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Obzornik.
IV. kongres slovanskih geografov in etnografov v Sofiji 1. 1936. Po

šestletnem presledku so se lani znova zbrali slovanski geografi in etnografi 
k skupnemu zasedanju, topot v Bolgariji, ki je  s tem končnoveljavno p ri
stopila k sodelovanju pri te j skupni slovanski instituciji naše stroke.

Kongres se je  vršil v Sofiji v času od 16. do 21. avgusta 1936 pod pokro
viteljstvom Nj. Vel. k ra lja  Borisa. Slavnostna otvoritev se je  izvršila v 
nedeljo, 16. avgusta ob 10. dopoldne v dvorani impozantne sofijske univerze 
ob navzočnosti Nj. Vis. princa Kirila, prosvetnega m inistra g. Mišajkova in 
drugih odličnih zastopnikov bolgarskih oblasti te r institucij. Otvoril ga je  
predsednik organizacijskega komiteja, rektor sofijske univerze, g. Arnaudov. 
Takoj drugi dan se je  pričelo ločeno delo po sekcijah. V nasprotju  z zad
njim a kongresoma na Poljskem in v Jugoslaviji, letošnja prireditev v Bolgariji 
ni bila organizirana v obliki potovalnega kongresa, temveč so se vse seje 
vršile v Sofiji, nakar je  sledila serija  ekskurzij v razne smeri. Kakor je  
nedvomno res, da p ri takem  načinu pridobijo seje sekcij same na sebi mnogo 
na tem eljitosti in zaokroženosti, ima vendar potovalni kongres svoje pred
nosti, ki bi prišle tudi v Bolgariji nedvomno do izraza. Vsekakor je  značilno, 
da se zelo instruktivnih ekskurzij pod odličnim praktičnim  in strokovnim 
vodstvom velik del članov ni udeležil, marveč je  dal prednost na lastno pest 
organiziranim potovanjem po Bolgariji, ki so mu dala pregledno sliko o 
državi namesto bolj v podrobnosti poučnih oficielnih ekskurzij.

Delo kongresa je  bila razdeljeno na naslednjih osem sekcij: I. Geode
zija, kartografija, geofizika, meteorologija, klimatologija, hidrografija.
II. Geomorfologija, geologija. Ш. in IV. Biogeografija. V. Antropogeografija, 
ekonomska geografija. VI. Etnografija, sociologija, demografija, antropologija. 
VII. Regionalna geografija in metodika. VIII. Historična geografija in zgo
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dovina geografije. V vseh sekcijah je  bilo prijavljenih  izredno veliko število 
predavanj, od katerih pa jih  je  precejšen del odpadlo, kar je  imelo svojo 
dobro stran v tem, da je  bilo p ri ostalih referatih  dovolj časa za diskusije. 
Ureditev dela ipo sekcijah je  seveda na vseh takih kongresih še daleč od 
zaželjenega ideala. Zlasti je  še težavno dobiti pravočasno od strani gg. refe
rentov izvleček predavanj, ki bi jih  morali udeleženci kongresa prejeti pač 
že določen čas pred kongresom, da bi se dosegla idealna tem eljitost in pro
duktivnost diskusij. To je  seveda težkoča, ki je  doslej ni mogla premagati 
niti organizacija mednarodnih geografskih kongresov. Nadalje bi bilo vse
kakor potrebno, da se tudi na spored slovanskih kongresov postavijo spe
cialna, v današnji geografiji posebno pomembna vprašanja. Organizatorji 
bolgarskega kongresa so skušali z dovolj uspeha vstvariti nekaj podobnega 
s tem, da so obravnavanje sorodnih snovi ali pa snovi, nanašajočih se na iste 
predele, določili po možnosti na isti dan in na isto sejo. S tem je  m arsikatera 
od teh sej pridobila na zaokroženosti in tehtnosti.

Zelo zanimiv del so bile seveda ekskurzije. Že med potekom kongresa 
so se vršile k rajše enodnevne ekskurzije (n. pr. na Vitošo, v tesni Iskra, v 
rudarsko središče Pernik) in celo ena poldrugodnevna (mimo Samokova in 
Čam korije na Musalâ 2925 m). Po zaključku zasedanja pa so se 22. avgusta 
pričele velike ekskurzije, ki so ponesle slovanske geografe in etnografe širom 
vse Bolgarije. Vršile so se tr i geografske in dve etnografski ekskurziji. Od 
geografskih je  bila prva posvečena porečju Strume, Ràli, Pirinu, Rodopom 
in dolini Marice, druga t. zv. subbalkanskim kotlinam, Strandži in obali 
Črnega morja, tre tja  pa severni Bolgariji. Od etnografskih ekskurzij je  
večino udeležencev pritegnila ona v južnovzhodno Bolgarijo (Plovdiv—Jam- 
bol—Burgas). Večina slovenskih udeležencev se je  pridružila drugi ekskurziji, 
ki je  nudila na svoji tako srečno izbrani ru ti (Sofija—Pirdop—Kolonite v 
Srednji gori—Karlovo—Plovdiv-Kazanlâk—prelaz Šipka—Sliven—Burgas— 
Strandža-Burgas-Varna) izredno bogastvo opazovanj, v prvi vrsti morfoloških 
in fitogeografskih, pa tudi antropogeografskih in etnografskih. Posebno je 
treba poudariti gostoljubnost, katere  so bili člani ekskurzije deležni povsod, 
tudi v najm anjših krajih .

Organizacija kongresa je  bila v glavnem na višku. Za to gre od strani 
udeležencev najiskrenejša zahvala vsem onim bolgarskim gg. kolegom, ki so 
zastavili vse svoje moči, da bi se kongres izvedel čim popolneje. Med njimi 
je  še posebej treba omeniti glavnega sekre tarja  pripravljalnega odbora 
g. Iv. Batakliev-a, prof. geografije na sofijski univerzi, nadalje  prof. iste 
univerze g. N. Stojanov-a, d irek torja  Centralnega meteorološkega instituta 
g. K. T. Kirov-a, docenta g. D. Jaranov-a, šefa entomološke stacije g. P. 
Drenskega, asistenta Etnogr. muzeja g. Hr. Vakarelskega ter univ. asistenta 
g. G. Gunčeva in D, Jordanov-a. Istočasno s kongresom je  bila otvorjena 
velika kartografska razstava, ki je  prekosila vsa pričakovanja, ki so jih 
udeleženci stavili vanjo.

Kar se tiče udeležbe na kongresu, je  bila daleko najštevilnejša poljska 
delegacija, dočim je  število udeležencev iz Jugoslavije precej zaostalo za 
številom prijavljenih. V imenu Jugosl. akadem ije je  pozdravil kongres univ. 
prof. A rtur Gavazzi (Zagreb), v imenu Geografskih društev v Jugoslaviji 
pa prof. B. Ž. Milojević (Beograd). Kot občevalni jezik so seveda služili 
vsi slovanski jeziki, med katerim i je  p rihajala  do veljave zlasti poljščina, v 
diskusijah in na ekskurzijah pa sta si delili približno enaki vlogi francoščina 
in nemščina.
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Oficielne delegacije iz sovjetske Rusije na kongresu ni bilo. Vendar je  
bila na zaključni seji sprožena misel, da bi se prihodnji kongres vršil v Ru
siji. Če se to ne bo moglo izvesti, bo bržkone Bratislava, ki bo prihodnjič 
(1940) zbrala slovanske geografe in etnografe.

O rganizacijski odbor je  izdal za udeležence odlično sestavljeno knjigo 
„La Bulgarie, Aperçu géographique et ethnographique“ s prispevki prvih bol
garskih strokovnjakov (D. Jaranov, St. Bončev, St. Petkov, N. Stojanov, P. 
Drenski, I. Batakliev, G. T. Danaïlov, Hr. Yakarelski, M. Arnaudov, St. Mla
denov, P. Nikov). Poleg tega so izšli vodniki za posamezne ekskurzije. Ude
leženci pa so prejeli v dar tudi še m arsikatero drugo bolgarsko geografsko 
ali etnografsko publikacijo. Svetozar Ilešič

III. mednarodna kvartarna konferenca na D unaju. Ko je  bil 1928. geo
loški kongres v Kobenhavenu, so predlagali Poljaki, naj se osnuje mednarodna 
asociacija za študij severnoevropskega kvartarja , ker bi na ta  način ožji 
medsebojni stiki in vzajemna pomoč izdatno olajšalo uspešno proučevanje 
diluvija. D unajski geolog G ö t z i n g e r  je  k temu še predlagal, naj se 
razširi ta  asociacija na vso Evropo. Tako se je  ustanovila asociacija (Inter
national Association on quaternary  research, skrajšano INQUA), ki si je  
nadela med drugim  nalogo, da sklicuje v določenih razdobjih mednarodne 
konference. Prva taka konferenca je  bila še istega leta v Kobenhavnu. Leta 
1932 se je  vršila druga konferenca v Leningradu. Na tej se je  poleg glacialne 
geologije obravnavala tudi že prazgodovina, ki ima s prvo mnogo skupnih 
problemov. Tedaj je  bil tudi stavljen predlog (prav tako od G ö t z i n g e r j a ) ,  
naj se asociacija, ki se je  med tem razvila že v lepo ustanovo, a bila omejena 
samo na Evropo, raztegne na ves svet, da se tako čim bolj omogočijo p ri
m erjave z visokogorskimi predeli ostalih kontinentov, ki so bili nekdaj tudi 
pod ledom. Ta predlog so na naslednjem mednarodnem geološkem kongresu 
v W ashingtonu (1933) tudi sprejeli.

T re tja  konferenca se je  vršila na D unaju od 1. do 6. septembra 1936. 
Za to so se p riprav lja li cela štiri leta. V peljali so letno članarino, da so 
dobili za obširne priprave potreben denar, zato pa dajali članom asociacije 
vsakoletno publikacijo. Prvi dan kongresa je  bil posvečen k varta rju  
Avstrije (razvoju diluvija v Alpah in  Predalpju, novim vidikom glede 
glacialne morfologije avstrijskih Alp, favni in flori, jam skem u paleolitiku 
itd.). Drugi dan so bila predavanja splošnega značaja (o klimi Evrope za 
časa zadnje ledene dobe, o razčlenitvi ledene dobe v Alpah, o reviziji 
glacialne kronologije, o umaknitvenih stadijih  v Alpah itd.), ki so prinesla 
mnogo novosti, saj so nastopili prvi strokovnjaki tega področja. T retji dan 
je  bila celodnevna ekskurzija v puhlično ozemlje W achaua (Göttweig, 
Krems), k je r  smo si ogledali razne prim ere sedim entacije puhlice in vmesnih 
ilovnatih plasti in znamenita paleolitska najdišča, ki jih  je  svojčas odkrival 
pokojni B a y e r .  Ob te j priliki je  bilo tudi odkritje В а у е г ј е т е  spo
minske plošče v Spitzu ob Donavi. Četrti in peti dan so bila predavanja 
razdeljena po sekcijah, in sicer po glacialnogeološko-morfološki, stratigrafsko- 
paleontološko-paleoklimatološki in prehistorično-antropološko-speleološki. V 
zadnji sekciji je  predaval med drugim tudi prof. B r o d a r  iz C elja o 
Potočki zijalki, naši najznam enitejši paleolitski postaji. Njegovo predavanje 
je  napravilo na vse navzoče najboljši vtis. Šesti dan se je  vršila ekskurzija 
v Drachenhöhle pri Mixnitzu, o kateri je  izšla pred leti obširna mono
grafija. Po oficialnem zaključku kongresa se je  vršila n a jp re j dvodnevna 
ekskurzija v nižjeavstrijski Wein viertel, k je r nastopa prav tako puhlica,
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nato pa še 16 dnevna ekskurzija skozi vse avstrijske Alpe in njihovo 
prednožje, klasična tla, na katerih  se je  toliko let udejstvoval P e n c k. 
Pripomnim naj še, da je  pripravljaln i odbor izdal za ekskurzije priročen 
vodnik v dveh delih (Führer für die Q uartär-Exkursionen in Österreich), 
v katerem  so bile vse podrobno popisane od prvih strokovnjakov. Izčrpni 
seznami literature na koncu vsakega poglavja in pa številni profili in slike 
izdatno povečujejo vrednost tega vodnika.

