. Melik. 

Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer. Herausgegeben von 
der Akademie der Wissenschaften in Wien. I. Abteilung: Die Landgerichtskarte. 
4. Lieferung: Karten (7 listov), Karte der Jagdgebiete Steierinarks (3 listi). 
Wien 1929. 

Erläuterugen zum Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer. 
Herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften in Wien. I. Abteilung: 
Die Landgerichtskarte. 4. Teil: Kärnten, Krain, Görz und Istrien von A. v. 
Jaksch, M. Wutte, L. Hauptmann, A. Meli und H. Pirchegger. 2. Heft: Kärnten 
(Nachtrag), Krain und Istrien. Wien 1929. Erläuterungen zur Karte der Jagd-
gebiete Steiermarks (W. Hoffer). Wien 1929. 

Dunajska akademija znanosti je v preteklem letu zaključila prvi del 
svojega historičnega atlanta avstrijskih alpskih dežel in komentarja (Er-
läuterungen) k temu atlantu. S tem je dovršen prvi del znanstvenega pod-
jetja, ki ga je zasnoval v zadnjem deceniju preteklega stoletja graški geograf 
Edvard Richter in na katerem je v teku zadnje generacije delala vrsta znan-
stvenikov. Rezultati tega dela so osnovne važnosti tudi za historično geogra-
f i jo slovenskih dežel. Od 37 listov karte deželskosodnih okrajev v merilu 
1 : 200.000 pridejo za nas v poštev listi, ki se tičejo Štajerske (1. Lieferung, 
Wien 1906), Koroške in Goriške (3. Lieferung, Wien 1921) ter Kranjske in 
Istre (4. Lieferung, Wien 1929); v komentarju k atlantu pa se tičejo naše 
zemlje razprave H. Pircheggerja o Štajerski (Erläuterungen I. Abt., 1. Teil, 
2. Ausgabe Wien 1917), A. v. Jakscha in M. Wutteja o Koroški ter A. Mella 
o Goriški (Erläuterungen I. Abt., 4. Teil, 1. Heft, Wien 1914; razprava o 
Koroški ima dodatek v 2. snopiču 4. dela) in Lj. Hauptmanna o Kranjski ter 
H. Pircheggerja o Istri (Erläuterungen I. Abt., 4. Teil, 2. Heft, Wien 1929). 
Karta deželskosodnih okrajev je izdelana po navodilih piscev komentarjev, 
samo za Kranjsko in Istro jo je izdelal prof. A. Kaspret. 

Deželskosodni okraji so ozemlja, na katerih so izvrševala posamezna 
deželska sodišča krvno sodstvo; nastali so v glavnem v 12. in 13. stoletju, 
obstojali do 1. 1811. (na ozemlju, ki je pripadalo francoski Iliriji) in 1. 1849. 
(na ostalem ozemlju) in tvorijo pač najmanjšo enoto starejše politične raz-
delitve v naših krajih, ki jo je še mogoče kartografično prikazati. Pri dolo-
čitvi njihovih meja so se morali raziskovalci ozirati tudi na vse večje sta-
rejše politične enote, ki so obstojale poleg ali pred deželskosodnimi okraji; 
zato so podali v svojih razpravah pregled vse politične razdelitve nekdanjih 
avstrijskih alpskih dežel od 10. stoletja dalje, Lj. Hauptmann pa je dodal še 
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pregled teritorijalne pripadnosti Kranjske pred 10. stoletjem z uvodom o 
geografskih osnovah Kranjske. 

Geografsko enoto Kranjske vidi H. v trikotu Mangart-Kalnik-Risnjak. 
Jugozapadno stranico tvorijo: greben Julijskih Alp, razvodje med Idrijco in 
Soro ter pas Krasa med Jeličnim vrhom in Snežnikom, ki ga kraška polja 
pri Ložu, Cerknici in Planini na eni ter peščenčeva globel Vipave, Pivke in 
Reke na drugi strani ostro ločijo od okolice. Drugo stranico tvorijo Kara-
vanke, Savinjske Alpe in Vitanjsko razvodje do Kalnika, tretjo pa linija 
preko Sljemena in Gorjancev na Risnjak. To ozemlje, ki tvori tudi hidro-
grafsko enoto, pa pretrgata gorska vrsta med Rinko in Trbovljami in dolina 
Save v dva dela. H. misli, da j e prirodni položaj Kranjske podoben položaju 
Tirolske ter razlaga različnost historičnega razvoja iz vpliva izvenkranjskih, 
negeografskih faktorjev, ki so iz svojih panonskih, italijanskih, koroških in 
avstrijskih centrov odločali o usodi tega panonskega jarka med Alpami in 
Dinaridi. 

V naslednjih poglavjih razpravlja II. o predrimskih prebivalcih Kranj-
ske, o teritorijalni razdelitvi v rimski dobi, ko je segala Italija do jugo-
zapadne stranice kranjskega trikota in le za nekaj stoletij odvzela Panoniji 
tudi mestni okraj Emone, in o germanski, avarski in frankovski Kranjski, 
ko se je meja Italije umaknila na staro črto nazaj; pri tem je H. pomnožil 
rezultate svojih prejšnjih študij in razprav drugih raziskovalcev za več važ-
nih novih izsledkov. 

Ostali raziskovalci pričenjajo z ustanovitvijo novih mark ob priliki nem-
ške ofenzive proti Madjarom v 10. stoletju. Nove grofije so bile prvotno 
podrejene koroški vojvodini. Razprave o severni in zapadni meji Koroške so 
važne za vprašanje meje nekdanje sklenjene slovenske kolonizacije; na vzhodu 
je bila dosežena kasnejša meja šele v naslednjih stoletjih, tako je bil n. pr. 
Ormož osvojen po Pircheggerju šele okrog 1. 1200. Sčasoma so se nekatere 
grofije emancipirale od koroške vojvodine; njihova združitev v rokah Traun-
gaucev je ustvarila Štajersko. Ostale grofije, ki so bile trdno pod oblastjo 
vojvode, so pa postale sestavni del koroškega teritorija. Meje posameznih 
grofij je mogoče dognati iz mej deželskosodnih okrajev, v katere so pozneje 
razpadle. 

Medtem ko so se mogli drugi raziskovalci vsaj v tem delu svojih raz-
prav nasloniti na prejšnje študije, je moral Lj. Hauptmann zaradi površnosti 
prejšnjih študij in kompliciranosti problemov postaviti historično geografijo 
Kranjske na čisto nove osnove; tu naj kratko omenim le nekaj glaynih re-
zultatov. Kranjska marka je bila ustanovljena po njegovi domnevi med leti 
967 in 973; njeno slovensko in nemško ime izhaja od slovanske „krajine", 
medtem ko je latinsko ime značilo že prej „malo Karnijo". Karantenska ofen-
ziva, ki je ustvarila Kranjsko, pa v tem času še ni bila zaključena: šele 
okrog 1. 1063. je bil iztrgan Hrvatski vzhodni del Istre med Učko goro in Rečino, 
ki tvori še pozneje od istrske grofije ločeno politično formacijo kot „Sla-
vonija", „Hrvatska", „vojvodina Meranska"; Bela krajina in dolenji desni 
breg Krke od stare meje šmihelske in šentjernejske fare dalje pa sta bila 
osvojena šele med koncem 11. in koncem 12. stoletja, medtem ko je na-
sprotno izgubila Kranjska šele dolgo pozneje Žumberak (Voj. granica) in 
Čabar (Zrinjski). — Dvojna smer koroške ofenzive (Ljubelj in Mislinjska 
dolina) je ustvarila prvotno dve marki: Kranjsko, ki je obsegala Gorenjsko 
z Ljubljano, notranjskimi polji ter Kočevskim („Prakranjska"), in Savinjsko 
marko, ki je obsegala južno Štajersko do Vitanjskega razvodja in večji del 
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Dolenjske („Stara marka"). Mejni grofje Kranjske so postali domnevno 
1. 1002. neodvisni od koroškega vojvode in združili po 1. 1036., ko so izumrli 
savinjski grofje, obe marki v politično enoto, ki odgovarja približno geograf-
ski Kranjski in je živela še do najnovejše dobe v ljudski zavesti in krajevnih 
imenih („Stara Kranjska"). Y okviru Stare Kranjske se prične najprej v cer-
kvenem in nato tudi v političnem oziru ločiti kot posebna enota oni del bivše 
Savinjske marke, ki leži nekako onstran poznejše deželne meje in se je od-
cepil od Kranjske definitivno I. 1311.; dolenjski del bivše Savinjske marke, 
katerega meja proti Prakranjski živi še danes v imenu Suhe krajine, pa dobi 
ime „Marka" v ožjem pomenu besede in se združi s Prakranjsko v novo po-
litično enoto („Mala Kranjska"). — Proti jugozapadu sega Kranjska še vedno 
do jadranskega razvodja in do pragozda med Jeličnim vrhom in Snežnikom; 
obmejni deželi sta furlanska mejna grofija in Istra, ki se v svojem severnem 
delu pozneje imenuje Kras (meja med Furlansko in Istro je bila pri Šti-
vanu). Šele po 1. 1335., ko je prišla v habsburške roke, je postala Mala Kranj-
ska središče nove ekspanzije: Habsburžani so iztrgali patriarhom nekaj po-
sestev na Krasu, pridobili Trst, podedovali najprej po eni liniji goriških gro-
fov dva njihova teritorija (Istrsko mejno grofijo in del Slovenske marke, 
imenovan „grofija v Slovenski marki"), nato pa še Celjske, Wallseejce in 
drugo linijo goriških grofov. Te pridobitve so sicer po večini nekaj časa 
ostale neodvisne od Kranjske, kmalu pa so tvorile le še posebna glavarstva 
v okviru kranjske dežele; samostojna sta ostala le Goriška in deloma Trst. 
S tem se je premaknilo težišče Kranjske proti jugu in po mejnih regulacijah 
v začetku 16. stol. je dosegla oni obseg, ki ga je nato ohranila skozi več sto-
letij („Nova Kranjska") in ki se je do svetovne vojne spremenil bistveno le 
še 1. 1811. in 1814. 

H. Pirchegger in posebno A. Meli se le prav kratko dotakneta v svojih 
uvodih vprašanj razvoja Istre in Goriške; tu je ostalo pač še mnogo vprašanj 
nerešenih. 

Pri rekonstrukciji deželskosodnih okrajev samih je bilo treba najprej 
rešiti vprašanje, v koliko se njihov obseg vjema z mejami posameznih edinic 
nove politične razdelitve, ki jih je ustvarila moderna država koncem 18. in 
začetkom 19. stol. in ki so nam dobro znane. Razmeroma lahka je bila re-
konstrukcija na Koroškem, kjer so služili deželskosodni okraji kot osnova 
za organizacijo katastralnih občin, nabornih in davčnih okrajev (pos. v ce-
lovškem okrožju). Na Štajerskem in Kranjskem se je moderna politična raz-
delitev naslonila na staro cerkveno organizacijo (predjožef. fare) in zato je 
bilo treba rekonstruirah deželskosodne okraje le po raznih ohranjenih opisih 
njihovih meja (Gerichtsbeschreibungen); štajerski in koroški opisi so že iz-
dani, za Kranjsko pa je njihovo izdajo Hauptmann tudi že napovedal. Na 
Goriškem in v Istri se meje starih jurisdikcij vjemajo z mejami modernih 
katastralnih občin, razen tega pa tudi z mejami vaških in meščanskih srenj. 

S tem še dolgo ni označena niti glavna vsebina razprav, posebno Haupt-
mannove. Nove monografije bodo brez dvoma še izpopolnile in korigirale 
nekatere izsledke.1) Namen mojega referata je bil samo, da opozorim na važ-
nost te publikacije, ki je ne bo mogel pogrešati nihče, kdor se bo bavil z 
vprašanji odvisnosti preteklih političnih tvorb od prirodnih faktorjev, kolo-
nizacije, rekonstrukcije starih gozdnih pasov, ki so tvorili dostikrat mejo 

1) Prim, zdaj razpravo M. Kosa: Postanek in razvoj Kranjske v Glasniku 
Muzejskega društva za Slov. 1929, 21 si. 
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med teritoriji in sodišči itd. Historična geografija slovenskih dežel je dobila 
v tem delu svojo osnovo, na kateri in preko katere je treba graditi dalje. 

Fr. Zwitter. 

Norbert Krebs, Ebenheiten und Inselberge im Karst. Z. d. Ges. f. Erdkde 
zu Berlin, 1929. pp. 81—94. Z 2 karticama in 1 profilom. 

Tudi za kras skuša avtor najti metode, s katerimi bi se morfogeneza teh 
predelov dala postaviti na solidnejšo podlago. V nasprotju s C v i j i ć e m , 
ki je menil, da so prostrane površi v Dinarskem pogorju enako stare in šele 
po tektonskem gibanju premaknjene iz prvotne lege, zastopa K r e b s po-
polnoma drugo stališče, ki ga skuša v le-tej razpravi utemeljiti. Naziranja 
je namreč, da leže kraška polja v bližnjem okolišu približno v istem nivoju 
ter da se njih višina strinja z nepopolno izravnanimi planotami in terasami 
v sosednem nekraškem ozemlju. Pri znižanju nivoja talne vode zapadejo sicer 
na krasu planote ukraševanju, vendar se njihova oblika še dolgo ohrani radi 
pomanjkanja ostalih destruktivnih faktorjev. Njegova osnovna misel je torej 
ta, da dviganje v kraškem terenu pospeši tvorbo kraških kotanj prav tako 
kot na nepropustnih tleh stvarjanje teras. Iz tega izvaja nadalje, da pri-
padajo različno visoko ležeče kraške kotanje različnim stadijem, kot velja 
to tudi za razno visoke terase v ostalem terenu. V tem tiči tedaj glavno 
nasprotje njegovega stališča s C v i j i č e v i m . K r e b s sicer priznava, da 
so bile kraške planote nedvomno tudi po tektonskih gibanjih premaknjene, 
vendar ne uvidi v tem zadovoljive rešitve problema. 

Kot primer izravnave kraških tal navaja avtor slunjsko kraško ploščo, 
ki je nagnjena proti severu ter je prekrita na mnogih mestih z mlajšimi 
terciarnimi plastmi. Na tej ravnini oziroma planoti je mnogo osamelcev 
( K r e b s jih popolnoma pravilno nazivlje „liumi", kot je to v rabi med tam-
kajšnjim prebivalstvom), ki se proti jugu združijo v hribovje, deloma še ob-
kroženo od ravnine. Ker potekajo strma pobočja osamelcev v dinarski smeri, 
je njih nastanku pripisovati v večji meri tudi tektonski vpliv, akoravno so 
jih vode razčlenjevale in z lateralno erozijo zmanjševale njih obseg. Strmi 
robovi so namreč obrnjeni vedno proti NE, na nasprotni strani pa se pobočja 
položno spuščajo. Osamelci oz. humi so torej preostanki poševno dvignjenih 
grud, ki niso zapadli izravnavi. Čeravno se ravnina razprostira predvsem 
vzdolž rek, se vendar avtor obotavlja v nasprotju z G r u n d o m smatrati 
j o za delo edinole rečne erozije. Po njegovem mnenju je namreč tu kakor 
tudi drugod zbog precej konstantne denudacijske baze še v večji meri so-
delovala kraška denudacija. 

Glede Ogulinskega polja smatra K r e b s , da je nastalo iz večje rav-
nine, ki je bila proti vzhodu bržkone odprta. To dokazujejo številne višje 
ležeče terase. Polje leži danes 60 m višje od ravnine, najvišje terase pa se 
nahajajo celo 160 m nad ravnino. Isto velja tudi za polje pri Plaškem. Šele 
planoto v višini 400—420 m stavlja v isto vrsto z ostalo kraško ploščo, ker j o 
prekrivajo tu kakor tam enaki sedimenti (terciarna glina in lapor). Za toliko, 
kolikor znaša višinska razlika, se je na tem mestu gruda dvignila višje od 
ostale kraške plošče. Ta gruda pa predstavlja le prvo stopnjo v dvigajočem 
se terenu. Naslednjo stopnjo tvori jugozapadni rob ogulinske in plaške 
kotline. 

Prostrane ravnine so proti severu tako močno nagnjene, da so po avtor-
jevem pojmovanju šele pozneje potom tektonskega gibanja dosegle sedanji 
položaj. Na vzhodnem robu hrvatskega višavja se dviga teren v dveh tek-
tonskih stopnjah, prav kot je bilo opaziti v porečju Kolpe. Kraški plošči od-
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govarjajo torej šele 200—300 m višji nivoji v goratem delu. Toda ne samo 
proti vzhodu, temveč tudi proti zapadu je kraško višavje visoko dvignjeno 
od ostale okolice. Pri tem dviganju so nastali deloma stopnjeviti prelomi 
deloma fleksure. V notranjosti višavja se tektonsko premikanje ni toliko 
udejstvovalo. Do tega zaključka je privedlo avtorja proučevanje liške pla-
note, ki se z ozirom na slunjsko in skradinsko planoto nahaja še v začetnem 
stadiju razvoja. Na severu leži v višini 560 m, se proti jugu oz. jugovzhodu 
dvigne na 610—620 m ter se nato zniža še dalje proti jugovzhodu na 550 m. 
Tudi na njej so številni osamelci, ki pa so mnogo nižji in manjšega obsega. 
Ker obstoje večinoma iz apnene brečije, so kakor čeri strmo odrezani na 
vseh straneh. Podobne razmere je opažati tudi na krbavski planoti, le da 
leži tu vse mnogo višje nego v Liki. Višji nivo leži tu 750—770 m visoko. Šele 
nekako 100 m nižje ležeča polja (Podlapac, Krabava, Krbavica, Korenica in 
Bilo polje) odgovarjajo nivoju liške planote. Vsa omenjena polja leže v 
inundacijskem nivoju oz. le nekoliko metrov višje in predstavljajo tedaj de-
nudacijsko bazo za vse bližnje kraško ozemlje. 

K r e b s meni, da se v velikem delu kraškega višavja nahajajo površi 
in polja v približno enakem nivoju in da se spajajo v večje planote. Po 
njegovem mnenju se bodo tedaj polja sčasoma prav tako združila v večje 
planote kot so nastala polja potom spajanja uval. Pri tem se odvrača od 
G r u n d o v e g a naziranja, ki pripisuje večinoma vsem poljem tektonski 
nastanek, ter se nehote približuje C v i j i č e v e m u tolmačenju. Vendar se 
zdi, da tudi C v i j i č u noče dati popolnoma prav. Pri nastajanju kotanj, 
iz katerih so se pozneje razvila polja, namreč ne odklanja morebitne tek-
tonske dispozicije; toda tudi C v i j i č sam je za neke primere pripuščal 
prav tako tolmačenje. 

Glede nastanka Gackega polja se pridružuje T e r z a g h i j u , po ka-
terem je nastalo vsled spajanja posameznih kraških kotanj in svojo po-
vršinsko obliko ohranilo le vsled debele ilovnate odeje. Tudi na tem polju 
so zastopani številni osamelci oz. humi. 

Proti C v i j i č e v e m u mnenju, da bi obstojala prvotno samo ena pla-
nota oz. površ, ki se je naknadno po prelomih razbila v več planot, govori 
po teh izvajanjih le dejstvo, da se nižji nivoji zajedajo v višje. Toda tudi 
to ne izključuje popolnoma možnosti eventualnih tektonskih premikov. Dalje 
je tudi važno, da so nekateri nivoji samo lokalno razviti, medtem ko se ostali 
raztezajo v večje daljave. Planote, ki jih je možno medsebojno vzporediti 
(velikopotezne vzporeditve vseh planot si avtor na podlagi svojih dosedanjih 
raziskavanj ne upa izvesti, pač pa priznava, da sega nastanek liške planote 
v isto dobo kot slunjske in skradinske, kar govori nedvomno tudi v prilog 
C v i j i č u ) , so se na krajih po prelomih razkosale in premaknile ter po 
fleksurah upognile. Tektonskim premikom je bilo po njegovem mnenju pod-
vrženo vse ozemlje hkratu, tako da je bilo dvignjeno s planotami vred. Ta 
gibanja so pa mlajša kot dvig obrobnega gorovja in razkosanja višavja po 
prelomih. Avtor razlikuje 2 fazi tektonskih gibanj, od katerih je bila prva 
mnogo intenzivnejša. Pontske planote oz. površi so že popolnoma zabrisale 
stare prelome in mnoge grude so se po teh izravnavah docela izenačile. 

I. Rakovec. 
Manfred Schneider: Durch Dalmatien bis zu den Schwarzen Bergen (Wal-

ter Hädecke Verlag — Stuttgart god.?) 
Pisac opisuje najprije južnije krajeve naše obale, a onda sjevernije i 

to samo glavna njezina mjesta kao: Herceg-Novi, Boka i Kotor, Cetinje, Ri-
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jeka Crnojevića i Virpazar, Bar i Ulcinj, Budva, Dubrovnik, Rijeka, Lo-
krum, Lopud i Trsteno, Trebinje, Korčula, Mljet, Hvar, Split, Trogir, Šibenik 
i Krka, Rab, zatim se zalijeće malo u Mostar te Sarajevo. Ali svi ovi opisi 
nijesu objektivno geografski prikazani kartom, brojem, morfološki i po osta-
lim kriterijima fizikalne i regijonalne geografije. Čini se, da on to i ne 
zna. Tek malo gdje zadire u političku i umjetničku povijest. Njemu je glavno 
putopisna impresija, koja je vrlo manjkava u mnogim mjestima, a gdjegdje 
je točna i sočna. Manjkava je, kad onako malo govori o Splitu i njegovoj 
okolini, kad nam ne razjašnjuje postanak i važnost brojnih institucija i 
forma, koje valja historijom i geologijom u ruci razjasniti; kad ni jedan 
problem gospodarski i antropogeografski ne opisuje. Sočna je, kad u malo 
riječi opisuje današnju karakteristiku naselja kao onu Budve i Trogira. 
Schneiderovo djelo o Dalmaciji mogli bi postaviti u Banseovu geografsku 
struju, koja uvažuje impresiju i estetiku zemlje, dok je mnogi geografi za-
bacuju, jer nije objektivna. I. Rubić. 

A. Steinitzer: Dalmatien, das kroatische und montenegrinische Küsten-
land. (Monographien zur Erdkunde 42. Bd.). Sa 53 slike i kartom Leipzig 1930. 