Za časa kongresa je  bila v prostorih prirodoslovnega muzeja razstava 
pod naslovom: „Ledena doba v A vstriji,“ k je r je  bil zbran najlepši in 
najzanim ivejši m aterial iz raznih muzejev in privatnih zbirk. Poleg tega 
so se vršili tudi ogledi raznih inštitucij (kakor paleobiološkega inštituta, 
speleološkega inštituta in dr.) pod strokovnim vodstvom.

Predavanja tre tje  kvartarne konference bodo natisnjena v posebnem 
zborniku (Verhandlungen), k i bo izšel v dveh delih. Prvi del izide letos (1937) 
in ga prejm ejo vsi člani za letno članarino (10 avstr, šilingov).

I. Rakovec

V rtanja na Ljubljanskem  barju  v letih 1935 in 1936. Zaradi važnejših 
stavbnih del na Ljubljanskem  b a rju  in njegovem območju je  bilo v zadnjih 
dveh letih izvršenih več vrtanj, katerih  izsledki bodo pri nadaljnjem  pro
učevanju geneze Ljubljanskega b a rja  prav dobro služili.

Ko so delali most čez Ljubljanico Podpečjo, je  dala Stavbna družba
d. d. poprej (v dneh od 18. marca do i. aprila 1935) napraviti tri sondaže.
Prvo v rtan je  je  bilo izvršeno na desnem bregu L jubljanice v bližini gostilne 
Kavčnik in je  segalo 25 m globoko. Zgornjo, kake 3 m debelo plast so tvorile 
tu  posamezne skale, pomešane s peskom in zemljo, nato je  sledila plast barske 
zemlje do globine 5 m, potem 9 m debela plast sive gline, nato 4 m debela 
plast trše gline, potem glina, pomešana z mivko, ki je bila prav tako 4 m 
debela, in nato mastna siva glina, ki je  segala do dna.

Druga sonda se je  napravila prav tako na desnem bregu Ljubljanice,
a že bliže njeni strugi, in je  segala 20 m globoko. Tu je  bila zgornja plast
posameznih skal, pomešanih s peskom in zemljo, debela 2,5 m, nato je  sledila 
1,5 m debela plast barske zemlje, nato 2 m debela plast gline in zemlje, po
tem 10 m debela plast sive gline, pomešane z mivko, in nato trša glina, ki 
je  segala do dna.

T retja  sonda je  bila napravljena na levem bregu Ljubljanice, in sicer 
25 m globoko. Zgoraj je  bila tu  4 m debela plast barske črne zemlje, nato je  
sledila 16 m debela plast sive gline, pomešane z mivko, nato pa mastna siva 
glina, ki je  segala do dna.

Na desnem bregu Ljubljanice v vrhnji plasti nastopajoče skale izhajajo 
iz podpeškega kamnoloma. Ker sta bili prvi dve sondi napravljeni na 
mestu, k je r se podpeški kamen že 80 let naklada na čolne, je  verjetno, da 
je  nastala ta plast v teku teh let.

Da ugotove, kakšni tem elji bi bili potrebni za bodočo univerzitetno 
knjižnico, so napravili na stavbišču med Gosposko in Vegovo ulico v dneh 
■od 30. nov. do 31. dec. 1935 dve sondaži. Delo se je  vršilo pod strokovnim 
vodstvom prof. N i k i t i n a ,  ki je  tudi preiskal pri v rtan ju  dobljeni mate
rial. Na vogalu Vegove in Knežje ulice so vrtali 24,38 m globoko, na vogalu 
Knežje in Gosposke ulice pa 27,15 m globoko. P ri obeh v rtan jih  so dognali 
na jp re j 2,5 m debelo nasipino, pod katero je  sledila skoraj 4 m debela plast 
rjavkaste ilovice. Na vogalu Vegove in Knežje ulice se je  pojavil v vrhnjih 
plasteh te ilovice droben apnenčev pesek v debelini kakega pol metra, ki
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je  iprešel navzdol y ca. 40cm debelo plast proda, nato pa je  sledila skoraj 
sama ilovica. Pod rjavkasto ilovico je  ležala od' globine 6,7 m navzdol skoraj 
16 m debela plast sive finozrnate apnenčeve ilovice s precejšnjo primesjo 
sljudnih lusk in redkimi apnenčevimi prodniki. Tudi v te j so se večkrat po
javile tan jše  plasti drobnega peska oziroma mivke (tako na prim er v globini 
10,5—11,35 m) in proda (v globini 21,3—21,5 m). Pod sivo ilovico je  sledil od 
globine 23,5 m navzdol pa prav do dna obeh vrtalnih lukenj prod, ki je  
sestojal iz peščenjakov, skrilavcev, dolomitov in apnencev. Na vogalu Knežje 
in Gosposke ulice, k je r se je  vrtalo skoraj 3 m globlje, je  bil v globini 
26,25—27,15 m prodni plasti primešan droben pesek. Če rekonstruiram o na 
podlagi obeh sondaž profil, vidimo, da so vse naštete plasti nagnjene proti 
zahodu, to je  proti Ljubljanici.

Za trasiran je  avtoceste L jubljana—Sušak je  napravila terenska teh
nična sekcija v dneh od 24. jun. do 5. avg. 1936 več sondaž. P rva skupina 
sondaž se je  napravila na mestih, k je r  so predvideni mostovi, to je  p ri Cor- 
novem kanalu, p ri Lahovem grabnu in  p ri Ljubljanici, druga skupina pa v 
(rasi nove ceste L jubljana—Ig, in sicer na tistem delu, ki pride v poštev 
za rekonstrukcijo.

Pri Cornovem kanalu sta bili izvršeni dve sondi, na vsakem bregu po 
ena. Sonda na levem bregu je  segala v globino 15 m, na desnem bregu 16 m 
globoko. Pod 30 cm debelo plastjo  prsti je  ležala 1,20 m debela plast šote, 
nato je  sledila 3,5 m debela tem norjava ilovica z malo prim esjo mivke, pod 
to je  ležala 9 m debela plast čiste sive ilovice in končno oster pesek z malo 
prodca, ki je  bil že precej sprijet in ki je  segal do dna.

P ri Lahovem grabnu sta segali sondi na obeh bregovih 16 m globoko. 
Pod pol m etra debelo prstjo je  sledila tu  90 cm debela plast šote, nato 3,6 m 
debela plast temne ilovice z malo prim esjo mivke, potem 9 m debela čista 
siva ilovica in nazadnje že precej sprijet oster pesek s prodcem, ki je  segal 
do dna.

Pri L jubljanici so napravili sonde blizu tam, k je r priteka Išca vanjo. 
Na obeh bregovih sta sondi segali 26 m globoko. Na levem bregu so ugotovili 
naslednje plasti. Pod 4,7 m debelo plastjo rjave  ilovice, ki je  bila pomešana 
nekoliko z mivko, je  sledila 8,8 m debela plast sive ilovice, nato 2 m peska, 
ki mu je  bilo primešanega malo proda. Pod njim  je  ležala 1,5 m debela plast 
sive gline, pod njo 1,4 m debela šota, nato 5,2 m debela plast peska, pomeša
nega z glino, nato skoraj 1 m debela plast šote in končno pesek, pomešan z 
glino, ki je  segal do dna vrtalne luknje. Na desnem za 80 cm višjem bregu 
pa so dognali sledeče plasti. Pod 6 m debelo plastjo rjave  ilovice, ki ji  je  
bilo prim ešane nekoliko mivke, je  sledila 7,84 m debela plast sive ilovice, 
pod njo  1,16 m na debelo odložen pesek in droben prod, pomešan z glino, 
nato je  sledila 2,4 m debela plast sive gline, pod njo  1,4 m šote, potem 5,4 m 
peska, pomešanega z glino, 1 m šote in končno pesek, pomešan z glino, ki je  
segal do dna vrtalne luknje.

Druga skupina sond je  bila izvršena v treh vzporednih smereh, in sicer 
v osi nove ceste, to je  po zahodnem banketu Ižanske ceste, dalje  v osi Ižanske 
ceste in v terenu, ki je  3 m oddaljen od zunanjega roba zahodnega cestnega 
jarka. Vse sonde so segale 10 m globoko. Y osi nove ceste so dale sonde sle
deče povprečne rezultate. Pod 1 m debelo plastjo zemlje, pomešane s peskom, 
je  sledila 2,7 m debela plast šote, nato 2,3 m debela plast šote, pomešane z 
ilovico in od globine 6 m navzdol sama ilovica. V osi Ižanske ceste je  bila pod 
približno 1 m debelo nasipino 4 m debela plast šote, od globine 5 m navzdol pa
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ilovica, do dna. V terenu, ki je  3 m oddaljen od zunanjega roba zahodnega 
cestnega jarka, znaša debelina plasti humusa in šote povprečno 1 m. Pod 
šoto leži večinoma ilovica, ki je  mestoma pomešana s šoto.

Med vsemi izsledki je  za nas najvažnejši vertikalni profil, ki je  bil 
napravljen pri Ljubljanici, ker leži ta  točka približno v tistem delu Barja, 
k je r lahko pričakujem o največjo debelino naplavljenih plasti, in ker so 
vrtali na tem mestu najgloblje (med Vegovo in Gosposko ulico so sicer vrtali 
nekoliko globlje, toda tu  je  treba odšteti 2,5 m debelo nasipino, ki prekriva 
naplavljene plasti). Predvsem je  zanimivo, da se tudi v tem profilu pojavljata 
dve šotni plasti, prva v globini 17—18 m, druga pa  v globini 23—24 m oziroma 
24—25 m, kakor jih  na prim er najdem o v znanem profilu med Žalostno goro 
in Notranjim i goricami, medtem ko je  na Vrhniki znana samo zgornja šotna 
plast (cf. Geogr, v., IX, 1933, pp. 126—127). P rav  tako zanimivo je  nadalje 
dejstvo, da niso ob Ljubljanici Podpečjo naleteli do globine 25 m na nobeno 
šotno plast, prav tako tudi ne na stavbišču univerzitetne knjižnice, k je r so 
vrtali še nekoliko globlje. I. Rakovec.

Proučevanje mednarodnih problemov pri Francozih. (Delo novega 
„Centre d’ Études de Politique É trangère“ v Parizu.) Nikdar geografija kot 
aktualna veda ne more in ne sme zanemariti svojega pogleda v velike sve
tovne politične in gospodarske probleme. Tako zvana politična geografija 
je  vedno ena najbolj aktualnih in najbolj priljubljenih  panog. V njeni snovi 
sami pa je  vzrok, da je  ravno tu najčešče težko ohraniti pravo mejo in za
dosti oddaljeno, kritično stališče. Nemška „geopolitika“, ki smatra samo sebe 
kot sestavni del geografske znanosti, a se le prevečkrat v ničemer ne raz
liku je od dnevne politične publicistike, nam je  za to najbolj značilen primer.

Tembolj nam je  treba poznati stališče francoskih znanstvenikov do 
teh vprašanj. Zato zasluži vsekakor pozornost geografa „ C e n t r e  d’ É t u - 
d e s  d e  P o l i t i q u e  É t r a n g è r e “, ki se je  ustanovil v Parizu 1. 1935; 
vodijo ga zastopniki vseh onih vodilnih francoskih znanstvenih zavodov in 
institucij, ki so po stroki navezani na proučevanje mednarodnih političnih 
in ekonomskih problemov. Geografe in zgodovinarje bo zanimalo, da so 
med njim i razen drugih n. pr. naslednja znana imena: A. D e m a n g e o n ,  
vodilni francoski antropogeograf; A. S i e g f r i e d ,  profesor ekonomske 
geografije na Collège de France, znan zlasti po svojih proučevanjih angleške 
in am erikanske ekonomije; L. E i s e n m a n n ,  profesor za slovansko zgo
dovino in civilizacijo na Sorbonne-i, generalni sekretar pariškega „Institut 
d ’Études Slaves“; P. R e n o u v i n  in C. B l o c h ,  profesorja sodobne zgo
dovine na Sorbonne-i, itd.