Knjiga A. Steinitzera je vrlo lijepo opremljena. Umjetničkim kartonom, 
koji prikazuje Rab, i velikim brojem slika pravi na čitaoca jak estetski 
dojam. U njo j se djelomično odrazuje ljepota zemlje. Ali tekst nije tako 
temeljit. U njemu je pisac dodirnuo glavnije probleme zemlje, na osnovu 
malobrojne literature i moguće kojeg zabavnog putovanja duž naše obale. 
Zato se može naći u njo j mnogo pogrješaka: u dužini obale i broju žitelja 
pojedinih naselja, u nekim historičkim podacima. Veliki je napredak u orto-
grafskom pisanju imena. Dok su u njemačkim edicijama uopće prije i za 
svjetskog rata, koje su pisale o Dalmaciji, kao i na kartama bila imena po-
ložaja zemlje i naselja zabilježena isključivo talijanskom ortografijom ili 
pokvarenim našim jezikom, sada u novim edicijama i na kartama pišu imena 
našom ortografijom. U tomu je'prednost i ovog teksta. 

A. Steinitzer nije obogatio toliko naučnu literaturu svojim djelom o 
Dalmaciji koliko propagandnu. U tomu je njezina korist. I. Rubić. 

K. Baedeker: Dalmatien und die Adria. Leipzig 1929. 
Ovaj svezak poznatog vodiča opisuje zapadni dio Jugoslavije, Bosnu, 

Budapest, Istru, Albaniju i Krf. Našu obalu prikazuje u 60 str. Mnoštvom 
podataka o hotelima, prevoznim sredstvima i cijenama pa kartama in pla-
novima upućuje putnika u pojedine djelove naše obale. Svojim posebnim 
lakonskim stilom, koji ne razvije, već samo nabacuje misli iz područja raznih 
nauka samo da razjasni znamenitosti na našoj obali, vodi putnika po važni-
jim naseljima i predjelima. Ima doduše malenih nedostataka gdjegdje u 
podacima, ali u ovom izdanju je silan napredak, što je skoro 60% geografskih 
imena bilo na kartama bilo u tekstu napisano našim jezikom, a ostalo tali-
janskim za razliku od svih starijih izdanja Baedekera, koja su bila napisana 
samo talijanski. Uz slavenska imena redovno je u zagradama talijansko ime, 
da inostrani putnik, koji je prije učio samo talijansko ime, nauči i naše sla-
vensko. Inače je Baedeker bez sumnje najbolji vodič pored Woerla po našim 
predjelima za njemačke putnike. I. Rubić. 

Ђ o p ђ o K p c т и h : Колонизапија y Јужној Србији. Ca картом на-
сеља. Сарајево 1928. 

Tekom zadnjega stoletja so se na Balkanskem polotoku menjavale po-
litične meje, kot sicer nikjer v Evropi. Zadnje velike spremembe so se izvršile 
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šele pred nekaj leti. Te pa niso zgolj političnega značaja; kajti nove razmere 
se javljajo tudi na gospodarskem polju, v kulturi in v narodnih prilikah. 
Na osnovi grško-turške pogodbe se je radi kolonizacije docela izpremenila 
etnografska slika predvsem grške Makedonije in turške zapadne Male Azije. 
Tudi za Južno Srbijo, ki je pripadla po balkanskih vojnah Srbiji in je danes 
sestavni del Jugoslavije, je nastopila nova doba. 

Predmet omenjene studije ni zgolj popis kolonizacije, ki se je izvedla v 
zadnjih letih na tem ozemlju; avtor je razumel svojo nalogo daleko globlje. 
Podaja nam plastično sliko ondotnih geografskih prilik, ki so se v njih znašli 
kolonisti, prikazuje nam z vso realnostjo njih življenski boj s prirodo, njih 
vpliv na domačine, na kulturo in gospodarstvo. O Južni Srbiji imamo še 
prav malo del, a vrednost tega spisa je še tem večja, ker je skrajno nepri-
stranski. Napisan je s tendenco, da razjasni eminentno važnost tamošnje 
kolonizacije, ki se je vršila često brez programa in je zato že 1. 1925. po 
krivdi državnih faktorjev docela zastala. 

Snov knjige je razporejena na tri poglavja. Prvo obravnava razvoj in 
trenotno stanje kolonizacije v poedinih kolonizacijskih področjih, drugo go-
vori o zaprekah in težkočah kolonizacije, tretje pa podaja bilanco dose-
danjih uspehov kolonizacije in podčrtava njen pomen. Za geografa najza-
nimivejše je prvo poglavje ter statistični pregledi proti koncu razprave. 

Do 1. 1928. se je razdelilo med koloniste 111.602 ha zemlje, ki obsega 
173 kolonij in 419 manjših naselbin. Večino zemljišč so dobili dobrovoljci, 
bivši vojaki in siromašni domačini. Skupaj se je naselilo okrog 11.300 družin. 
Pogoji so bili za vse isti. Kolonisti imajo pravico prostega prevoza svoje imo-
vine, pet let so oproščeni vseh davkov in če izpolnijo vse obveze, postanejo 
po desetih letih popolni lastniki dodeljenega zemljišča. Kolonizirala so se 
deloma državna, deloma vaška zemljišča, ki šo bila vaščanom odveč, ali pa 
ona, ki so jih prejšnji lastniki trajno zapustili. 

Največ kolonij se je ustanovilo na Kosovu. Te so tudi najbolj uspele. 
Tukajšnji kolonisti izvirajo iz vseh delov države. Najbolj napredni so Slo-
venci in Banatčani. Mešane kolonije uspevajo radi tekmovanja bolje od 
homogenih. Vrste se nove zidane hiše, pa tudi lesenih stavb, ki so jih kolo-
nisti prenesli iz svoje domovine, iz Bosne ali iz Like, ne manjka. In vendar, 
baš na Kosovu gozda ni, kajti pogozdovanje se je komaj pričelo. 

Drugo največje kolonizatorno ozemlje je Metohija, ki tudi razpolaga 
s plodno zemljo. Vendar kolonije slabo uspevajo, ker jih naseljujejo pre-
težno živinorejski Črnogorci, ki so slabi poljedelci. V skopskem okrožju se 
nahajajo kolonije zlasti ob progi Preševo-Skoplje. Poleg tujih kolonistov so 
dobili tu dokaj zemlje tudi narodno zavedni domačini, zlasti iz Skopske Crne 
gore, kamor so se nekoč iz plodnih ravnic umaknili pred Turki. Tudi okoli 
Kačanika in Tetova je vzniklo več kolonij. 

Kolonijalni uspehi v ostali Južni Srbiji so nepovoljni, čeprav je še 
mnogo plodne zemlje, zlasti okoli Dojranskega jezera in na Ovčem polju, 
odkoder se polagoma izseljujejo domačini. Sicer se vrši semkaj vsaj privatno 
naseljevanje, to pa od strani tujih elementov, Vlahov, Madjarov in tujih ka-
pitalistov. Tudi okoli Bitolja in Prizrena je kolonizacijska bilanca še 
pasivna. 

Vendar že dosedanja tako pičla kolonizacija ugodno vpliva na razmere 
v Južni Srbiji. Narodna samozavest se krepi, Kosovo, ki je imelo 1. 1919. 
komaj 24% Srbov, jih je imelo 1. 1927. že 37%. Še slabše so narodne razmere 
okrog Prizrena in v Metohiji, kjer odpade na Srbe komaj 17% prebivalstva. 
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Južna Srbija je na primitivni stopnji skrajno ekstenzivnega poljedelstva. 
Njena prirodna bogastva se v pravi meri še ne izkoriščajo. Vendar se tudi 
tu že javlja vpliv naprednih kolonistov, ki gospodarsko dvigajo domačine. 
Od 1. 1921.—1926. se je v Prizrenskem in Kosovskem okraju povečal teritorij 
požete zemlje za И. Še bolj so tu v istem času narasli dohodki žetve in 
izvoz poljskih pridelkov, ki se je mestoma podesetoril. In značilno! Če so se 
nekateri bali, da je razvoj poljedelstva v škodo živinoreji, — porast do-
mače živine in njen brzo rastoči izvoz potrjujeta nasprotno. Seveda je k 
temu pripomogla tudi vedno večja javna varnost in dejstvo, da je Albanec 
v teh krajih opustil prejšnji način življenja in je prešel k racijonalni izrabi 
tal; a tudi to so momenti, ki kažejo blagodejen posreden vpliv kolonistov. 
Kljub temu je Južna Srbija poleg Črne gore še vedno najredkeje naseljena 
in gospodarsko najšibkejša dežela v državi. Trikrat manjša Slovenija je imela 
tudi še leta 1926. v primeru z njo večjo žetev in celo njeno živinorejsko 
bogastvo je predstavljalo večjo vrednost. 

Kolonizacija pa se ni vršila samo na deželi; daleko večji del je objel 
južnosrbska mesta, zlasti Skoplje, ki je postalo trgovsko in kulturno sre-
dišče vse dežele. Tudi manjša mesta napredujejo in se brzo nacijonalizirajo. 
Primer Kosova jasno kaže posledice kolonizacije, ki so narodno in gospo-
darsko pozitivne. Radi prirodnega bogastva dežele je še dovolj prostora za 
koloniste, ne da bi se z njihovim doseljevanjem oškodovali domačini. L. 1928. 
so se povzeli novi koraki, ki poslej zopet privabljajo nove trume naprednih 
kolonistov iz vseh delov našega naroda. 

Tekstu je dodana karta kolonizacije Južne Srbije po stanju 1. 1927., a 
je kljub primernemu merilu (1 :800.000) površna in nepregledna. Sicer je pa 
razprava g. Krstića, ki je odličen poznavalec južnosrbskih razmer, tako te-
meljita in tehtna, da pomenja za razumevanje problemov naše kolonizacije 
pravo odkritje. R. Savnik. 

Gustavo Cumin: Guida della Carsia Giulia. Trieste, Stabilimento ti-
pografico nazionale 1929. Številne slike in načrti, zemljevid 1 : 250.000, str. 414. 

Marljivi tržaški geograf G. C u m i n obdeluje v tej knjigi ozemlje, ki 
se nahaja približno v četverokotu Tržič — Hrušica — Notranjski Snežnik — 
Koper (krog 2500 km2). Polovica knjige obsega izčrpen geografski pregled 
vse pokrajine, druga polovica pa je vodnik v ožjem pomenu besede (z opi-
som potov, z zgodovinskimi, naravoslovnimi, umetniškozgodovinskimi po-
datki itd.). Geografska monografija prvega dela nas tu najbolj zanima in 
reči moramo, da je temeljita, dasi seveda ne moremo soglašati z vsemi avtor-
jevimi trditvami. Splošnemu orografskemu pregledu sledi opis geoloških, 
morfoloških, klimatskih, hidrografskih in biogeografskih razmer, izčrpno pa 
so opisane tudi antropogeografske prilike: zgodovina ozemlja, demografske 
posebnosti, naselja, gospodarske razmere. Naj podam iz knjige nekaj antro-
pogeografskih podatkov. Cumin pravi, da je kontinuiteta latinskega elementa 
za vso zgodovinsko dobo izven vsake diskusije. Slovansko kolonizacijo so 
baje silno pospeševali srednjeveški fevdni gospodje, ki so imeli posestva tudi 
na Kranjskem in odtod preseljevali poljedelce v kraški svet; Hrvati so se 
naseljevali po Istri šele od srede 15. stoletja dalje (!) i. dr. V vsej pokrajini 
je bilo 1. 1921. 378.710 ljudi. Od teh je 58,8% Italijanov, saj so Italijani v dobi 
od 1910—1921 napredovali za 13,1%; največ se jih je na novo naselilo v pasu 
ob meji, tako da štejejo n. pr. v Postojni 17,4% vsega prebivalstva, medtem 
ko jih pred 1. 1918. tam „skoraj" ni bilo. Slovani so zelo nazadovali in sicer 
Hrvati za 59,5%, Slovenci pa za 29%, vendar je tudi prebivalstvo kot celota 
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nazadovalo za 2,5%. Gostota prebivalstva je največja v dolnjesoški ravnini 
(256 na t km2) in pojema proti Hrušici, kjer biva komaj 19 ljudi na 1 km2. 