„Centre" je  v k ratk i dobi svojega obstoja pokazal izredno aktivnost. 
O rganizirale so se doslej naslednje študijske skupine (groupes d ’ études) : za 
probleme Pacifika, za ekonomske probleme Srednje Evrope, za probleme 
islama, za francosko-amerikanske odnošaje, za študij sodobne Nemčije, za 
socialne vede, za mednarodno ekonomsko reorganizacijo. Delo sekcij, ki 
imajo pogosta interna zasedanja, kaže veliko intenzivnost. O njem  je  na 
kratko poročal A. D e m a n g e o n  v „Annales de Géographie“ 1936, str. 646 sl., 
posebno lepo pa je  razvidno iz serije publikacij, ki jih  je  institucija doslej 
izdala. Te publikacije so tr i  vrste: periodica, brošure inform acijske sekcije 
in publikacije posameznih študijskih skupin.

Od periodičnih publikacij je  najvažnejša revija „P o l i t i q u e  É t r a n -  
g è r e“, ki izhaja vsaka 2 meseca in prinaša članke francoskih in inozemskih, 
praktičnih in teoretičnih strokovnjakov na polju  aktualnih političnih in

14*
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gospodarskih problemov. Zanimiva je  prim era z nam znano „Zeitschrift für 
Geopolitik“. Francoska revija ni nič bolj geografska kot navedena nemška, 
ima pač publicistični značaj; ali četudi si ne nadeva strogo znanstvene, 
„geopolitične“, ali morda celo geografske krinke, je  neprimerno bolj kritična, 
brez vsake uporne in odvračujoče tendence, kot jo  izžareva „Zeitschrift für 
Geopolitik“, skratka prava svobodna tribuna, odgovarjajoča sredini, iz katere 
je  vzrasla. V n je j najde poleg profesorjev na Sorbonne-i prostor n. pr. tudi 
španski zunanji m inister A. del Уауо, nekdanji madžarski zunanji m inister 
G. Gratz, pa rumunski historik in politik Jorga, itd.

Publikacije inform acijske sekcije im ajo svojemu namenu odgovarjajoč 
značaj. Doslej so izšle brošure o vprašanju Klajpede, o stališču britanskega 
javnega m nenja in D ruštva narodov do abesinske vojne, o poljsko-češkoslo- 
vaških odnošajih, o mednarodnih sankcijah, o amerikanski nevtralnosti v 
1. 1936., o nacionalnem socializmu in njegovih odnošajih do države, in o po
sebnem stališču umetnosti v današnji Nemčiji.

N ajvažnejše pa so za nas publikacije, ki jih  izdajajo posamezne štu
dijske skupine; v njih  se tem eljito in stvarno obravnavajo problemi, podprti 
z obilnim statističnim gradivom in praktičnim i pogledi v bodočnost. Tako je 
kot prvi zvezek izšla študija: R. L é v y ,  Les conséquences du développement 
économique du Japon pour 1’ Empire français (Paris 1936). Delo načenja 
zanimivi problem francosko-japonskih ekonomskih odnošajev, ki so do neke 
mere istovetni tudi z odnošaji japonskega gospodarstva do ostalih držav. 
Močno narastli uvoz japonskih produktov v Francijo po 1. 1930., vprašanje 
izvoza premoga in kavčuka iz francoske Indokine na Japonsko, konkurenca 
japonskih produktov, ki polagoma izpodrivajo francoske v Španiji, U niji in 
Nizozemski Indiji, sami aktualni problemi, ki jih  geograf nikakor ne sme 
prezreti. — Za nas pa je  posebej važen drugi zvezek te serije: J. M o r i n i -  
C o m b y ,  Les échanges commerciaux en tre  la France et les États succes
seurs de l’Empire Austro-Hongrois (Paris 1936), delo, p ri katerem  je  sode
loval tudi znani „Comité d’ Études de l’Europe C entrale“, sestavljen iz par
lamentarcev, znanstvenikov in publicistov in ki mu je  ta jn ik  nam dobro 
znani J. An c e l . Knjiga tem eljito obravnava gospodarske ondošaje Francije 
s podonavskimi državami in se na ta način v marsičem dotakne tudi perečih 
splošnih gospodarskih problemov v Podonavju. Zlasti značilno je  poglavje
o francosko - jugoslovanskih trgovskih odnošajih, ki so k ljub  tako odličnemu 
političnemu prija te ljstvu  obeh držav presenetljivo neznatni. Zaključek iz
zveni v izrecno opravičilo jugoslovanske gospodarske politike, ki se vedno 
bolj nagiblje k Nemčiji in Italiji, ter v obtožbo francoskih trgovinskih smer
nic na jugovzhodu Evrope.

Zdi se, da si moremo iz nadaljnega dela „Centre d’ Études de Politique 
Étrangère“ obetati še obilo tehtnih rezultatov. Svetozar Ilešič.

O rganizacija meteorološke in hidrološke službe v Ju lijsk i Krajini.

V ozemlju, ki je  po vojni leta 1918. pripadlo Italiji, je  prevzel meteoro
loško službo urad, ki se im enuje „Ufficio idrografico del m agistrate alle 
acque“ in ki ima svoj sedež v Benetkah. Pod ta urad ne spada samo Julijska 
K rajina, temveč obsega njegovo območje na zapadu še vse porečje Adiže, 
levo porečje reke Mincio do njenega izliva v Po in odtod dalje  levo porečje 
reke Po-ja do njenega izliva v Jadransko morje. Ostale m eje so državne 
m eje Švice, A vstrije in Jugoslavije. Pod ta urad spadajo tudi postaje na
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Kvarnerskih otokih, in sicer je  na Cresu 6 postaj, 2 na Lošinju in po ena 
postaja na otokih Unije, Sušak in Sv. Peter. Končno ima ta  urad svojo postajo 
tudi v Zadru. Od vse te  meteorološke mreže nas zanimajo pred vsem postaje 
na ozemlju slovenske in hrvaške narodnosti.

Hidrološki urad v Benetkah izdaja dvojno publikacijo, namreč pre
glede za vsak posamezni mesec „Bollettino Mensile“ in zasebni letni pregled 
„Annali idrologici“. Vsak mesečni pregled je  že sam zase precej velika knjiga. 
Obsega 60 strani, ki so široke 35 cm in visoke 28 cm. Vsak mesečni pregled je 
razdeljen v Meteorologie, Pluviometrio, Idrometrio, Freatim etrio in Mare- 
ografio. Do sedaj so izšli mesečni pregledi do leta 1935. in letni pregledi do 
leta 1932.

V oddelku Meteorologie vsakega mesečnega pregleda so ponatisnjeni 
meteorološki elementi posameznih „observatorijev“. O bservatoriji so postaje 
1. in II. reda, oprem ljene z registrirajočim i aparati. Poleg njih pa se opazuje 
še trik ra t na dan, in sicer ob 8., 14. in 19. uri, torej ne tako kakor pri nas ob 
7., 14. in 21. uri. Njihovi opazovalni term ini so praktičnejši kot naši, ki izvi
ra jo  iz D unajske šole. Ob 8., 14. in 19. u ri se rišejo navadno vremenske karte 
in se tako lahko vsako opazovanje more prim erjati z vremensko situacijo. 
Drugič pa so ti term ini tudi za opazovalce bolj ugodni. Opazovalni termini 
ob 7., 14. in 21. uri se nanašajo samo na tem peraturo, da bi se iz teh vrednot 
dobilo srednjo dnevno temperaturo, ki pa v moderni, predvsem sinoptični 
meteorologiji silno malo pomenijo. O bservatoriji so na Reki, v Pazinu, Ro
vinju, Trstu, Gorici in še v nekaterih drugih kra jih  v notranjosti ita lijan 
skega ozemlja. Od vseh naštetih observatorijev pa opazujejo zračni pritisk 
samo v Trstu. O bjavljeni so podatki za vsak dan posebej, le škoda, da samo 
dnevni povpreček, ne pa term inska opazovanja. Potrošeno je  za vse tabele 
ogromno papirja, rubrike so zelo široke in vendar nim ajo podatki za po
droben studij velike vrednosti, vsaj kar se inozemske javnosti tiče. Domačini 
lahko vporabljajo  originalna opazovanja, kar pa je  za nas nedostopno. Rub
rike so razvrščene v sledečem vrstnem  redu: srednji zračni pritisk, srednja 
tem peratura ter njen minimum in maksimum, srednja relativna vlaga, sred
n ja  brzina vetra v km na uro, prevladujoča (!) smer vetra in maksimalna 
njegova brzina ter u ra  njenega nastopa zaokroženo (!) na celo uro, višina 
padavin in srednja oblačnost. Za postaje III. reda je  objavljen dnevni mini
mum in maksimum tem perature, ki jih  opazujejo s Six-ovim termometrom. 
Teh postaj je  v vsej Julijski K rajini krog 20.

Nato sledi „Pluviometria“. Padavinske postaje so razdeljene po po
rečjih. Na imenovanih Kvarnerskih otokih jih  je  11, v Istri in na Krasu 85, 
v porečju Soče 56 in v porečju D rave 7. Vseh padavinskih postaj je  tedaj 
159. V vsej Dravski banovini jih  je  175. Vidimo tedaj, da si držimo nekako 
ravnotežje. Nekaj pa je, s čimer se naša banovina ne more kosati z Julijsko 
Krajino, namreč s številom ombrografov. Med tem, ko jih  imajo onostran 
krog 50, je  pri nas samo eden (!) namreč na ljubljanski univerzi. D alje imajo 
m ontirane v gorskih predelih  tudi ombrometre-totalizatorje, to so ogromni 
betonski čebri, v katere pada dež in sneg in v katerih  se izmeri višino pa
davin samo park ra t na leto. Taki totalizatorji so zgrajeni na Snežniku, na 
G oljakih na Trnovski planoti, na Poreznu pri Podbrdu, na M angartu in v 
K arnijskih Alpah na Osterniku. P ri nas v vsej Jugoslaviji (!) nimamo niti 
enega totalizatorja. Padavine opazujejo ob 9. uri in jih  vpišejo v isti dan 
m erjenja, med tem ko predpisuje dunajska šola, da se morajo vpisati v 
pretekli dan. Od leta 1935. dalje  tudi pri nas vpisujemo v isti dan m erjenja.
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Padavine so objavljene za vsak dan posebej, dalje mesečna vsota in število 
dni s padavinami, pri čemer pa šte je jo  kot padavinski dan samo dneve z nad
i mm padavin.

У hidrom etrijskem  oddelku so objavljeni dnevni vodostaji rek Pivke, 
Raše, Mirne, Dragonje, Reke, ki jo  im enujejo Timavo superiore, Rižane, Soče, 
Drave ter vodostaj jezera Vrane na Cresu. Limnigrafov imajo samo 4 na 
Soči. Sledijo dnevne „portate“, to je , koliko m3 vode gre v 1 sek. skozi rečni 
profil. Zanimiva je  tudi „torbidità“, to je, koliko gramov blata nosi voda v 
m3. Tako je  na pr. Soča pri Solkanu 24. februarja  1935 nosila 321 gr. blata 
v lm s. Opazuje se tudi istočasna tem peratura rek.