Knjigo krasijo lepe slike, med katerimi karakterizirajo mnoge pokra-
jino prav dobro, in pa nekatere kartice; zanimive so zlasti fitogeografska, 
gostotna in kartica tipov hiš. Priloženi zemljevid v merilu 1 : 250.000 je odsek 
iz karte Italije Touring-kluba. V. B. 

Naše selo. Uredio dr. Miloslav Stojadinović, Beograd 1929, 4°, p. 604. 
V Jugoslaviji imamo od 30.115 ljudskih selišč 24.255 vasi in 4595 za-

selkov, kar znaša 95-8% vseh aglomeracij prebivalstva; 84-2% vsega jugo-
slovanskega prebivalstva živi v vasi, v kateri se gnete povprečno 351 ljudi 
(Kostič). Zato hvale vreden poizkus uredništva beogradske „Savremene Op-
štine", da izda mesto običajnih številk svojega časopisa za čas od 1. V. 1928 
do 1. VII. 1929 enciklopedijo jugoslovanske vasi. 

V zemljepisno-narodnopisnem poglavju pokaže M i l o j e v i č B. lego in 
tip vasi v Jugoslaviji, M e l i k A. poda agrarno-geografsko sliko slovenske 
vasi, nakar očrta Š o b a j i č P. črnogorsko vas, ki doseže pod Durmitorom 
in na visoki planoti Jezera v Pivi največje višine (1400—1500 m) v državi. 
Lega črnogorske vasi, velikost, morfologija, nastoj in razvoj vasi, hiša, kme-
tija in posestvo, gospodarstvo in hrana je prikazana v geografski medseboj-
nosti in socijalni vzporednosti. M a l a b d i č E. nas vodi po bosanski musli-
manski vasi, pokaže njeno lego, sobo z ognjiščem in prostorom za moške — 
baškaluk. Tla muslimanske hiše so čista, lesena, nabita zemlja je samo okoli 
ognjišča; na tleh se sedi, opravlja molitev in spi. Moba, lastnosti, gospodar-
stvo, duševno, moralno, družinsko življenje, navade, svadba, obleke, ples, 
konjske in strelske tekme, kafana, zelenaši, bolezni, domislice in narodna 
zavest pa izoblikujejo sliko psihičnega življenja v muslimanski vasi v Bosni. 
D r o b n j a k o v i č B. opiše tipe naših hiš: sibaro v Starem Vlahu, savardak 
v črnogorskih Brdih, lubare, pletare v Sremu in Baranji, brvnaro, polu-
brvnaro, brvnaro „na celice" z raznimi njenimi oblikami ter kamenite hiše-
kletare, ficurice, potlešice, polače, moravsko hišo, prizemljište, dvospratnice, 
čifčijske hiše in kule z ozirom na materijal in razdeljenost poslopja. V u r -
n i k S. začenja opis slovenske hiše z dimnico, katero pogrešno smatra za 
frankovski tip, ugotovi v Sloveniji stikanje sredozemske, alpske in srednje-
podonavske hiše, označuje njih izoblike z nakazanjem tipov vasi, kmetij in hiš 
ter zaključuje svoje poročilo s srednjeslovenskimi, to je najbolj slovenskimi 
tipi hiš na Dolenjskem in „južnosrednjem" Štajerskem. D j o r d j e v i ć T. 
govori o običajih, ki so v patrijarhalni dobi obsegali in usmerjali vse naše 
življenje in na katere so vplivali v toku razvoja država in cerkev. Nadalje 
o narodni noši, ki kaže vplive iz kulturnih središč. Nasproti izpremenljivosti 
modne noše postavlja trajnost narodne, katero so prvi zamenjali z evropsko 
modno obleko trgovci in šolani ljudje. Prikaže vpliv narodne noše v Srbiji. 
Pri nakitu omenja nakit v ožjem smislu besede in magičen nakit — amaj-
lijo. Žensko narodno nošo iz Slovenije, okolice Zagreba, Šokačke in Krašo-
vanske Vojvodine, Srbije, Skopske Črne gore, Kosovega, Metohije, Morihova 
in Dalmacije predstavlja bolj ali manj posrečeno L a p č e v i č M. Za pre-
hod narodne noše v modno je značilna težnja za razkošjem in novačenjem, 
ki je v zvezi s prehodom iz naturalnega v denarno gospodarstvo. Propadanje 
naših narodnih noš gre vzporedno s preobražanjem našega kmeta iz izrazi-
tega živinorejca v poljedelca, s čimer se mora žena vedno bolj udejstvovati 
na polju in ji nedostaje časa za izdelovanje domače obleke. K temu pride 
še tovarniška produkcija, tako, da je gospodarsko nemogoče obdržati za bo-
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dočnost narodno obleko. K a z i m i r o v i ć R. našteje in zgodovinsko uteme-
l juje narodne vezenine od Slovenije do Ohrida, jih označi oblikovno in vse-
binsko ter ugotovi kot umetnine, vredne prevedbe na dekorativno umetnost. 
V zvezi s šaraini opiše staro narodno barvanje (rdeče, modro, zeleno, rumeno, 
črno, orehovo, zlato in srebrno). Narodno-politične važne beležke svečenika 
M. Stojakovića v Ornolju in Zviždu prinaša G o k i č J., ki poda tudi lastna 
opažanja o hišah, salaših ter običajih iz obeh pokrajin. Geografsko gradivo 
vsebujejo še članki P o p o v i č a P. o vasi z estetsko-tehnične strani, B o -
g i c a P. in J o v a n o v i č a - B a t u t a M. J. o hrani našega kmeta; mnogo, 
mnogo manj pa poglavja o poljedelstvu in ekonomsko-socijalnili problemih. 

Geografski in etnografski referati dajejo točno znanstveno, četudi ne 
izči'pno sliko iz svojih področij, ki obravnavajo pred vsem vzhod države. Za 
nas Slovence nastopi tu sličen slučaj kot pri „Narodni enciklopediji"; dobimo 
pač vpogled v vzhodne dele države, ne pa v Slovenijo, kateri se pri „Našem 
selu" pridruži zahod Jugoslavije sploh. Vasi in kmetije v ozemlju vzhodno-
slovenske štajerske hiše je točno označil že Sidaritsch. Vzhodnoštajerska 
hiša je razen v velikosti podobna prekmurski, obratno pa je ločiti belo-
kranjsko hišo od vzhodnoštajerske; „štajerski podkunst dvor" (izraz je meni 
neznan, mogoče tiskovna napaka), kot ga kaže slika, j e doma na vzhodnem 
Srednjem Štajerskem, v Sloveniji pa mi do sedaj še ni znan. Kabinetski naziv 
podkvast nadomešča Prlek z „v ključu". Lokalizacija dimnic ni točna in velja 
za konec XIX. in začetek XX. stoletja. Preveč je poudarjen na škodo geo-
grafskemu narodnostni moment. Pri najstarejših slovenskih vaseh je pouda-
riti naslonitev na prazgodovinska selišča, vsled česar imamo zelo številne 
primere sklenjenosti v bivanju na enem in istem kraju od prazgodovinskih 
dob danes. Razen v hribovitih krajih imamo nove slovenske vasi, nastale v 
najnovejši dobi, tudi v ravnem Prekmurju (Benice). Ne zadovolji opis slo-
venske narodne noše. Vsestranski opis naše slovenske vasi manjka, čeravno 
je urednik imel tozadevne podatke in jih ima še danes. Etnografski in gospo-
darski teksti ponazorujejo številne slike, pri Vurniku tudi tločrti. 

V „Našem selu" so drugače očrtani v prvi vrsti splošni problemi, ki se 
danes nanašajo na jugoslovansko vas. Manjkajo pa značilni opisi tako raz-
ličnih vasi, kot so v Južni Srbiji, Sloveniji, Vojvodini ali Primorju in drugod, 
opisi, ki bi po primeru Schultze-Jene (Kojsko) podali sliko današnjih razno-
vrstnih vasi v državi. Zbornik, ki naj predstavlja ljudsko čitanko o naši vasi, 
feljtonistično obravnava vas kot enoten splošen tip v narodu, vsled česar 
dobimo samo delno sliko o različnih vaseh, kot so ob Meži ali Moravi, Ta-
mišu, Vrbasu ali Kupi in drugje. Nujno bi bilo urediti knjigo mešano, to je 
deloma tipične vasi v raznih pokrajinah, deloma pa, da se prepreči neosno-
vano posplošenje, splošna vprašanja. Preveč birokratski duh veje iz velikega 
dela zbornika, duh, ki hoče pokazati, kako naj bi izgledala naša vas. Razen 
zgodovinskega in zemljepisno-narodopisnega poglavja in ostalih že omenjenih 
referatov predstavlja v veliki večini „Naše selo" manj našo vas, kakršna je, 
tem bol j pa naše misli, kakršna naj bi naša vas bila. Franjo Baš. 

Kenneth S. Patton, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (Yugoslavia), 
a Commercial and Industrial Handbook. Trade Promotion Series No 61. Uni-
ted States Government Printing Office, Washington 1928. 

Pod tem naslovom je izdal U. S. A. Department of Commerce, Bureau 
of Foreign and Domestic Commerce delo ameriškega konzula v Beogradu 
Kennetha S. Pattona, ki obsega 261 str., vel. 8° in zasluži našo pozornost. 
Po kratkem zgodovinskem, fizično- in antropogeografskem pregledu naše 
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države se poglablja podrobno v gospodarske razmere, govori o socialnih 
prilikah, o javni upravi in šolstvu, natančno se bavi z državnimi financami 
in bankarstvom, obširno tudi s pomorstvom in prometom ter prirodnim bo-
gastvom, industrijo in zunanjo trgovino. Dodano je prav tako najvažnejše iz 
našega trgovinskega prava. Knjiga je opremljena z obilnimi statističnimi po-
datki, ki pa upoštevajo le še 1. 1926. — V tekstu je 10, ne posebno posrečenih 
pokrajinskih slik; dodani sta tudi dve kartografski skici, ena predstavlja 
razdelitev države na oblasti, druga železniško omrežje. — Namen knjige je 
kot pravi direktor biroja za tujo in domačo trgovino v uvodnem pismu na 
tedanjega trgovinskega ministra H. Hooverja, da bi nudila informacije ame-
riškemu eksporterju, onemu, ki bi želel investirati svoj kapital v Jugoslaviji, 
in vsem, ki se zanimajo za gospodarski razvoj južne in vzhodne Evrope. 
Upa, da bo delo pripomoglo, da se USA trdneje ukorenini na jugoslovanskem 
trgu nego doslej. — Geografskemu delu knjige se pač pozna, da je ni pisal 
strokovnjak, dočini gre pa specijalno trgovski in gospodarski del v podrob-
nosti. Kar se tiče pisave krajevnih imen, moramo priznati, da se trudi biti 
pravičen in jih večinoma piše, kot jih uporabljamo mi, v latinici ter ne rabi 
fonetičnih spakedrank. Dobi se pa vendar precej nedoslednosti. Marsikje do-
daja k jugoslovanskemu imenu še staro nemško ali rabi celo samo to kot 
n. pr. „Steiner Alps" ter „Grintovac" in „Grintouz", mestoma piše fonetično 
ali pa fonetično pisavo dodaja k imenu kot n. pr. Lovchen ter Niš (Nisch) ; 
poslužuje se tudi tuje pisave, reko Tiso piše po madjarski ortografiji „Tisza", 
madjarski Szegedin pa mu je „Segedin". Šamac ob Savi mu je celo „Chaînas". 
— Vendar pa te malenkosti ne zmanjšujejo gospodarske vrednosti dela, ki bo 
prispevalo k boljšemu poznanju naših bornih razmer v deželi plutokracije ter 
k možnosti razvoja našega prirodnega bogastva, če ga oplodi kapital. 