V oddelku „Freatim etria“ so objavljeni podatki o višini talne vode v 
vodnjakih. Ta opazovanja se vrše samo v Furlanski nižini in opazujejo z 
njim i gibanje talne vode. Tako je  n. pr. 29. dec. 1935. v Campolongu v bivši 
Avstrijski F urlan iji stala talna voda 14,08 m nad morskim nivojem. Campo- 
longo (furlansko Camplung) leži 16,18 m nad morjem. Mnogo takih postaj je  
oprem ljenih tudi z registrirajočim i freatim etri.

In končno so v poslednjem oddelku „Mareografia“ objavljeni podatki' 
o gibanju morskega nivoja, ki ga pokažejo mareografi. Na obali Julijske 
Krajine je  mareograf samo v Trstu. Vsakemu mesečnemu pregledu je  na 
koncu dodana še padavinska karta  za dotični mesec in grafikon plime in 
oseke, kar pa so ravno proti koncu leta 1935. izpustili.

Koncem vsakega leta izda urad „Annali Idrologici“, to je  letni pregled 
vseh opazovanj. Ima isto obliko kot mesečni in obsega 274 strani. Tudi tu si 
slede podatki po istem vrstnem redu, kakor v mesečnih pregledih. V meteoro
loškem oddelku so poleg celoletnih mesečnih pregledov zelo zanimivi grafi
koni, ki kažejo celoten potek srednjih tem peraturnih izoplet do višine 2236 m. 
O bjavljena je  tudi frekvenca posameznih stopenj tem perature, smeri in 
brzine vetra te r izobaričnih tipov. Neki Fabris je  namreč klasificiral potek 
izobar v nič m anj kot 32 tipov. Vsi tipi se dado grupirati v 3 razrede: pada
vinski, delno padavinski in brezpadavinski tip. Vsakemu dnevu prisodijo 
enega izmed tipov.

V pluviometričnem oddelku je  poleg celoletnih mesečnih pregledov 
padavin še 9 tabel, ki se z različnih vidikov bavijo predvsem z intenziteto 
padavin, tako glede višine kakor tra jan ja . N adaljn je tabele se bavijo z višino 
snega, s količino padle vode v celotnih porečjih izraženo v m ilijonih m8 in 
izračunano s pomočjo izohiet. H idrometrični pregledi nudijo poleg višine 
vodostajev, še tra ja n je  posameznega vodostaja, njegov pričetek in konec. 
Letni potek vodostajev je  podan tudi grafično.

V freatim etričnem  oddelku so predvsem zanimive karte  izofreat, to je  
črt, ki vežejo k ra je  z enako višino talne vode nad morskim nivojem, in črte 
„uguale soggiacenza“, ki vežejo k ra je  z enako globino talne vode pod ze
meljskim površjem. Sledi nato podrobno čisto hidrotehnično obravnavanje 
hidrometričnih opazovanj na posameznih rekah. Zanimiv je  meteorološki in 
hidrološki značaj odgovarjajočega leta, zlasti karta izalohiet, ki kaže razliko 
padavin napram  dolgoletni periodi 1886—1915. Končno je  podan pregled 
kolebanja morskega nivoja v luki Lido pri Benetkah, in sicer v zvezi z zrač
nim pritiskom, brzino vetra in skupnim dotokom vseh rek v gornji Jadran.
V zvezi s tem so objavljeni tudi podatki slanosti morja. Letnemu pregledu 
je  dodana tudi padavinska karta  za dotično leto.

Vse publikacije se nahajajo  v Zavodu za Meteorologijo ljubljanske 
univerze. Reya Oskar.
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Prebivalstvo Slovenije po poklicu v 1. 1921. in 1931. Statistični podatki 
se v naši državi skopo objavljajo, mnogo preskopo, kar velja še prav po
sebno za demografsko področje.

Na prim er za gospodarsko geografijo tako važni podatki o poklicu p re
bivalstva se za pokrajine odn. banovine sploh niso uradno objavili. Priobčili 
so se le po zasebni inicijativi kakor na pr. v zagrebški „Privredi“ v 1. 1928 
(št. 8-9).

Državna statistična urada v Beogradu in v Zagrebu sta mi poslala sta
tistične podatke o poklicu, prvi zbrane na osnovi šte tja  v 1. 1921., drugi za 
1. 1931. Na osnovi tega je  mogoča prim erjava med obema števnima terminoma.

Ako vzamemo v poštev najp re j samo osebe, ki same zaslužijo, odn. 
delajo, moremo ugotoviti, da je  bilo v Sloveniji zaposlenih v km etijstvu v 
I. 1921. 64'09% vsega prebivalstva, a 1. 1931. 60‘93%, v obrti in industriji 1. 1921. 
18'62%, a 1. 1931. 21'03%, v trgovini z denarnimi zavodi te r v prometu 1. 1921. 
5‘61%, a 1. 1931. 579%, v javni službi ter svobodnih poklicih 1. 1921. 3’93%, 
1. 1931. 3'77%, dočim so vsi ostali (vpokojenci, dijaki, bivajoči izven družine, 
osebe v zavodih, vojaki i. t. d.) tvorili 1. 1921. 7'75%, a 1. 1931. 8'48%.

Vzemimo sedaj v poštev poleg aktivno udeleženih oseb še njihove 
svojce in predstavi se nam naslèdnja slika. V km etijstvu je  tem eljilo 1. 1921. 
61'99%, a 1. 1931. 60'35%, v obrti in industriji 1. 1921. 21*74%, a 1. 1931. 21’92%, 
v trgovini z denarnimi zavodi in v prometu 1. 1921. 6'92%, a 1. 1931. 7'02%, v 
javni službi ter svobodnih poklicih 1. 1921. 3‘99%, a 1. 1931. 4’03%, dočim so 
vsem še preostalim zgoraj naznačenim poklicnim kategorijam  našteli 1. 1921. 
5'66%, a 1. 1931. 6'68%, — vse to s svojci skupaj.

Ako se vprašamo, v kateri od navedenih dveh statističnih serij se bolj 
verno zrcali prem aknitev v socijalno-poklicni sestavi našega prebivalstva, 
moramo brez dvoma priznati, da je  za prim erjavo samo bolj prikladno, ako 
vzamemo v poštev le one, ki resnično aktivno delajo v poklicu. Druga serija, 
ki nam kaže aktivno zaposlene skupno s svojci, to je  z osebami, ki jih  vzdr
žujejo, je  za prim erjavo manj prikladna. Zakaj v n je j se zrcalijo še razno
vrstni drugi pojavi, ki zavisijo bodisi od m aterijalnih, civilizacijskih ali dru
gih dejstev, pa se m enjavajo po pretežno temporernih vidikih. Seveda pa je  
res, da celotno geografsko sliko, ako nimamo v mislih prim erjave, bolj odgo
varjajoče predstavi skupno vpoštevanje zaposlencev in njihovih svojcev.

Ob zaključku poglavja o poklicu prebivalstva v „Sloveniji I. 2“ (str. 528 
sl.) še nisem imel na razpolago pravkar navedenih podatkov za 1. 1921., marveč 
samo navedbe, objavljene v „Privredi“ (1928). Toda težava je  v tem, da se 
te  navedbe nanašajo zopet na drugačno serijo statističnih razporedb in sicer 
na poklic družinskih poglavarjev (starešine domaćinstva). S te perspektive 
pogledano kaže Slovenija za 1. 1921. 63'17% v km etijstvu, 16'45% v obrti ter 
industriji, 8'37% v trgovini in prometu, 4'49% v javni službi te r svobodnih 
poklicih in končno ostalih 7'52%. Na žalost te  serije  poklicne sestave ne mo
remo prim erjati z enako po poklicu družinskih poglavarjev sestavljeno sta
tistiko za 1. 1931., ker še ni obdelana. Vsekakor pa rezultati štetja s te  per
spektive zahtevajo posebne osvetlitve; vodstvo drž. stat. urada v Beogradu 
je  pojasnilo (s pismenim sporočilom), da se štejejo  med družinske poglavarje 
vse one osebe, moški ali ženske, ki imajo svoje gospodinstvo in dejansko 
uprav lja jo  družino. Zato se samci v mesečni sobi, tudi če so starejši, samo
stojni gospodje, računajo med člane družine, p ri kateri stanujejo. Ako sta 
mož in žena v službi, se računa kot družinski poglavar samo eden od njih, 
navadno mož. Na osnovi tega nam postane jasno, zakaj izkazujejo nekatere
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poklicne kategorije v prim eri z zgoraj očrtanima prvima dvema serijam a raz
meroma m ajhen odstotek (na pr. obrt in industrija), a druge velik delež (n. pr. 
trgovina); podoba je, da izkazuje delež km etijstva po te j seriji precej točno 
sliko, kar nam po trju je  prim erjava z deležem dejansko zaposlenih prebi
valcev. Anton Melik.

f  Dr. Lujo Adamović. Dne 19. ju lija  1935 je  um rl v Dubrovniku 
dr. Lujo Adamović v starosti 71 let. Bil je  zelo zaslužen botanik in poznan 
širom sveta.

Pok. Adamović se je  rodil 27. ju lija  1864 v Rovinju v Istri, doraščal pa 
je  in vzgojen je  bil v Dubrovniku, k je r je  živel njegov oče, ki je  bil po 
poklicu književnik in pedagog, po rodu pa Dubrovčanin. Ravnotam je  p re
živel poslednje dneve svojega življenja, ki niso bili nikakor rožnati, nepre
stano delujoč do svoje smrti. Ko je  končal svoje študije na Dunaju, k jer 
je  bil njegov učitelj znameniti K erner pl. Marilaun, in v Berlinu, k je r se je  
učil pri slavnem Engler-ju, je  služil nekaj časa najp re j v Dalmaciji. Od 
tam je  odšel že 1. 1889. v Srbijo, k je r je  služil kot srednješolski profesor 
v različnih k ra jih  (tako n. pr. v Zaječaru, Pirotu, Gornjem Milanovcu in v 
Vranju), dokler ni bil 1. 1901. imenovan za profesorja in ravnatelja  bota
ničnega v rta  v Beogradu. Že v 1. 1905. pa je  opustil to službo in je  začel 
delovati izključno znanstveno. Vidno priznanje za svoje znanstveno delo 
je  dobil pok. L. Adamović, ko je  postal priv. docent za fitogeografijo na 
univerzi na D unaju in ga je  Jugoslovanska Akadem ija znanosti in umetnosti 
imenovala za svojega dopisnega člana. — Dasi je  po končani svetovni vojni 
ostal brez službe, pokojnine ter podpore, tako je  moral preživljati sebe in 
svojo družino izključno z dohodki svojih publikacij, — je  pok. L. Adamović 
ostal zvest znanstvenemu delu do svojega poslednjega dne. Opravičeno 
si je  s svojim vztrajnim  raziskovanjem  pridobil tudi v tujem  svetu sloves 
zelo zaslužnega in plodnega raziskovalca.