B. Svetel j. 
Dr. Otto Maull, Länderkunde von Südeuropa. Enzyklopädie der Erd-

kunde. 550 strani. Leipzig und Wien 1929. V geografski enciklopediji, ki se 
izdaja pod vodstvom prof. Dr. Oskarja Kende-a, s sodelovanjem vodilnih za-
stopnikov nemške geografije, izhajajo v zaključenih knjigah dela iz občne 
geografije ter njenih posameznih in pomožnih panog, kakor tudi geografski 
opisi kontinentov, a za Evropo tudi še posameznih predelov. V tej zbirki je 
izšla dosedaj — ako vzamemo za osnovo naše področje — knjiga Fritza 
Machatschka (Dunaj), Länderkunde von Mitteleuropa 1925., kjer se obrav-
nava še severni del Jugoslavije. Sedaj pa je izšlo delo o južni Evropi, ki j o 
je obdelal dr. Otto Maull, predstavitelj geografije na graški univerzi. 

Maullovo delo je posvečeno Alfredu Philippsonu, „raziskovalcu egejskega 
sredozemskega področja, ustvaritelju mediteranskega pokrajinopisja"; v pred-
govoru pa se avtor spominja s posebnim priznavanjem svojega učitelja 
Theobalda Fischerja, „starega mojstra mediteranske geografije." Maullova 
knjiga ima namen nadaljevati delo, ki sta ga postavila na toliko višino nave-
dena nemška geografa-specijalista za mediteranski predel ter podati v njem 
moderen regijonalnogeografski opis. Ker ima tudi francoska enciklopedija 
(Géographie universelle), ki se izdaja od 1. 1927. dalje, po zamisli in pod 
vodstvom t Vidal de la Blachea in L. Galloisa, v načrtu kot knjigo VII. me-
diteransko Evropo (prvotno ji je bil določen kot avtor Jean Brunhes, ki pa 
je to nalogo odstopil Julesu Sionu, bo interesantno primerjati nemško ter 
francosko metodo deželopisja. 

Maull obravnava najprej v kratkem uvodu (na devetih straneh) Južno 
Evropo kot celoto in sicer kot del Evrope ter mediteranskega predela. Nato 
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podaja regijonalnogeografski opis Iberskega polotoka, na kar sledi opis Ita-
lije in končno Balkanskega polotoka, ki ga po Fischerjevem vzgledu imenuje 
dosledno Južnovzhodnoevropski polotok (Die Südosteuropäische Halbinsel). 
Obdelava našega polotoka zavzema 234 strani (299—533), dočim odpada na oba 
ostala južnoevropska polotoka 286 strani (12—298); že iz tega razmerja se 
jasno vidi, kako raznolične so geografske značilnosti našega predela. 

Maullovo delo si je najboljše ogledati na osnovi opisa našega polotoka. 
Tu uvršča najprej poglavje o bistvu, svetovnem položaju, legi in velikosti 
polotoka. V tem pogledu ni mogoče povedati bistveno novega; popolnoma 
moramo Maullu pritrditi glede severne meje polotoka na Donavi in na Savi, 
da ta črta ni mogla nikdar odtehtati močnejših prečnih vezi. Nato sledi po-
glavje o prirodnih predelih (Die Naturlandschaft), kjer se podaja najprej 
orografski pregled z očrtom notranje zgradbe ter današnjega reliefa celotnega 
polotoka. Tektonsko-geološki del je podan seveda v smislu moderne krovne 
teorije, ki računa z narivi kot osnovnim orogenetskim faktorjem; tektonske 
zone se ponazorujejo s Kossmatovo karto (str. 310). Morfološki del gre zelo v 
podrobnosti ter je jako obširen. Morfogeneza se tolmači v modernem smislu; 
kot v Alpah in v drugih mladih gorovjih tudi tu za današnji relief niso 
merodajna toliko gubanja in narivi, marveč mlajši procesi postopnega dvi-
ganja. Tako pojmovanje so omogočila tudi tu izčrpna morfološka raziska-
vanja, pri čemer je opravil pokojni Cvijič velik del. Po oddelku o podnebju 
in rastlinski odeji prehaja na poglavje o antropogeografskih silah ter razvoju 
kulturne pokrajine. Tu se zdi, da je zgodovinski uvod v antropogeografski 
opis nekoliko prepodroben. Dočim gradi v geološko-morfološkem delu v večji 
meri na delih in pojmovanju vnanjih, osobito seveda nemških avtorjev, nego 
na pr. na Cvijiću, pa se naslanja v antropogeografskem pogledu pretežno 
na Cvijića, kakor pričajo že številne, po Cvijiću povzete odnosno izdelane 
karte. Zato so zemljevidi v prijetnem nasprotju z mnogimi dosedanjimi ino-
zemskimi kartami pravilni in točni. Posebno moremo tako reči o etnografski 
karti na str. 377, ki kaže pravilno etnično pomešanost v Vojvodini, točno 
srbsko-bolgarsko etnično mejo in tudi Makedonce obeležuje po Cvijićevem 
pojmovanju. Pravilno naglaša Maull, da je bil neposreden vpliv Turkov večji 
nego se splošno računa, vendar bi bilo treba pri tem, da se doseže popolna 
in pravilna slika, naglasiti tudi negativne strani tega vpliva, ki so se uvelja-
vile ravno v novejši dobi, ker so tvorile usodno barijero zoper srednje- in 
zapadnoevropske vplive. Maull prinaša kratek, a vendar precej podroben 
pregled zgodovine balkanskih narodov. Tu se opazi, da avtor ni na domačem, 
na lastnem področju, ker so se mu primerile nekatere pogreške. Iz njegovega 
teksta (str. 383) mora bralec dobiti vtis, kakor da se je Grčija osvobodila 
najprej in je Srbija ta čas ostala mirno pod Turki. V resnici pa je bilo 
obratno. Srbskega upora 1804—1813 sploh ne omenja in v tekstu na tem 
mestu tudi nima ničesar o 1. 1815. (18.), — pač pa kasneje na str. 524 — dasi ima 
na karti o rasti balkanskih držav (str. 382) že včrtan obseg Srbije tega leta. 
L. 1826. za politično osvoboditev Srbije ni toliko važno kot 1. 1812. (buka-
reški mir) in adrijanopoljski mir (1829), ki jih Maull sploh ne omenja, kakor 
tudi ne omenja v zvezi z njima stoječega teritorijalnega razširjenja Srbije 
1. 1833. (niti na karti niti v tekstu niti kesneje na str. 524), dasi bi bilo to 
potrebno. V isto območje spada netočnost, da se Skoplje označuje kot bol-
garska prestolica za XI. stol., in kot druga sultanova prestolica po kosovski 
bitki (str. 436). Napačno si tolmači dejstvo, da so v XV. stol. Ogri branili 
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Beograd pred Turki (str. 524); saj j e bil Beograd z Mačvo sploh mejna ogrska 
posest. 

Poglavje IV. (Dežele, krajine in države) prinaša najprej razdelitev pol-
otoka v prirodne krajine s karto. To je zelo dobra razčlenitev, gotovo naj-
boljša od vseh dosedanjih in se odlikuje po tem, da gre sisetematsko do naj-
podrobnejšega ter ustvarja na ta način krajinopisno analizo, organizujoč 
hkrati majhne krajine v večje skupine in te zopet v večje enote, dokler nima 
končno tri poglavitna prirodna področja a) egejske dežele, b) rodopsko-
balkanske dežele (Bolgarija) ter c) dinarske dežele ter Srbija. Glede tega, 
kako so posamezne krajine priključene v večje enote, se da seveda disku-
tirati (n. pr. sestava notranjedinarskih krajin od Posavine ter dolnje Kolpe 
pa čez Raško do Kosova), ali krajinopisna analiza je, inora se naglasiti, 
vzorna. Pri opisu so nastale male diskrepance med karto in tekstom: Kra-
jina II. t. a б (Ajvasil -Bešik-Golfurche) je označena na karti pogrešno kot 
e. Dalje krajina II. 2, c, y (Koricabecken) na karti ni označena. Imena kra-
jinam so po večini prav srečno izbrana. 

Nato sledi krajinopis po ugotovljenih pokrajinskih enotah in zatem je 
uvrščen opis države kot celote. Tudi v tem delu prinaša karte, ki se tičejo 
celote, tako n. pr. karto o tipih naselij (str. 416) (povsem po Cvijiču); če je 
tedaj v slovenskem področju netočna in kaže na pr. na slovenskem Krasu 
ter severnozapadni Hrvatski starovlaški tip (po naše: raztresene ali samotne 
kmetije), dočim so v resnici po veliki večini sklenjene vasi največ obcestne 
ter središčne zasnove talnega načrta, ni to Maullova krivda. Pač pa je nje-
gova pogreška, da stavlja grško-jugoslovansko mejo v Cigansko klisuro 
(str. 430) (bržkone na osnovi starih avstrijskih topografskih kart), dasi po-
teka v resnici severneje, kakor bi se mogel poučiti iz novih kart jugoslo-
vanskega izvora. Napačno sklepa, da se je grško-jugoslovanska meja pri Le-
rinu potegnila v sedanjem poteku iz ozira na to, ker se je grški etnični 
element ohranil v južnem delu Pelagonijske kotline (str. 433) — v resnici 
1. 1912.—13. tu ni bilo relativno nič več Grkov, nego v ostali Pelagoniji, 
marveč poteka meja tamkaj, do koder so 1. 1912. prodrle grške čete; za da-
našnjo inejo niso bili merodajni niti etnični, niso fizikalno-geografski mo-
menti. O grških gospodarsko- ter prometnogeografskih težnjah ob Vardarju 
navzgor ter v smeri v Pelagonijo se pač ne more govoriti; v tem pogledu 
kakor tudi glede ostalih teženj preko mejâ je geopolitična karta polotoka na 
str. 444 premalo pretehtana. 

Po podrobnem, živahno in plastično napisanem krajinopisu se razvrstijo 
vsi predeli polotoka in končno sledi pri zaključku celotne odnosno odgovar-
jajoče večje krajine karakterizacija držav. Kot zadnja je na vrsti Jugosla-
vija, ali opis državne celote zavzema samo devet strani. Daje razen politično-
geografske karakterizacije le še gospodarski pregled za celoto. Tudi tu se je 
pokazalo, da pripadnik nove nemške geopolitične šole, katere odličnega člana 
imamo v Maullu, težko presoja nove države, ki so zgrajene na etničnem 
principu, zakaj ta šola pripisuje poglavitno veljavo prirodnim enotam, to 
se pravi: po fizikalnih svojstvih, površinski konfiguraciji in sličnih lastnostih 
enotni predeli so sposobni, da tvorijo osnovo državnim skupnostim. S tega 
vidika premotriva nove države in tako gleda Maull tudi na Jugoslavijo, ob-
žalujoč, da se je raztrgala prirodna enota — Panonije in da so tudi „die 
Lebensräume der Ostalpen zerfetzt worden" (str. 524). Slično kot domala vsi 
sodobni nemški geografi se tudi Maull s povdarkom ustavlja pri onih mo-
mentih, ki ustvarjajo notranja trenja ter nesoglasja in kažejo slabe strani 
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naše kakor vsake mlade države. Interesantno pa je, da vidi Maull tudi močne 
notranje vezi (Klammern) države in sicer v g o s p o d a r s k i h razmerah. 
Jugoslavijo smatra odločno za najbogatejšo, gospodarsko najbolj harmonično 
državo na polotoku; gospodarska harmonija pa je v tem, da druži država 
tako temeljno med seboj različne krajine. 

Avtor objavlja zelo obsežne bibliografske sezname. Obžalovati je, da ni 
vporabil naših novih domačih topografskih kart, ker bi mogel tamkaj povzeti 
točne višinske podatke za gore v Južni Srbiji, tako da bi mu ne bilo treba 
navajati pogrešeuih številk iz starih avstrijskih kart, na pr. Šarplanina odn. 
Ljubotin 2700 m (namesto 24% m za Ljubotin, a za Bistro 2640 m), Golešnica 
2550 m (nam. 2540), Perister 2550 m (nam. 2600), Kajmakčalan 2517 m (nam. 
2521 m). Tudi bi si želeli več točnosti ali vsaj doslednosti pri pisavi in pravo-
pisu naših krajevnih imen. Maull piše Brčka, Gradiška (str. 517), a zraven 
tega Suschak, Schibenik, Metkovitsch (531), drugod spet Sziszek (str. 517), 
Slično meša za Južno Srbijo srbska (Prilep) bolgarska (Ochrida, Bitolja) in 
turška imena Uskiib, Köprölü itd. Nekoliko moti tudi obilica pogrešk v kra-
jevnih in osebnih imenih (Drageačevo, nam. Dragačevo str. 521), Nemanjden 
(523) Kraijina (str. 524) itd. Ali to so vendarle malenkosti, ki lepe knjige bi-
stveno ne kvarijo. Anton Melik. 

Oscar Randi, I popoli balcanici. Collezione Omnia 14. Roma 1929. P. 174. 
Pričujoče delo je skoz in skoz publicistično z vsemi dobrimi in slabimi 

lastnostmi takih spisov, poslabšano pa še z očitno protijugoslovansko tendenco. 
Kot pravi avtor v predgovoru, hoče na podlagi geografije, zgodovine in da-
našnjih političnih razmer pokazati, „kaj je Balkan danes in kaj bi mogel 
biti jutri" ter podati uvod v spoznavanje Balkana s stališča italijanskih in-
teresov, s čimer naj se hkrati Italijani opozorijo na potrebo posebnega insti-
tuta za proučavanje Balkana. V dodatku prinaša precej obširen seznam 
literature, od katerega seveda ne bomo pričakovali popolnosti, toda upravi-
čeno bi terjali malo več objektivnosti. Naravno prevladuje tu italijanska 
literatura; med ostalimi deli pa najdemo pač stvari dvomljivih avtorjev, kot 
so Miss Durham, A. Wirth, Bogičević, Gopčević i. dr., dočim ni na pr. niti 
enega Wendlovega spisa. Značilno je, da navaja avtor za Dalmacijo poleg 
laških publicistov edino le deli Jirečka in Skoka o dalmatinskih Romanih, 
ne pa n. pr. Vojnovičeve „La Dalmatie, l'Italie et l'unité yougoslave." 

Najkrajši je geografski del knjige, ki obsega komaj prvih 13 strani. 
Med balkanskimi pokrajinami je po avtorjevem mnenju edino Dalmacija do-
bra geografska enota, ki je pa rajši ne prišteva Balkanu, ampak jo primerja 
„hrbtenici, ki združuje Balkanski in Apeninski polotok, kot bi bila siamska 
dvojčka." Skupnega središča balkanske dežele nimajo, oziroma ga imajo čisto 
na robu, v Carigradu, ki pa zapadnega dela polotoka ne more obvladati. Tu 
se začenja že interesna sfera Rima, v katero spadajo predvsem Dalmacija, 
Črna gora in Albanija, kakor nam grafično predočuje priložena karta. 

V tem smislu se povdarja tudi v zgodovinskem pregledu, ki tvori glavni 
del knjige, vselej in povsod romanski element, ki je imel vedno najvažnejšo 
vlogo na Balkanu. Brata Asjen, ustanovitelja novobolgarske države, sta bila 
Vlaha, o Štefanu Nemanji je „zelo verjetno", da je bil romanskega pokolenja, 
„kot večina vladarjev, ki so vladali balkanskim Slovanom," da, tudi Obrenović 
in Karadjordje sta bila „v resnici vlaškega izvora." Romanski Vlahi in Mor-
laki so se pred Turki razkropili po zapadnem delu polotoka, kjer so jih 
„srbski popi" napravili za Srbe, v Istri pa jih je „protiitalijanska avstrijska 
politika pohrvatila." 
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V tretjem, političnem delu pa izvemo n. pr., da so bili po svetovni vojni 
„krivično žrtvovani Črnogorci" in da je „nevoščljivost oropala Italijo zaslu-
ženega plačila ob Jadranu ter ustvarila takozvano Jugoslavijo." Ti očitki 
veljajo zlasti Franciji, ki da noče razumeti poslanstva Italije ob Jadranu, 
dočim so Italijani razumeli vlogo Francije ob Renu in realni položaj v Alza-
zaciji. O „poslanstvu Italije" govori celo sklepno poglavje, ki kulminira v 
stavku: „Stari Rim je prvi in edini civiliziral divji Balkan, fašistična Italija pa 
ga bo na novo oživila s tem, da mu bo dala novi tip svoje civilizacije." 

Kljub vsej njegovi tendenčnosti moramo avtorju priznati, da je v mno-
gih ozirih dobro poučen, najbolje seveda o naših napakah, tako da bi mogli 
knjigo kot zrcalo — kajpada močno spačeno — s pridom rabiti mnogi Jugo-
slovani. O naši neslogi ve pa vsekakor preveč povedati, ko piše, da je „Ju-
lijska Benečija jabolko prepira med Slovenci in Hrvati." Za največje razo-
detje smemo brez dvoma smatrati trditev, da „bi Slovenci in Hrvatje mogli 
dobiti svojo svobodo nazaj samo s privoljenjem Ital i je . . . " 

Sicer nas pa vsa taka publicistika pusti popolnoma hladne. Kajti, kdor 
pozna zgodovino, vé, da večjega „balkanstva" v kakršnemkoli smislu na 
polotoku nikoli ni bilo, kot ga srečujemo v raznih italijanskih državicah 
skozi stoletja. In kdor je bral klasično „Storia d'Italia (870—1914" Benedetta 
Croce-ja, bo z zadovoljstvom ugotovil, da je bila Italija kljub neprimerno 
ugodnejšim pogojem po prvem desetletju obstanka dosti manj trdna in edina 
nego je Jugoslavija danes. S. Kranjec. 

Časopis vlasteneckého spolku musejniho v Olomouci. Redakčni rada: 
F. Dloucha, dr. M. Remeš, dr. B. Vybiral. Roč. XLI. a XLTI. — Rok 1929. 
Olomouc. 

V uvodni razpravi podaja B. V y b i r a l bilanco ob priliki druge dvaj-
setletnice časopisa; iz seznama vsebine zadnjih 20 letnikov je razvidno 
ogromno znanstveno delo, ki ga je časopis v tem času razvil. O. G a r t n e i 
prinaša kratko studijo o geološkem postanku moravsko-šlezijskih mineralnih 
vrelcev. M. B e n e š poroča o novo odkriti jami, ki se nahaja sev.-vzhodno od 
Hranic v devonskem apnencu. M. R e m e š objavlja prispevke k balneologiji 
Moravske in Šlezije. V prirodopisnem delu revije je tudi več botaničnih in 
zooloških razprav s slikami. Tudi dušesloven del ima bogato vsebino. Slede 
razprave iz arheologije in gospodarske zgodovine. I. Č e r v i n k a nadaljuje 
svojo obsežno studijo o pozabljenih gradovih in utrdbah na Moravskem. 
F. K r e s t y n piše o narodnih običajih, J. N a š i c a o šlezijskem narečju. 
Kulturnozgodovinske doneske objavljata M. R e m e š (o solnčnih urah) in 
F. Z a p l e t a l (iz stare kulturne Hane). Obe razpravi sta bogato ilustrirani. 
Nove prispevke k zgodovini nadškofijske slikarske akademije v Kromčrižu 
objavlja A. B r e i t e n b a c h e r , ki v svoji studiji polemizira z E. Dostalom. 
Med kratkimi noticami in referati prinaša časopis tudi oceno Geogr. Vestnika 
(III. 1.) in Časopisa za zgodovino in narodopisje (XXII. in XXIII. 1.). R. S. 

Nove razprave prirodoslovne fakultete univerze v Brnu. O geografskih 
spisih, ki so izšli v Brnu v letih 1923—1926, je Geogr. Vestnik na kratko po-
ročal že v III. letniku. Zadnji čas so izšle zopet štiri pomembne razprave. 
Te so: J. W o l d r i c h in J. A u g u s t a , Načrtek geologickych poméru v 
okoli Luhačovic se zretelem na vznik jejih mineralmch pramenu (Brno 1927); 
V. Š a u e r , Čopsky ohyb Tisy (Brno 1927); J. S t e j s k a l , Pâsmo porfy-
roidové ve vrbenském devonu na vychodnim okraji visokého Jeseni'ku (Brno, 
1928); Fr . ftikovsky, Klimatickâ promënlivost atmosférickych sražek a 
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jej i vztali k Briicknerovë theoriji (Brno, 1928). — Vsi spisi imajo francoske 
résuméje. 

V prvem spisu je govor o toploti in kemični sestavi mineralnih vrelcev 
ter o vplivu tektonike na njih postanek. Na tekst se opira shematska karta 
tektonsko - geoloških razmer kopališča Luhačovic, ki leži v jugovzhodnem 
kotu Moravske blizu slovaške meje. Š a u e r - o v a studija, ki razpravlja o 
zavoju Tise pri Čopu ob češkoslovaški meji, se opira zlasti na obsežno ma-
djarsko in tudi srbsko (Vujević, Cvijič) literaturo. Studija J. S t e j s k a l a , 
ki je sodeloval pri geološkem mapiranju Jesenika, prinaša dve situacijski 
skici in več slik ter je pretežno kemično - petrografskega značaja. Fr. ft i -
k o v s k y pa preizkuša verodostojnost Brücknerjeve teorije in opozarja na 
nove momente. Svoje teze opira na rezultate padavinskih opažanj najvažnej-
ših postaj iz vseh delov sveta, upoštevajoč po možnosti podatke od početka 
19. stoletja do incl. 1. 1925. R. S. 