Pok. L. Adamović je  bil predvsem fitogeograf. Raziskoval je  v tem 
smislu ne le srednjo Evropo, ampak tudi še prav posebno Balkanski in 
Apeninski polotok. Proučeval je  floro in vegetacijo Dalmacije, Bosne in 
Hercegovine, Črne gore, Albanije, Podonavja, Rumunske, Srbije, Bolgarske, 
Macedonije in Grške, v zadnjem času je  deloval večkrat v Italiji. Rezultat 
njegovega dela so številna obsežna fitogeografska dela in razprave, z njimi 
se je  pok. L. Adamović afirm iral po vsej Evropi kot originalen učenjak širokih 
koncepcij. Kar se tiče njegovih razprav o vegetaciji omenjenih dežel, ga 
lahko smatramo za predhodnika današnje fitosociologije. Tu seveda ne mo
remo naštevati vseh razprav, ki jih  je  napisal, omeniti hočemo le nekatera 
njegovih poglavitnejših del, katera  služijo še dandanes kot osnova za fito
geografska raziskovanja dotičnih dežel. Tako osnovno Adamovićevo delo 
je  znana knjiga „Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer“, ki je  izšla 
1. 1909. v Lipskem kot XI. zvezek Engler-Drudejeve zbirke „Die Vegetation 
der Erde“. Zelo znana je  tudi njegova poljudno-znanstvena knjiga: „Die 
Pflanzenwelt Dalmatiens“, ki je  bila tiskana 1. 1911. v Lipskem. Za fito
geografijo je  zelo važno njegovo delo „Flora jugoistične Srbije“, ki je  izšlo 
1. 1911. v „Radu Jugoslovanske Akad. v Zagrebu“. L. 1915. je  bil natisnjen 
v sija jn i opremi Adamovićev „Führer durch die Natur der nördlichen Adria“. 
Med osnovna dela spadata tudi dve njegovi knjigi iz najnovejšega časa; to 
so „Die Pflanzenwelt der A drialänder“ (Jena 1929) in prav posebno „Die 
pflanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens“ (Jena 1933). Ostale 
svoje mnogoštevilne znanstvene razprave je  tiskal v najrazličnejših domačih
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in tu jih  periodičnih edicijah in časopisih tako n. pr.: v „Radu Jugosl. Akad. 
znan. in umetn.“ v Zagrebu, v Englerjevih „Botanische Jahrbücher“, v 
„Abhandlungen der geographischen Gesellschaft“ in Wien, v „Sitzungs
berichte der zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien“, v „Denkschriften 
der Akademie der Wissenschasten, Wien“ itd..

Z Adamovićem je  izgubila naša botanična in geografska znanost močno 
osebnost, ki je  s svojimi velikimi deli zaslužila, da se je  zgodovina trajno 
spominja. Naša ljubljanska univerza pa je  pok. Adamoviću dolžna še posebne 
hvaležnosti, ker je  odstopil tnalo pred svojo sm rtjo tukajšnjem u botaničnemu 
institutu za neznatno odškodnino večji del svoje bogate biblioteke.

S. Horvatič.
t Dragutin Gorjanović-Kramberger, geolog in paleontolog, znan po 

svojih delih daleč izven mej naše države, je  po daljšem  bolehanju umrl 
22. decembra 1936. Rojen je  bil v Zagrebu 28. oktobra 1856. Ljudsko in 
srednjo šolo je  obiskoval prav tam, univerzo pa v Zürichu in Münchenu. 
Promoviral je  1. 1879. Za disertacijo, ki jo  je  delal pod vodstvom Z i 11 e 1 a , 
je  obdelal fosilne ribe Karpatov (Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische 
der K arpathen. Palaeontographica, 26). Po dovršenih študijah se je  vrnil 
domov, nakar ga je  takratna zemaljska vlada poslala na Dunaj, da izpopolni 
svoje znanje. Pozneje je  sodeloval tudi pri snem anju prečnega profila skozi 
Vzhodne Alpe, ki ga je  vodil dunajski geolog S t  a e h e .  Leta 1880. je  postal 
adjunkt v mineraloško-geološkem oddelku Narodnega muzeja. Štiri leta 
pozneje se je  habilitiral za docenta na zagrebški univerzi, 1894 je  postal 
izredni profesor in dve leti kasneje kot naslednik prof. P i l a r j a  redni 
profesor in direktor geološkega oddelka na Narodnem muzeju. Leta 1924. 
je  stopil v zasluženi pokoj.

Bil je  zelo plodovit, saj je  napisal kakih 120 razprav oziroma knjig 
iz paleontologije, geologije in paleoantropologije. Bil je  član mnogih znan
stvenih ustanov in društev in bil za svoje zasluge večkrat odlikovan.

Med znanstvenim svetom je  slovel predvsem kot strokovnjak za fosilne 
ribe. O njih  je  izdal celo vrsto razprav. Na tem mestu naj omenim predvsem, 
da je  obdelal tudi večino tozadevnega fosilnega m ateriala, ki so ga našli 
na slovenskih tleh, v prvi vrsti oligocenske in miocenske ribe iz Brdc pri 
Mozirju, iz Laškega, Trbovelj in Zagorja (Die fossilen Fische von W urzenegg 
bei Prassberg in Steierm ark. Jb. geol. R. A., Wien, 1880; Palaeoichthyolo- 
gische Beiträge. Glasnik hrv. prirodoslov. dr., I., 1886; Palaeoichthyoložki 
prilozi. Rad Jugoslav, akad., 106, 1891; Über fossile Fische von Tüffer in 
Steierm ark und Jurjevčani in Kroatien. Glasnik hrv. prirodosl. dr., 10, 1898; 
Palaeoichthyologische Beiträge. Mitt. a. d. Jb. ung. geol. A., 14, 1902), pa 
tudi kredne ribe s Komenske planote na Tržaškem Krasu in z Mrzleka pod 
Sveto goro p ri Gorici (Fosilne ribe Komena, Mrzleka, Ilvara i. M. Libanona 
uz dodatak o oligocenskim ribam a Tüffera, Zagora i T rifalja. D jela Jugoslav, 
akad., 16, 1895). Razen rib je  proučeval tudi fosilne reptile in sesalce. Ome
nim naj, da je  med drugim obdelal tudi ostanke delfina (Champsodelphis 
carniolicus), ki so ga našli v okolici Jesenic na Dolenjskem (O fosilnih 
cetaceih Hrvatske in Kranjske. Rad Jugoslav, akad., 111, 1892).

Izmed geoloških del naj omenim predvsem njegova kartiran ja . Vršil 
jih  je  večinoma na ozemlju, ki m eji na Slovenijo. O tem je  izdal štiri 
geološke specialke v merilu 1 :75.000 s pripadajočim i kom entarji (Geolo
gi jska pregledna karta  kraljevine Hrvatske i Slavonije. I. Vinica. 1902; II. 
Rogatec - Kozje. 1904; III. Zlatar - Krapina. 1904; IV. Zagreb. 1908).
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Med širšimi krogi je  posebno zaslovel z odkritjem  krapinskega človeka.
V letih 1899 do 1905 je  vodil izkopavanja, p ri čemer je  bilo izkopanih kakih 
20 individuov, ki pripadajo neandertalski vrsti (Homo primigenius). O tem 
je  izdal obširno delo „Der diluviale Mensch von K rapina in K roatien“. 1906, 
pozneje pa delo o življenju in kulturi takratnega človeka (Život i kultura 
diluvijalnog čovjeka iz Krapine u H rvatskoj. D jela Jugoslav, akad., 23, 1913). 
Poleg tega je  objavil o tem še mnogo m anjših znanstvenih in poljudno
znanstvenih razprav. j. Rakovec.

Nekaj novih statističnih podatkov.
Bolgarija. Ob štetju  31. decembra L 1934. je  bilo v Bolgariji 6,090.215 

preb., kar pomeni povečanje za 10'6% napram  letu 1926., ko so našteli 
5,478.741 preb. Na 1 km2 pride 59 preb. S o f i j a  je  s predm estji vred štela 
329.933 preb. (1. 1926. — 232.901), brez predm estij pa 287.976 (L 1926. — 213.002), 
Plovdiv 100.485, Varna 70.183, Ruse 49.388, Burgas 36.099, Pleven 31.764, Sli
ven 30.683, Stara Zagora 29.857. Vsa bolgarska mesta skupaj so imela 1,308.128 
prebivalcev. (Prebrojavane na naselenieto 1934. Sofija 1935.)

Zveza socijalističnih sovjetskih republik se deli po novi, v decembru 
1936. sprejeti ustavi na 11 zveznih republik, namesto na 7, kakor je  bilo do
tlej. Spremembe se tičejo Transkavkazije, ki se je  popolnoma ločila v tri 
zvezne republike, Gruzijo, Armenijo in Azerbajdžan, te r osrednje Azije, 
k je r sta se Kazakstan in Kirgizistan povzdignili v samostojni republiki.

Za areal in prebivalstvo se navajajo  sedaj (prebivalstvo za 1. 1932) 
naslednji podatki: Rusija (RSSR) 16,535.000 km2 (77% celotne Unije) in 
104 mil. prebivalcev (64%); U krajina 452.000km 2; 32 mil. preb.; Bela Rusija 
127.000 km2, 5,300.000 preb.; G ruzija 70.000km2, 2,900.000 preb.; Arm enija 
31.000km2, 1,000.000 preb.; Azerbajdžan 86.000km2, 2,600.000 preb.; Kazakstan 
2,976.000km2, 7,300.000 preb.; Uzbekistan 306.000km2, 5,200.000 preb.; Turkm e
nistan 491.000 km2, 1,200.000 preb.; Tadžikistan 14.000 km 2, 1,200.000 preb. ter 
Kirgizistan 197.000 km2 in 1,100.000 preb. (Geogr. Zeitschrift, 1. 1937.)

Francija. Š tetje 8. marca 1936. Našteli so 41,905.968 preb. napram  
41,834.923 leta 1931.; torej znaša prirastek  le 71.045 ljudi. To je  doslej eden 
najnižjih  prirastkov, zabeleženih v Franciji. Popis ugotavlja 39,452.461 F ran
cozov (prirastek za 508.461 od 1. 1931.) in 2,453.507 tujcev živečih v F ranciji; 
n jih  število se je  znižalo za 437.416. Prišteti pa je  zraven 107.538 vojakov in 
m ornarjev, živečih izven Francije. Zanimivo je  dejstvo, da je  prebivalstvo 
Pariza samega nazadovalo od 2,891.020 na 2,829.746. Celo v Seine-skem de- 
partem entu, ki tvori v glavnem Veliki Pariz, se je  število prebivalstva dvig
nilo le od 4,933.855 na 4,962.967. Silen porast pa izkazuje Marseille; ima nam
reč 914.232 preb., dočim 1. 1921. le  586.341. Druga mesta, k je r je  prebivalstvo 
napredovalo, štejejo: Nice 241.916, Toulouse 213.220, Nantes 195.185, Stras
bourg 193.119, Toulon 150.310, Nancy 121.301, Reims 116.687 preb. Nazadovala 
so sledeča mesta, ki sedaj štejejo: Lyon 570.622, Bordeaux 258.348, Lille 
200.575, St. Etienne 190.236, Le H avre 164.083, Rouen 122.832, Roubaix 107.105 
in Clerm ont-Ferrand 101.128 preb.

(Annales de Géographie, 1. 1937. — Geography, 3. 1937).

Italija . Štetje 21. aprila 1936 izkazuje 42,517.561 prebivalcev (čete v 
Ital. Vzhodni Afriki niso vštete). Prebivalstvo se je  od 1. 1931. povečalo za
2 m ilijona; Ita lija  je  sedaj na četrtem  mestu v Evropi, pred Francijo. P re
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bivalstvo večjih italijanskih mest: Rim 1,178.491 preb., Milan 1,114.104, Neapel 
876.994, Turin 638.146, Genova 627.690, Palermo 417.330, Firenze 330.687, Bo
logna 277.118, Benetke 265.988, Trst 252.238, Catania 243.812.

(L’ Universo, 8, 1936.)
Danska izkazuje po štetju  5. novembra 1935 skupno 3,706.349 preb. 

Poleg tega na Faeroerskih otokih še 25.744 preb. Glavno mesto Koebenhavn 
šteje 666.269 preb. (Petermanns Mitteilungen, 3, 1937.)

Nizozemska. Štetje 31. decembra 1935. je  izkazalo 8,474.506 preb. P ri
rastek je  napram  prejšn jim  letom nekoliko nižji, znaša nekaj manj kot 1%, 
t. j. 82.480 ljudi. Relativno število rojstev je  izmed vseh germanskih narod
nosti p ri Nizozemcih najvišje; znaša 20,21 na 1000 preb., dočim je  8,73 
smrtnih slučajev na 1000 ljudi. Vzrok znižanja prirodnega prirastka je  
nazadovanje rojstev in tudi m ajhno zvišanje števila smrti. Najm anjši 
prirastek  izkazujejo velika mesta. (Geogr. Zeitschr. 3, 1937.)