Bolletino della Società geografica italiana VI/VI, 8—9, avg.—sept. 1929 
objavlja med drugim gradivom tudi dve za nas zanimivi studiji. A. D e s i o 
razpravlja obširno o orografiji Alp ob Beli, pritoku Tagliamenta, razmotri-
vajoč njen odnošaj do geološke strukture tal (str. 551—569, z zemljevidom), 
G. C u m i n pa posveča svojo pažnjo aluvialnim ravnicam in hidrološkim po-
javom ob gornjem toku Pivke (str. 602—612, z zemljevidom in slikami). V 
zemljevidih je izvir Pivke (ali Ljubljanice!) običajno vertan severno od Za-
gorja pri Št. Petru na Krasu. Cumin pokaže, da menjava Pivka svoj tipično 
kraški izvir v razdalji 6 km, ker nastaja iz vodotokov v podzemlju, ki se 
združijo ob višji vodi v podzemeljsko reko. Ta stopa na dan v aluvialnih 
ravnicah, ki se vrste od Radohove vasi do Koritnice in ki niso nič drugega 
kot bivše jezerske kotline, katerih odtok je bila nekdanja površinska Pivka. 
Voda se ob visokem stanju pojavlja najprej v najnižji, potem tudi v višjih 
kotanjah, ne stopi pa na dan v (najvišji) kotanji med Knežakom in Koritnico, 
ker je tu notranja struga reke preložena že v precejšnjo globino. Rodovitna 
zemlja teh kotanj, ki so ali popolnoma suhe, kakor prav ta pri Knežaku, ali 
pa deloma periodično poplavljene, je pritegnila številno prebivalstvo. Od 
vsega prebivalstva Pivke planine biva tu 73*3 %. V. B. 

L' Universo XI/2, febr. 1930 prinaša studijo G. C u m i n a : Cenni geo-
grafici sulla zona forestale della Carsia Giulia (str. 85—120, zemljevidi, slike). 
Avtor opisuje gozdove med Idrijo in Kvarnerom po njihovi sestavi in višin-
ski razporedbi ter razširjenosti (822 km2), dalje posestno stanje in eksploata-
cijo. Gozdovi so najbolj ohranjeni v odročnih krajih, ki so bili zlasti v sta-
rejših časih težko prehodni. Eksploatacija gozdov pospešuje napredovanje 
prebivalstva po številu in blagostanju, tudi je tu zaradi večjega prometa 
več živine (zlasti konj) kakor drugod v enaki pokrajini (največ konj je krog 
Hrenovic pri Postojni). Medtem ko so gozdov manj bogati predeli karakte-
rizirani po navadnih kolovoznih potih, je v bogatejših izgrajeno cestno omre-
žje, gozdarske koče, številne krčme in žage. V poletnem času se opaža imi-
gracija delavcev, ki pa je večinoma lokalnega značaja. — Na zemljevidu 
1 : 200.000 je Cumin vrisal poleg površine, ki j e pokrita z gozdovi, tudi glavne 
kraje z lesno industrijo (žage), nakladne postaje za les in oglje ter pota do-
voznega prometa. V. B. 

Гласник географског друштва, св. XV. Beograd 1929. Novi zvezek 
„Glasnika" prinaša večinoma krajše članke iz področja regijonalne geogra-
fije naše države. Na uvodnem mestu piše V. č o r o v i č o Topaljski občini 



2 2 2 KN.II2EVNOST. 

pri Herceg - Novem v prvi pol. XVIII. stoletja. M. B. P a j k o v i ć priobčuje 
svoja opazovanja o živinoreji na Bjelasici pri Kolašinu. S. S t a n k o v i e raz-
pravlja o ribji produktivnosti južnobalkanskih jezer; relativno je zelo vi-
soka, ker imajo jezera v primeri z ostalimi evropskimi izrazito južno lego in 
ker so po svojem nastanku izrazita reliktna jezera, ki so vedno bogata na 
ribali. R. B o š n j a k nam podaja kratko geografsko monografijo Siska in 
podčrtava dejstvo, da je nosilo mesto že od nekdaj izrazito trgovski karakter, 
a se je dandanes razvilo že v manjše industrijsko središče. Slična je razprava 
Hristine B r i č i č o Jajcu. Geograf Homolja in Zvižda A L a z i č govori to 
pot o reljefu obeh pokrajin, L. M a r č i č pa piše o doseljevanju in izseljeva-
nju na Zadarskih in šibeniških otokih. P. V u j e v i ć nadaljuje svojo izčrpno 
študijo o podnebju Hvara in sicer obravnava poglavja o atmosferskem tlaku 
in o vetrovih. S. J o v a n o v i ć nam prikazuje hrvatsko prebivalstvo in nje-
gova naselja v Gradišču (Burgenlandu); število tamošnjih Hrvatov ceni na 
65—70.000 (vštevši one, ki so ostali pod Madžarsko), dočim jih je avstrijsko 
štetje iz 1. 1923. naštelo okrog 40.000. — V poslednjem članku objavlja S. M i -
1 o j e v i ć rezultate svojih geomorfoloških opazovanj v dolini Toplice, nakar 
slede manjši doneski o reljefu, rekah in talni vodi na teritoriju Siska (11. 
Bošnjak), o glacijalnih sledovih na Šarplanini, Korabu, Krčinu in Stogovu 
(T. Smiljanič) ter o Nišavi (E. J. Cvetic). 

Vedno bolj odličen pa postaja beograjski „Glasnik" z bibliografske 
strani. Pregled geografske literature, ki ga redno priobčuje, je danes naša 
najboljša, odnosno sploh edina geografska bibliografija. Geografska kronika 
in poročilo o delovanju beograjskega Geografskega društva zaključujeta pri-
čujoči, po obsegu in opremi sicer nekoliko skromnejši, a zato po vsebini nič 
manj zanimivi zvezek. S. Ilešič. 

Посебна издања Географског друштва, св. 5 . - 7 . Београд 1929. — 
Serija posebnih izdanj, ki jih poleg „Glasnika" izdaja Geografsko društvo v 
Beogradu, se je obogatila za tri nove zvezke. Peti zvezek je posvečen V l a -
d i m i r u K a r i ć u , znanemu srbskemu geografu - samouku in odličnemu 
nacijonalnemu delavcu. Razen uvodnih besed še izpod peresa pok. J. Cvi-
jića in ponatisov nekaterih Karićevih izjav prinaša zvezek članke izpod pe-
resa J. M. Jovanovića (osobito kar se tiče Karićevega dela za Staro Srbijo 
in Makedonijo), B. Ž. Milojevića (o Karićevem delu na polju nacijonalne pro-
svete) in S. M. Milojevića (biografija i bibliografija). 

Šesti zvezek „Posebnih izdanj" prinaša študijo D. N e d e l j k o v i ć a 
„O p s i h i č k o m t i p u J u ž n o s r b i j a n c a". V nasprotju s Cvijićem, ki 
je v svojem velikem delu „La peninsule Balkanique" Južnosrbijance uvrstil 
pod „centralni" psihični tip, kakor ga naziva, je Nedeljković, dasi držeč se 
Cvijićevih metod, postavil naziranje, da pripadajo Južnosrbijanci dinarskemu 
psihičnemu tipu in sicer posebni njegovi varijanti; to varijanto skuša v glav-
nem na podlagi narodnih pesmi karakterizirati z južnjaško čutnostjo, rezer-
viranostjo, realnim idealizmom in posebno vztrajnostjo Južnosrbijancev. 
Knjiga nam pokaže, da s Cvijićevim delom na polju določevanja in označe-
vanja psihičnih tipov v naših krajih problemi še nikakor niso rešeni, marveč 
šele postavljeni. 

Sedmi zvezek obsega delo M. S. F i l i p o v i ć a „ P r i v r e d a , s a -
o b r a ć a j i n a s e l j a u V i s o č k o j n a li i j i", lepo zaokroženo geo-
grafsko monografijo, opremljeno tudi z ilustracijami. Zelo primerno je, da je 
tudi „Posebnim izdanjem" priključen francoski, odnosno nemški résumé. 

S. Ilešič. 
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Гласннк Скопског научног друпггва. Књига VI. Оделење природних 
наука 2. — Скопље 1929. 

Iz bogate vsebine naj omenimo one članke, ki zanimajo tudi geografa. 
Med njimi je na prvem mestu P. V u j e v i č e v a študija o trajanju insola-
cije v Južni Srbiji; v njej prihaja avtor do zaključka, da sicer v južnejših 
krajih Srbije insolacija traja ravno toliko, kot v izrazito mediteranskih me-
stih, ležečih v isti geografski širini, da pa severnejši kraji v tem oziru daleč 
zaostajajo za njimi. — M. L u k o v i ć objavlja svoja hidrogeološka opazovanja 
v Banji Koviljači, Kragujevcu, Smederevski Palanki, Ražnju, Prokuplju, Prije-
polju in Plevlju ter na otoku Hvaru. — P. J o v an o v i č piše o Katlanovskî 
banji na vzhodnem robu skopske kotline, B. R a j i č pa nadaljuje svoje ke-
mijske analize mineralnih in zdravilnih vodâ v Južni Srbiji. Omeniti je še 
L u k o v i ć e v članek „Piritska rudišta u Jugoslaviji" in pa članek „Smola-
renje u šumama Breznice i Taževa (Poreče, Južna Srbija)", ki ga je napisal 
inž. V. Š a c k i. S. I. 

Hrvatski Geografski Glasnik, broj 2. Izdaje i uređuje prof. dr. A. Ga-
vazzi. Zagreb 1930. Polovico tega zvezka zavzema izčrpna študija I. R u -
b i č a , v kateri proučuje gravitacijske zone Splita. O študiji bo poročal 
Geografski Vestnik posebej. Sledi članek L. H a u p t m a n n a , ki razpravlja 
pod naslovom „Geographische Tatsachen und politische Möglichkeiten in 
Mitteleuropa" o problemih, ki jih je obdelal že v svoji brošuri „Italija i Sred-
nja Evropa" (Biblioteka Jadr. Straže, sv. 4. Split 1928). M. Š e n o a nam po-
daja historijat železnic na ozemlju Hrvatske in Slavonije od 1. 1861. do danes. 
A. G a v a z z i objavlja.pregled geografije v kraljevini Jugoslaviji po svetovni 
vojni. Naj nam bo dovoljeno pripomniti, da pogrešamo med navedenimi slo-
venskimi geografi imena, kakor so n. pr. Ferdo Seidl, Jože Rus, Valter Bohi-
nec i. t. d. J. G o l d b e r g razpravlja o danes jako aktualnem vprašanju 
povprečkov v klimatoloških podatkih, S t j . R a t k o v i č pa o rasi, plemenu, 
narodu in naciji, torej o pojmih, ki se še vedno pojmujejo v jako različnem 
smislu. Zlasti povdarja tudi on absurdnost identificiranja rase in naroda. 
A. M e s s n e r razlaga ime Črne gore in ga po etimologiji „crvena - crnina • 
crna" skuša spraviti v zvezo z nekdanjo Crveno Hrvatsko. List zaključujejo 
literarni pregled in različne manjše beležke. S. I. 

Narodna starina. Časopis za povijest i etnografiju južnih Slovjena. Ured-
nik: dr. Josip Matasovič. Sv. 14, 17, 19. 

Po daljšem presledku je izšlo zopet nekaj zvezkov revije, ki j o moremo 
prištevati med najodličnejše naše znanstvene publikacije sploh. Žal se mora 
tudi „Narodna starina" boriti z neprestanimi finančnimi težkočami, ki ovirajo 
redno izhajanje lista. 