Latvija. Pri šte tju  1. 1935. so našteli 1,950.502 preb. t. j. za 50.457 več kot 
1. 1930. Odstotek Latišev se je  povišal od 73'4% na 75'5%, dočim so Velikorusi 
ohranili svoj delež nesprem enjen (10'6%). Ostale narodnosti so nazadovale 
absolutno in relativno: Nemci od 3‘7% na 3'2%, Židje od 5'0% na 4'8%, Po
ljak i od 3'1 na 2'5%, Belorusi od 1'9 na 1'4% itd. (Peterm. Mitt. 2, 1936).

Španija je  1. 1935. štela 24,849.000 prebivalcev.
(Bollettino della R. Soc. Geogr. Italiana l, 1937.)

Svobodna država Irska. P ri štetju  27. aprila 1936 so našteli 2,965.854 
preb., kar pomeni napram  letu 1926. 0'2% nazadovanje, a vendar izboljšanje 
napram  dobi 1911— 1926, ko je  padec znašal 5'3%. (Boli. Ital. 1, 1937.)

Luksemburg. Prebivalstvo Luksemburga je  od 1. 1930. nazadovalo za 
3217 duš in je  31. decembra 1935 štelo 296.776. Padec gre bolj na račun od
seljevanja kot pa na račun presežka števila smrti nad rojstvi.

(Boli. Ital. 10, 1936.)

Turčija. (Štetje 20. oktobra 1935.) Vsa Turčija je  imela 16,188.767 preb. 
(1. 1927. — 13,648.270 preb.) Na evropsko Turčijo odpade 1,430.809 (1. 1935.) 
odn. 1,040.669 (1. 1927.). Gostota naseljenosti vse Turčije znaša 21, samo evrop
skega dela pa 60 preb. na 1 km2. M e s t a  C arigrad (Istambul) 740.751, Izmir 
(Smyrna) 170.410, A nkar al25.414 preb. (Peterm. Mitt. 1, 1936.)

Japonska. Po štetju  1. oktobra 1935 je  bilo prebivalstvo razdeljeno 
takole: Japonska 69,251.265 preb. K o l o n i j e :  K oreja 22,898.695. Formoza 
5,212.719, Sahalin 331.949, Kvantung 1,134.074, Železniška zona v Mandžuriji 
522.689, Južni m andat 102.238 preb.. Vsega torej 99,453.629 preb. napram  
91,793.680 preb. 1. 1930. — N ajvečja mesta so štela: Tokyo 5,875.388, Osaka 
2,989.866, Nagoya 1,082.814, Kyoto 1,080.592, Kobe 912.140, Jokohama 704.290 
preb. (Geographische Zeitschrift 3, 1936. — Peterm. Mitt. 2, 1936.)

M andžurija (Mandžutikuo). Na površini 1,304.292 km 2 so 1. jan u arja  1935 
našteli 32,869.054 preb., kar pomeni 25 preb. na 1 km2. Število doseljencev je  
sledeče: 662.861 Korejcev, 76.429 Japoncev in 77.545 drugih. Večja mesta 
(stanje 1 .jan. 1936): Hsinking 248.426, Harbin 458.379, Mukden 443.229 preb.

(Peterm. Mitt. 12, 1936.)
Šanghaj (december 1935). Mesto izkazuje kljub internacionalnemu zna

čaju le m ajhen odstotek (1*8) tujcev. Slika je  naslednja: Internacionalni del 
mesta šte je  971.397 K itajcev in 36.471 tujcev, Francoski del 479.294 Kitajcev



in 18.898 tujcev, K itajski del pa 2,035.313 K itajcev in 10.139 tujcev. Kitajcev 
je  torej 3,486.004 in tujcev 65.508. Ves Šanghaj šteje skupaj 3,551.512 preb.

(Peterm. Mitt. 11, 1936.)
Brazilija. Štetje 1. 1935. izkazuje 47,794.874 preb. napram  30,635.605 v 

1. 1920. Napredovanje prebivalstva je  vsekakor presenetljivo veliko (56% po
večanje v 15 letih!). Obe največji mesti imata: Rio de Janeiro 1,700.732 in 
Sao Paulo 1,151.249 preb. (Geogr. Zeitschr. 1, 1936.)

Mexico. Dne 30. ju n ija  1933 so našteli 17,813.870 preb. Pretežna večina 
(82'86%) onih nad 5 let starih govori samo špansko. Samo indijanski jezik 
govori le 8.45%, a oba jezika, špansko in indijansko, govori 7‘6% celotnega 
prebivalstva. (Peterm. Mitt. 9, 1936.)

Dominikanska republika. Štetje 23. m aja 1935 izkazuje 1,478.121 preb. 
Napredek od 1. 1921. znaša 580.716 preb., kar je  pripisati visokemu presežku 
števila rojstev in velikemu priseljevanju. Glavno mesto San Domingo (od 1. 
1936. imenovano Ciudad Trujillo) šte je  71.297 preb. (Peterm. Mit. 12, 1935.)

Južnoafriška unija. Štetje 5. m aja 1936. Vsega prebivalstva je  bilo 
9,530.649, od tega 1,993.734 (20'9%) belcev. Večja mesta: Johannesburg 461.527 
preb. (252.936 belih), Capetown 322.221 preb. (165.700 belih).

(Peterm. Mitt. 1, 1937.)
V Angleško-Egiptskem Sudanu se je  (1. 1935.) prejšn jih  13 provinc pre

tvorilo v 9 novih s skupnim številom 5,816.390 preb. Mesta štejejo : Omdurman 
110.436, Kassala 51.183, Chartum  49.741 preb. (Peterm. Mitt. 12, 1935.)

Italijanska Vzhodna Afrika (Abesinija, E ritre ja  in Ital. Somalija) je  raz
deljena sedaj (z zakonom 1. jun ija  1936) na pet guvernij, katerih  prebival
stvo je  ocenjeno tako-le: E ritre ja  (gl. mesto Asmara) okroglo 1 milijon preb., 
Amhara (Gondar) 2 mil., Galla in Sidamo (Gimma) 1'6 mil., H arar (Harar) 1‘4 
mil., Ital. Somalija (Mogadiscio) ГЗ mil. Razen tega šteje področje glavnega 
mesta, Addis Abebe, okroglo 300.000 preb. Skupno število prebivalstva v 
Etiopiji je  to rej cenjeno na 7'6 milijona. (Peterm. Mitt. 3, 1937.)

Francoska Zapadna Afrika šteje po stanju  8. marca 1936 po pokrajinah: 
Senegal 1,697.671 (6761 Evropejcev), M avretanija 383.098 (333 Evr.), Gvineja 
2,011.172 (3168), Obala slonove kosti 3,750.653 (3723), Dahomey 1,351.511 (1014), 
Sudan 3,568.966 (2733), Niger 1,746.878 (558), D akar 92.634 (6508). Skupaj 
14,702.583 (24.798 Evropcev, od teh 17.148 Francozov). (Peterm. Mitt. 3, 1937.)

Tunis. Po štetju  dne 12. marca 1936 je  od 2,608.313 vsega prebivalstva 
— 2,335.623 domačinov, 59.485 Izraelitov in 213.205 Evropcev. Mesto Tunis 
šte je  219.578 preb. (98.877 Evrop.). (Peterm. Mitt. 3, 1937.)

Algerija. Štetje 8. marca 1936. Severno področje šteje 6,592.033 (978.297 
Evropcev), južno področje pa 642.651 (8955 Evrop.). Skupaj 7,234.684 (987.252 
Evrop.). Glavno mesto Alger ima 264.232 preb., od tega 182.503 Evropcev.

(Peterm. Mitt. 3, 1937.)
Francoski Maroko. Po štetju  8. m arca 1936 ima 6,296.012 prebivalcev, 

od tega 236.503 Evropcev (Francozi, Španci, Italijani). Mesta: Casablanca 
258.567 (73.549 Evropcev), M arakeš 190.577 (7112 Evr.), Fez 144.343 (9553 Evr.), 
Rabat 83.698 (26.598 Evr.). (Geogr. Zeitschr. 2, 1937.)

Španski Maroko. 720.273 prebivalcev (1. 1933), od tega 32.804 Špancev, 
12.988 Židov in 605 inozemcev. Mesto Tetuân 48.347 preb. (11.481 Špancev).

(Peterm. Mitt. 2, 1935.)
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A vstralija. Štetje 30. ju n ija  1933 je  pokazalo naslednje število prebi
valcev: Novi Južni Wales 2,601.104 (mesta: Sidney 1,235.367, Newcastle 104.491), 
Victoria 1,820.360 (Melbourne 992.048), Queensland 947.789 (Brisbane 299.782), 
Južna A vstralija 580.987 (Adelaide 312.629), Zapadna A vstralija 438.948 (Perth 
207.464), Tasmanija 227.605 (Hobart 60.408), Severni terito rij 4860, Federal- 
district 8947. Skupaj 6,630.600 preb. Povečanje napram  1. 1921. znaša 1,194.866 
ali 21‘98% prebivalstva. Povprečna gostota: 0'86 preb. na 1 km 2.

(Boli. Geogr. Ital. 10, 1935.)

Nova Zelandija. Po stanju  24. marca 1936 ima severni otok 1,017.766, 
južni otok 557.716 preb. Skupaj šteje Nova Zelandija 1,573.483 preb. Porast 
znaša 1174% napram 1. 1926. (Boli. Geogr. Ital. 10, 1936.)

Prebivalstvo sveta. Statistika Društva narodov za 1. 1935—36 navaja za 
1. 1934. te-le cenitve za prebivalstvo poedinih kontinentov: E v r o p a  524,400.000, 
Amerika 261,430.000, Afrika 145,000.000, Azija 1.135,700.000, A vstralija in 
Oceanija 10,280.000. Ves svet: 2.076,810.000 ljudi.

(Boli. Geogr. Ital. 1, 1937.)
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Književnost.
Zwitter Fran, Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. stoletja do da

našnjih dni. Razprave Znanstvenega društva v L jubljani 14. Historični od
sek 5. L jubljana 1935. Str. 112.

Populacijski problemi so pri nas kaj malo raziskani. Če izvzamemo 
Uratnikove spise in pa nekatera poglavja Melikove „Slovenije“, se pri nas 
o teh stvareh domala sploh nič še ni pisalo. Zwitter se je  z velikim pogumom 
lotil dela ter nam na podlagi dokaj skromnih virov pripravil knjigo, ki nam 
ne služi le kot historični pregled populacije na Slovenskem, temveč tudi kot 
solidna osnova za vse nada ljn je  podrobne proučitve p ri nas, pa najsi jih 
bodo sprožili čisto znanstveni nagibi zgodovinarja ali geografa, ali pa bolj 
praktični nagibi sociologa, socialnega politika ali nacionalnega ekonoma.

Zwitter je  v polni m eri izvršil zastavljeno si nalogo podati za poslednji 
dve stoletji sliko o razvoju števila našega prebivalstva ter njegovega gibanja 
(rojstev, smrti in emigracij, to rej prirodnega in dejanskega prirastka). Cilj 
mu je  bil zaenkrat pregled populacijskega razvoja, zato se drži v glavnem 
le velikih upravnih enot (bivših dežel) ter ne obravnava spola, starosti in 
poklica prebivalstva, pač pa mimogrede načenja razm erje med slovensko in 
nemško narodnostjo. Podrobnosti prepušča nadaljnjem u raziskovanju, ki bo 
m arsikje tudi šele moglo pokazati prave vzroke nekaterih pojavov. Posebej 
obravnava populacijske podatke za čas pred terezijansko dobo, za dobo prvih 
štetij prebivalstva (po 1754), za dobo vojaških konskripcij, za razdobje od 
revolucionarnega leta 1848. do 1. 1918. in končno za čas po svetovni vojni. 
Ta analiza seveda ni bila ravno lahka, če pomislimo, kako so zlasti za starejšo 
dobo viri nezanesljivi, po različnih krite rijih  sestavljeni in neredko si na
sprotujoči. Prišel pa je  do presenetljivih rezultatov, ki nam jih  podaja v 
tekstu v zvezi z zanimivimi zgodovinskimi vidiki, razen tega pa jih  ilustrira 
s številnimi tabelami, zelo zgovornimi diagrami in dvema kartam a prirodnega 
in dejanskega prirastka za dobo 1869—1910.