Od novo izišlih treh zvezkov je najinteresantnejši, posebno tudi za geo-
grafa, 14. zvezek, ki je v celoti posvečen S a r a j e v u . Na uvodnem mestu 
razpravlja M. M a n d i ć o p o s t a n k u S a r a j e v a . On zavrača dosedanje 
naziranje, da stoji Sarajevo na mestu srednjeveške Vrhbosne in ugotavlja 
na podlagi arheološkega materijala in na osnovi potopisov Petančiča, Kuri-
pešiča in Zenona iz XVI. stoletja, da je stara Vrhbosna ležala okoli 9 km 
južnozapadno od Sarajeva nekje med kraji Gradcem, Lukavico in Toplikom; 
Sarajevo, ki se s tem imenom prvič omenja v polovici XVI. stoletja, pa so 
dogradili Turki nekako v dobi od 1. 1460.—1550. — Prav tako interesantna je 
druga, H r e š e v l j a k o v i č e v a študija, ki podrobno obravnava s a r a -
j e v s k o č a r š i j o v dobi osmanlijske uprave ter nam podaja zanimivo 
sliko o številnih obrtih, ki jih je čaršija obsegala, ter o obrtnih zadrugah, 
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takozvanih esnafih. — Kot tretji razpravlja V. P o p o v i ć o trgovini rodbine 
B u d i m l i ć e v v prvi polovici XIX. stoletja. — Od krajših prispevkov naj 
omenim J. Petrovičev članek o Sarajevskem muzeju, in V. čurčičev opis 
U g l e d n e j š e m u s l i m a n s k e h i š e v Sarajevu, ki je — kakor tudi 
Hreševljakovičeva študija — opremljen s srečno odbranimi ilustracijami. 

Iz prav tako bogate vsebine ostalih dveh zvezkov naj omenim članek 
Af. M a r k o v c a „Ograde" (sv. 17), v katerem se avtor bavi s posebnostmi 
plotov (ograj) v Slavoniji. • S. I. 

Etnolog, Glasnik kr. Etnografskega muzeja v Ljubljani, prinaša v svo-
jem III. letniku 1929 sledeče razprave: M. M u r k o : Velika zbirka sloven-
skih narodnih pesmi z melodijami. — M. K u s - N i k o l a j e v : Hrvatski 
seljački barok. — I. F. š a š e l j : I. F. šašelj, Avtobiografija povodom sedem-
desetletnice pisateljevega rojstva. — K. O š t i r : Japodi. — L. E h r l i c h : 
Razvoj etnologije in njene metode v zadnjih desetletjih. — H. Ж у п а н и ћ : 
Антрополошки карактер Јована Цвијића. — St. V u r n i k : Slovenske panjske 
končnice. — P. S k o k : Iz slovenačke toponomastike. — Za geografa naj-
važnejši sta razpravi L. Ehrlicha in P. Skoka. Prva razvija po zavrnitvi evo-
lucijsko-psihološke metode v etnologiji obširni program in delokrog kul-
turno-historične metode, v drugi pa podaja avtor ob Pircheggerjevem spisu 
o slovanskih krajevnih imenih v porečju Murice ter ob Blaznikovi disertaciji 
o kolonizaciji Selške doline marsikatero novo razlago slovenskih krajevnih 
imen. — Zanimivo je dalje poročilo o Etnografskem muzeju v Ljubljani v 
1. 1928.; zvezek zaključujejo številna in dragocena književna poročila. V. B. 

P. Vujevié, Siidslawien 1913—28 v „Geographisches Jahrbuch", heraus-
gegeben von Hermann Wagner f , XLIV. Band, 1929. — Gotha (J. Perthes) 
1930. — Str. 252—288. 

Prof. P. Vujevié (Beograd) je podal s tem sestavkom v slovitem geograf-
skem zborniku prvič mednarodnemu svetu pregled razvoja geografske zna-
nosti na našem ozemlju, obenem pa tudi nam samim prvi res izčrpen biblio-
grafski pregled celotnega razvoja naše geografije od pričetka svetovne vojne 
do danes. Sestavek obravnava v prvem delu fizikalno geografijo (geodetsko 
in topografsko snimanje, geološko snimanje, potresi, geofizikalne študije, 
geomorfologija, klimatologija in meteorologija, hidrografija, mineralne vode 
in kopališča, limnologija in oceanografija), nato fito- in zoogeografijo, antro-
pogeografijo in etnologijo (prehistorija, historična geografija, razporeditev 
prebivalstva, narodnosti, etnografske razmere, življenje in psihiške posebnosti 
ljudstva, poglavje o geografiji in historiji naselij ter o poreklu prebivalstva), 
gospodarsko geografijo (poljedelstvo, rudarstvo, industrija z obrtjo in trgo-
vino, promet) in končno regijonalno geografijo (država v celoti, meje, posa-
mezne pokrajine in potopisi). 

Sestavek bo Izborno služil vsakomur, ki si hoče poiskati poglavitno li-
teraturo za katerikoli geografski problem našega ozemlja. S. I. 

Гласник Етнографског музеја y Београду IV. 1929. — Ст. М и ј а т о -
вић: Ношња y Ресави, — Д. В у к с а н : Народни суд y Приморју 1848. год. 

Гласник Земаљског музеја y Босви н Хераеговиаи. XL. 1928. Сара-
ево. — I. свеска. : За природие науке : Ђ. П p o т и h : Бара Велика Тишина. — 
St. J. B o l k a y : Die zoogeographische Bedeutung des Neretva - Tales. — 



KNJIŽEVNOST. 2 2 5 

Ђ. П p o т и h : Ждримачка језера. — J. П о п о в и ћ : Љегни станови (катуни) на 
Зелевгору. — II. св.: За хнсторију и етнографију: VI. S k a r i ć : Römische An-
siedlung in Mala Rujiška. — VI. S k a r i ć : Trzan. 

Vijesti Geološkoga zavoda u Zagrebu. III. 1929. — Fr. Š u k 1 j e : Medite-
ranska fauna Zaprešić brijega u Samoborskoj gori. — J. P o l j a k : Geomor-
fološki oblici krednih kršnika Velebita. — J. P o l j a k : Ein Rarstrelikt am 
Nordabhange der Zagrebačka Gora. — V. Č u b r i l o v i ć : O naučnom radu 
F. Kocha. 

Rudarski i topionički Vesnik (Rudarski in plavžarski Vestnik). Organ 
udruženja rudarskih poduzetnika kraljevine Jugoslavije. God. I. 1929, 4—12; 
— M. P r o t i ć : O rudonosnim terenima Stare Planine u pirotskom okrugu. 
— M. K o j i ć : Metalna rudišta. — Ing. V. G o r s k y : Geofizičko istraživa-
nje naših boksita. — M. L u k o v i ć : Prilog geološkom i rudarskom pozna-
vanju okoline Raške i Novog Pazara. — Ing. Fr. P o d b r e ž n i k : Kemij-
ske osobine naših ugljeva. — T. J a k š i ć : Vrtanja na so u Tuzli. 

God. II. 1930, 1—2. — B. J ok a nov ić ; Nalizišta soli u okolici Gornje 
i Donje Tuzle. — Fr. Š u k 1 j e : Geološka karta. — V vsaki številki stati-
stika rudarske in plavžarske industrije ter potrošnje premoga v kraljevini 
Jugoslaviji 

Poljoprivredni Glasnik. Novi Sad. God. IX. 1929, 1—24; — D. P o p o v i ć : 
Agrarna kriza u Evropi — B. T u r i n a : Problem naših travnika. — Naše 
konjarstvo. — J. J a n j i ć - M . P e t r o v i č : Naše živinarstvo. — Ing. V. 
J a n s k y : Značaj voćarstva za privredu Jugoslavije. — O. R e p i ć : Agri-
kultura u Južnoj Srbiji — D a n s k a s v e s k a (br. 12). — God. X. 1930, 
1—6. — M. K o r i ć : Prilog našoj poljoprivrednoj krizi — B. R a d a n c e -
vi ć : Stanje vinogradarstva u Mostarskoj oblasti. — A. P e t r o v i č : Naš 
centar šljivarske proizvodnje i trgovine. 

Šumarski list Zagreb. God. 53, 1929, 1—12. — Ing. R. K o 1 i b a š : Po-
ratno šumarstvo na području zagrebačke oblasti — J. B a i e n : Tehnika za-
šumljavanja Krša. — Stj. F r a n c i š k o v i ć : Problem rentabilnosti gospo-
darenja u šumama Visokog Krša. — Ђ. Б у р л а к о в : Начин „сухих кул-
тура" при пошумљивању Крша и голијети y Црвој Гори и Боки Которски. 
— М. M a r i n o v i ć : Naša izvozna trgovina drvom i njene potrebe. — S. 
O m a n o v i č : Pošumljivanje krša i golijeti — God. 54, 1930, 1—3. — J. 
U r b a s : Narodnogospodarski in socijalni pomen kmetskih gozdov v Maribor-
ski oblasti. 

Геоаошкн a na ли Ба лканскога полуострва. IX., 2. Београд 1928. — 
C. Урошевић: Буковик и Рожањ. Студија терева кристаластих шкриљаца. — 
Ј. Михаиловвћ: Епирско-Албански трусни покрети. — С. П. Милојевик: Ге-
олошка библиографија Балканског полуострва за г. 1926. и додатак библиографији 
за г. 1910.—1925. 

Časopis za zgodovino in narodopisje. XXIV. 1929. M. L j u b š a : Posta-
nek srednjeveškega Celja. — G o r š i č Fr.: Župani in knezi v jugoslov. pravni 
zgodovini. — Fr. V a t o v e c : Kolonizacija laškega okraja v luči krajevnih 
in ledinskih imen. — Baš Fr.: Gospodarsko poslopje v Savinjski dolini. — 
B a š Fr.: Maribor (Mestna meja). — XXV. 1930, 1—2.: D o l e n c M.: Ljudsko 
pravo pod žužemperško in soteško gorsko gosposko. 

Planinski Vestnik. XXIX. 1929. Št. 6—12; XXX. 1930, št. 1—3. H. T u m a : 
Imenoslovje Julijskih Alp. — J. C. O b l a k : Velebit. 

15 
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Glasnik Muzejskega društva za* Slovenijo, X. 1—4. Ljubljana 1929. — 
S a r i a B.: Začasno poročilo o izkopavanjih na Gradišču pri Vel. Malenci. — 
K o s M.: Postanek in razvoj Kranjske. — S e i d i F.: Zlatenska ploča v 
Osrednjih Julijskih Alpah. 

Bolletino della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste, XXIX. 
(1926—27). — G. C u m i n : Notizie geologiche sul gruppo del Mangart. 

Prejeli smo še: Atlas ol Finland (Suomen Kartasto, Atlas over Finland). 
The Geographical Society of Finland. Helsinski-Helsingfors 1925—1928. 38 kart 
z finsko, švedsko in angleško legendo. Priložena je posebna knjiga s tekstom 
v angleškem jeziku. 

E. M a r k u s : Die Grenzverschiebung des Waldes und des Moores in 
Alatskivi. Tartu (Dorpat) 1929. —Б. Мило јевик : Острво Вис. Сарајево 1927.— 
Исти: Острво Хвар. Београд 1927. 

Nove sekcije specijalne karte 1 : 100.000: čačak, Donji Milanovac, Kr a -
gujevac, Krupanj, Kruševac, Kuršumlija, Negotin, Paračin, Petrovac, Pljevlja, 
Sjenica, Užice, Valj evo, Vardište. 
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M e l i k , dr . A n t o n , u n i v. d o c . ( L j u b l j a n a ) : Bohinjski ledenik 
(z 1 karto v prilogi). — Le glacier diluvial de Bohinj (avec une carte 
hors texte) 1 

R a k o v e c , dr . I v a n ( L j u b l j a n a ) : K razvoju osamelcev in hidro-
grafskega omrežja med Savo in Kamniško Bistrico. — Zur Ent-
wicklungsgeschichte der Inselberge und der hydrographischen Ver-

hältnisse zwischen der Sava und der Kamniška Bistrica 40 
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stranjenosti rastlin na Sloveqskem. — Beiträge zur Kenntnis der 
Pflanzenverbreitung in Slovenien 63 
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