Odveč bi bil poskus na tem mestu podati izvleček vsaj poglavitnih 
Zwitterjevih ugotovitev. Knjiga je  na njih  prebogata in kdor se hoče količkaj 
seznaniti z našimi populacijskimi problemi, mora pač seči sam po nji, česar
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mu tudi ne bo žal. Saj ugotavlja razen onih razvojnih značilnosti, k i jih  
opažamo v te j dobi v glavnem po vsem kulturnem  svetu (hitro naraščanje 
prebivalstva, padec umrljivosti, znatnejši od padca števila rojstev itd.), celo 
vrsto posebnosti za slovensko ozemlje (nenavadno m ajhen porast v prim eru 
z Evropo in posameznimi evropskimi državami, celo s v tem pogledu „klasično“ 
Francijo, itd.) in značilne razlike med posameznimi deželami, ki tem eljijo 
v razlikah prirodnega prirastka, y slabšem ali jačjem  izseljevanju itd.

Za razlago vseh teh pojavov skuša avtor podati na zaključku „nekaj 
smernic in id e j“, ki se dotikajo sociaLno-gospodarskega razvoja našega 
ozemlja v zadnjih dveh stoletjih. In to je  p rva stvar, na katero je  treba 
posebno opozoriti, kar se tiče iniciativnosti Zwitterjeve knjige za bodoča 
podrobna raziskavanja. Koliko bodo morda dala ta proučevanja novih vidi
kov v potrditev Zwitterjevih domnev ali pa tudi pomislekov! Koliko pobud 
daje avtor n. pr. v svojih izvajanjih  o vplivu propada stare obrti, prevozništva 
in trgovine, o vplivu zemljiške odveze, o vplivu novih državnih m eja itd. 
Koliko opazovanj je  še mogočih z ozirom na Hainisch-evo naziranje, ki se 
mu prik ljuču je  tudi Zwitter, po katerem  bi srednja, težko deljiva kmetska 
posest v alpskih predelih povzročala m anjše število rojstev in s tem m anjši 
prirastek. Pa vpliv železnice, industrializacije, tujskega prom eta in tako na
p re j; problemi se k ar kopičijo.

Druga stvar, s katero je  Zwitter bistveno olajšal vse delo svojih na
slednikov, je  jasen in kritičen pregled vseh, zlasti starejših statističnih virov, 
ki služi včasih — če smem tako reči — kot pravo navodilo za njihovo upo
rabo. Pri tem nam je  odkril nekatere vire, ki jih  dosedanja raziskavanja niso 
poznala, čeprav je  v n jih  ogromno dragocenega gradiva ne samo za prouče
vanje prebivalstva, temveč tudi gospodarskih in kulturnih razm er („Tafeln 
zur Statistik der österreichischen Monarchie“ za 1. 1829—1853). Opozoril nas 
je  tudi na številne zelo važne razprave v „Stat. M onatschrift“, ki so bile doslej 
p ri nas po večini neznane. Svetozar Ilešič.

R. Badjura, Kleiner Führer durch Slowenien, П. Auflage. L jubljana 
1936, založil „Putnik“. — Druga izdaja tega nemškega vodnika pomeni v p ri
meri s prvo izdajo iz 1. 1928. ogromen korak naprej. K ajti napisan je  popol
noma na novo in ima kar štirikrat večji obseg. O stala je  samo še stara de
litev snovi na dve poglavji: prvo obravnava savsko, drugo dravsko ozemlje, 
katerem u pa je  vključeno tudi porečje Savinje in Sotle, k ar seveda ni v 
skladu z naslovom. Sicer pa je  avtor obdelal gradivo po svoji stari navadi 
izčrpno, solidno in pregledno in je  tudi ob te j priliki izpričal izredno pozna
n je  vseh delov naše ožje domovine. Moti le nekaj stvari, kar bi bilo potrebno 
pri prihodnji izdaji po možnosti upoštevati. R. Badjura je  zanesljiv in točen 
informator, vendar je  v strem ljenju po pravilnem  imenoslovju šel ponekod 
predaleč. S tem da piše dosledno Križje, K ranjski Storžec, Vršna Sela, Grin- 
tavec, Hruščica, Topolščica, Groblno itd., ustvarja  samo nepotrebno zmedo, 
k a jti uradna imena se glase drugače in so v naši literaturi v splošni rabi. 
Zelo važno dopolnilo teksta so pri taki propagandni knjigi izbrane in karak 
teristične ilustracije, kar pa o vseh tu priloženih ne moremo trd iti (n. pr. 
slika Dolenjskih Toplic). Zelo potreben bi bil nov zemljevid Slovenije; se
danji je  že močno zastarel, saj m anjkajo celo ceste, k je r  se vrši redni avto
busni promet (n. pr. Lesično — Sv. Ju rij p ri Celju), razen tega pa ne vse
buje niti vse Slovenije v naši državi (pol P rekm urja manjka!). Končno bi 
bilo še izpopolniti opis Slovenije ponekod na bivšem Štajerskem  (n. pr. med



KNJI2EVN0ST. 223

Mariborom in Št. lijem , med Ptujem  in Ormožem, okoli Trbonj in Strojne) 
in sestaviti opis Prekm urja, ki ga doslej nimamo še niti v slovenskih vod
nikih. — Badjurov nemški vodnik opravlja važno tujskoprom etno poslan
stvo. Čita se prijetno, žal je  tiskovnih napak sorazmerno mnogo (zlasti nad
morske višine, kilometrski podatki, na str. 87 stoji, da ležita Gorenja vas in 
Poljane ob Selščici). Med stvarnimi napakami je  omeniti, da pri Petanjcih 
ni mostu čez Muro in da ind. železnica Prevalje - Žerjav več ne obstaja.

R. Savnik.

F ranjo  Baš, Iz starega velikega Maribora. Mariborski koledar 1936. Na- 
bavljalna zadruga državnih nameščencev v Mariboru. Str. 49—69.

Profesor Fr. Baš podaja v tem spisu nekaj slik o starem M ariboru iz 
dobe, ko je  nastala združena mestna občina mariborska iz starega mesta ter 
predm estij v 1. 1850. Gradivo je  črpal Baš iz m ariborskih mestnih arhivalij 
iz 1. 1850. te r 1851. Tu objavljene slike se tičejo statistike mestnega prebi
valstva, pa proračuna ter sploh mestnega gospodarstva, davščin, tržnega reda 
itd. te r nudijo m arsikaj zanimivega tudi za razvoj mestne geografije. Foto
grafski posnetki so objavljeni prav s tega vidika za nekatere geografsko- 
m arkantne ulice odn. zgradbe starega Maribora.

Ostala sicer pestra vsebina M ariborskega koledarja 1936 se ne tiče 
geografskega področja. A. M.

Петра Руљанина Историја села Кузмнна. Увод написао и издао 
Никола Радојчић. Сремски Карловци 1936. Прештампано из Гласника Српске 
православие патријаршије за 1936. Str. 51.

То je  sicer drobna knjižica, a vsebuje k ljub svojemu historiografskemu 
naslovu mnogo geografsko važnega gradiva. Runjaninov spis sam, ki je 
nastal v letu 1837. in ki podaja opis graničarske vasi Kuzmin v Sremu, vse
buje  obilo geografskega. Poglavitno geografsko važno gradivo pa vsebuje 
uvod prof. N. Radojčiča, ki obsega 20. strani, to rej domala dve petini kn ji
žice. Prinaša namreč v glavnem geografsko važne podatke o nastanku in 
razvoju vasi Kuzmin, o njenem  prebivalstvu, njega številu ter rasti v p re
teklosti, pa o izvoru prebivalstva, itd. Tudi za geografijo veljajo  misli, ki 
jih  razvija Radojčič o važnosti studija kmetskih naselij, k je r naj se proučijo 
vsaj nekatere vasi temeljito, zakaj m arsikje bo raziskava tipičnega km et
skega naselja zadostovala za vso sosesko. Za Kuzmin se tu  navajajo geo
grafsko važne stvari. Na prim.: Odkod so se naselili Kuzminci. Pokaže se, 
da so se naselili od vseh strani, od blizu in od daleč, in sicer od Požarevca 
v Srbiji kot od najvzhodnejše ter od Senja kot najzapadnejše točke, pa 
od južne Hercegovine ter od Ledjana v Bački. Prof. Radojčič, ki je  mogel 
tu objaviti samo del, takorekoč ekscerpt svojih tudi geografsko dragocenih 
proučitev iz Kuzmina, se je  posebno zanimal, kateri od doseljencev so se 
pokazali najbolj žilave, ter našel, da so novoselci iz bližine relativno n a j
slabši, tako da so njihove domačije v največji meri pokupili tujci, v glavnem 
Nemci. Toda značilno je, da večina Kuzmincev ni več vedela, odkod so se 
doselili njihovi predniki. Pri tolmačenju imena Kuzmin (po patronu župnij
ske cerkve sv. Kuzmi in Damjanu), naglaša Radojčič, kako pogosto so se 
naselja imenovala po patronih svojih cerkva (Petrovci, Martinci itd.). 
Spomniti se moramo pri tem naše domneve, da prekm urska in prleška na
selbinska imena kolektivnega značaja, vsaj mnoga, niso nič drugega kot 
imena vasi po cerkvenih patronih, pa da je  spričo tega staviti v isto vrsto 
vzemimo osrednjeslovenski Sv. Križ s Križevci odn. Križovljani (hrvatske 
Podravine). A. Melik
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L. Dolar-M antuani — Razm erje med tonaliti in apliti pohorskega ma
siva. (nemški rezime, 25 slik, 8 fotografij, 1 skica) Geološki Anali Balkanskog 
Poluostrova, Beograd 1935, knj. XII/2, p. 1—165.

Članek vsebuje tem eljite preiskave avtorice za rešitev vprašanja, ali 
j e  mogoče sm atrati levkokratne kam nine iz okolice Sl. Bistrice, ki so jih  
p re jšn ji raziskovalci tega ozemlja prištevali k metamorfnim kamninam, in 
sicer granulitom, za in truzije  aplitov, sorodne glavni magmatični kamnini 
Pohorja. To kamnino je  večina starejših raziskovalcev dodelila k granitski 
skupini, kot granit odnosno granitit; šele v poznejšem času najdem o za 
kamnino na Sl. K alvariji p ri M ariboru ime kremenov sljudni diordt (Dreger 
1905), nato določitev, da leži pohorska kam nina po svojem kemičnem značaju 
med granodioritom in tonalitom (Benesch 1917) in končno'ugotovitev, da pri
pada vsaj del kamnine iz okolice Ribnice k pravim  tonalitom (Kieslinger 
1928). Ta različna m nenja so zahtevala še detajlna preiskavanja značaja 
glavne magmatične kamnine Pohorja ter določitev njenega mesta v petro- 
grafski klasifikaciji.

Po kratkem  uvodu pričenja avtorica obravnavo svoje teme z dolo
čitvijo pojm a „tonalit“ po delih G. v. Ratha, ki je  dal temu različku k re
menovih tonalitov ime, F. Beckeja, ki je  posebno točno preiskal tonalité 
Rieserfernerjev, in po poznejših raziskavanjih B. T rennerja in C. Gottfrieda. 
Težišče razprave predstavlja zelo izčrpen petrografski opis obeh pohorskih 
kamnin, ki sta bili raziskani mikroskopsko in hkrati tudi kemično. Prim er
jan je  podatkov po obeh načinih raziskavanja kaže njihovo popolno soglasje. 
Živci kot glavne sestavine obeh kamnin so bili detajlno optično preiskani še 
po Fedorovljevi metodi, najbolj popolni in točni metodi, s katero razpolaga 
moderna petrografija. Ta preiskavanja kažejo, da pripadajo  plagioklazi — 
prevladujoča sestavina glavne magmatične kamnine pohorskega masiva — 
vrsti andezina, ki je  značilen za dioritsko skupino. Pri levkokratnih kamninah 
iz okolice Sl. Bistrice in pri žilah v pre j imenovani kamnini je  pa opazovati 
precejšnja n ihanja v sestavu plagioklazov, ki so tu  zastopani po členih iz 
vrste albitoligoklaza, oligoklaza in celo oligoklazandenzina (zadnji v mejnih 
pàrtijah aplitskih žil v magmatični kamnini) tako, da dobimo popolne p re
hode med obema vrstama magmatičnih kamnin. Za bistveno kalijev živec, ki 
nastopa v splošnem v obeh kamninah v jako podrejeni količini in ga vse
bujejo  več le nekatere aplitske žile, ki presekajo glavni eruptivni masiv, 
predlaga avtorica na podlagi njegovih optičnih lastnosti — ima nam reč tri- 
klinski značaj — in na podlagi kemičnega sestava — visoke vsebnosti na 
K20  (analitik R. Klemen) — naziv kalijev anortoklaz. Mnogoštevilni podatki, 
ki jih  je  dalo raziskovanje živcev, so bili izkoriščeni za izpopolnitev podatkov 
o razm erju med optičnimi in geometričnimi konstantami pri plagioklazih. 
Pokazalo se je, da popolnoma soglašajo z odgovarjajočim i obstoječimi dia
grami za normalni tip plagioklazov.

Sledi potem prim erjan je  podatkov kemičnega sestava preiskanih kam 
nin z v literaturi dostopnimi analizami sorodnih kamnin iz različnih ozemelj.
V to svrho je  bil izračunan po metodi am erikanskih petrografov mineraloški 
sestav iz podatkov kemične analize, dobljene vrednosti pa so bile potem vne
sene v štiri- odnosno trikom ponentne diagrame po načinu Roozeboom- 
Lodočnikova.

Rezultat obširnih preiskavanj je, da pripada .vsej glavni pohorski 
kamnini ime t o n a l i t .  Pohorska magmatična kamnina predstavlja skrajno 
tonalitno intruzijo, in to ne le po svoji najbolj vzhodni legi v pasu tonalitnih
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intruzij v mejnem ozemlju Alp in Dinaridov, temveč tudi po svoji levko- 
kratnosti, to je  nižji vsebnosti na temnobarvnih mineralih in po nekoliko 
višji vsebnosti na plagioklazovih alkalijah, s čemer edino odstopa v neki 
meri od ostalih tonalitov preadriatskega loka. Tako optična raziskavanja 
kakor kemična analiza kažejo na ozko sorodnost med tonaliti in apliti; zlasti 
značilna je  za obe kamnini m ajhna množina K20  odnosno bistveno kalijevih 
živcev, ki so z njo v zvezi. Avtorica pride do sklepa, da ne smemo smatrati 
le žile v tonalitih, temveč tudi kamnine l e v k o k r a t n i h  l e č  in ž i l  v 
okolici Sl. Bistrice za a p l i t e ,  ki so nastali potom diferenciacije tonalitne 
magme.

Glede starosti obeh kamnin niso dala raziskavanja nobenih novih po
datkov. Avtorica navaja le nastopanje tonalitnih in tonalitporfiritnih prod
nikov, ki jih  je  detajlno preiskala, v konglomeratu Bezovja pri Mariboru 
in  nastopanje aplitskih žil v metamorfnih apnencih nedoločene starosti.

У. Nikitin.

Klemenc J.-Saria B., Archäologische Karte von Jugoslavien: Blatt P tuj.
8° p. 99. Mit vier Abbildungen und einem Detailplan von Poetovio als Beilage. 
Im Selbstverläge der Akademien der W issenschaften Beograd-Zagreb. 1936.

Izšel je  prvi del arheološke karte  Jugoslavije, o kateri je  pred časom 
načelno poročal B. Saria v CZN in GMDS, pod okriljem  jugoslovanskega od
seka m ednarodne zveze akademij in v obsegu jugoslovanske karte  vojno- 
geografskega instituta v merilu 1 : 100.000, list Ptuj. V originalno karto, 
ki obsega ozemlje od 46°—46° 30' N ter 13° 30'—14° E (od Pariza) sta avtorja 
vnesla arheološka najdišča z razdelitvijo v predzgodovinska (zeleno), rimska 
■(rdeče) in zgodnjesrednjeveška (vijoličasto) in s konvencionalnim i arheo
loškimi znaki za posamično najdbo, za poslopje, selišče, most, gomile, plane 
grobove, posamične in depojske najdbe novcev, poznane in domnevane rimske 
ceste, špilje, za depoje sploh, napise ter skulpture in utrdbe. Kronološko in 
topografsko določeno arheološko najdišče sta avtorja opremila deloma (Ptuj) 
s podrobnimi načrti, povsod pa z izčrpnim kom entarjem  najdišča, najdbe z 
njenim  opisom in časovnim izvorom ter z vso literaturo  o najdbi. Kakor 
predstavlja  karta generalizirano topografijo vseh arheoloških najdišč, v ka
terih  nas orijen tira jo  pravokotniki s številkami v geografski širini in s črkami 
v geografski dolžini, tako vodi komentar v podrobno lokalizacijo najdišč in 
najdb z izčrpno literaturo, katero avtorja tudi sama izpopolnjujeta, deloma 
pa korigirata. Komentar in karta sta orijentacijsko organsko povezana in 
podaja celota pregledno in podrobno topografijo ter popolno biblijografijo 
arheoloških najdišč in najdb v pokrajini med Ptujem  in Varaždinom ter 
Zabokom in Žerovinci. To je  bil namen in cilj avtorjev ter izdajateljev, ki 
je  vsestransko dosežen.

Delo, ki je  nam enjeno predvsem prazgodovinar ju  in arheologu, bo dobro 
služilo tudi geografu. Posamezna kulturna najdba bo sicer za geografa ostala 
vedno samo pomožno sredstvo. Zato pa bo s toliko večjim uspehom sledil 
v celoti zbranemu arheološkemu gradivu v pogledu selišč te r prometnih sred
stev, ki kažejo na večne antropogeografske zakone ljudskega naseljevanja in 
prometnega gibanja in ki so v predzgodovinski ter rimski dobi enako očividni 
kakor danes. Slovenci posebej pa smo dobili v izčrpnem in kritičnem podan ju  
poetovijskih najdišč in najdb gradivo, katerega bo s pridom uporabljal za 
P tu j vsak historični in mestni geograf. Utrditi bo treba edino rimsko cesto 
na severu od Vičave proti današnjemu Vurbergu.

15
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Klemenc in Saria sta s prvo jugoslovansko arheološko karto postavila 
vzor, katerem u bo mogel in moral v sličnih delih slediti vsakdo v publiciranju 
arheološkega gradiva. F ran jo  Baš.

W erner G erhard dr., Sprache und Volkstum in der Untersteierm ark. 
Forschungen zur deutschen Landes und Volkskunde. B. XXXI. H. 3. 8U. 
175/285/str. Mit einer großen farbigen Karte, 11 Kartenskizzen in Text und 
15 Bildern auf 8 Tafeln. Stuttgart 1935.

V vrsti nemških del o nemških m anjšinah v Srednji Evropi je  sestavil
H. C arstanjen pod psevdonimom daljšo študijo o razvoju in današnjem  sta
nju  narodnostnih razm er na Slov. štajerskem . V n je j poizkuša predvsem na 
osnovi zgodovinskih fevdalnih prilik dokazati nemški značaj dežele, zlasti 
pokrajine ob Muri in Dravi. W erner jeva študija je  po svojem namenu in 
cilju samo eden od členov v verigi poizkusov, katere je  začel v ustavni dobi 
B. Carneri, stopnjeval v predvojni dobi H. Paschinger, v povojni dobi pa 
zlasti R. Sieger in njegov krog; številna tovrstna dela ne podajajo v bistvu 
ničesar novega ter samo obnavljajo in izpopolnjujejo Carnerijevo, Paschin- 
gerjevo, Siegerjevo in pa H. Pircheggerjevo ideologijo v pogledu narodnosti 
na Slov. Štajerskem.

Tako podaja tudi W erner po stopinjah Siegerja, Pircheggerja, Luschina 
in E. Klebla zgodovinski pregled slovenještajerske preteklosti od prazgodo
vine dalje; podčrtava v srednjem  veku nemško kulturno delo cerkve, plem
stva in posebno meščanstva, ki da je  dalo kmetsko slovenski pokrajini 
nemški kulturni značaj in pečat. Na podlagi posestnega stanja fevdalnih sta
nov, cerkve, plemstva in meščanstva ugotavlja nemško posestno stanje 
pokrajine ter izvaja iz nekdaj prevladujoče nemške zemljiške posesti po
krajine tudi njeno nemško narodnostno stanje v srednjem  in novem veku. 
Za dobo narodnostnega preporoda odbira vse gradivo, ki bi moglo služiti za 
ugotavljanje nemškega življa v deželi in to od toponomastike do predvojnih 
političnih gesel štajercijantstva. Za povojno dobo osporava rezultate jugo
slovanskih ljudskih štetij ter izvede sam na podlagi privatnih informacij in 
volitev v narodno in oblastno skupščino ljudsko štetje Nemcev za 1. 1928, ki 
jih  navaja kot tra jno  veljavno število s 32.578. Načelno odklanja jezik kot 
določilo za pripadnost kaki narodnosti ter poudarja na podlagi predpostavke 
o geografski enotnosti nekdanje avstrijske vojvodine Štajerske raso, zgodo
vinsko skupnost in kulturno sožitje kot merilo za kritično opredeljevanje k 
posamezni narodnosti. S tem hoče postaviti štajerske Slovence v vrsto Ka- 
šubov, Mazurov, moravskih in gradiščanskih Hrvatov ter zgornjih Šlezijcev, 
ki naj bi skupaj s koroškimi „Vendi“ zaključili na jugu vrsto „jezikovno 
slovanskih, a narodnostno nemških“ vzhodnih sosedov. Redka vrhna plast 
izobražencev-Slovencev — tako hoče razlikovati avtor — nima z „vendstvom“ 
nikake etnične skupnosti. Narodnostno enotni podravski Vendi naj bi opra
vičevali nemške politične aspiracije na Podravje, ki naj se prikaže kot 
geografsko in narodnostno prehodno ozemlje med nemštvom v Pom urju in 
slovenstvom v Posavju; Podravje se predstavlja kot narodnostno nemško- 
vendsko in s tem naj se pokaže sklep avstrijske narodne skupščine 1. 1918. 
in avstrijski predlogi na mirovni konferenci v Parizu 1. 1919. za avstrijsko- 
jugoslovansko mejo Plešivec - Kozjak - Konjiška gora - Boč - Rogaška gora - 
Macelj kot narodnostno edino pravični in trajno opravičeni.

Tendenca W ernerjevega dela je  po navedenem istovetna s predvojno 
avstrijsko ekspanzivnostjo preko D rave na jug  in s povojno nemško iredento; 
metodično pomeni ta tendenca aplikacijo koroškega političnega in antropo-
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geografskega nastopanja do Slovencev na štajerske, in sicer predvsem na 
podravske Slovence.

Dokaze za svoja izvajanja išče W erner v zgodovini fevdalnega Šta
jerskega, katero razvije dinastična politika deželnega kneza obenem t  
regijonalno štajersko zavestjo, česar politični predstavniki so deželni stanovi. 
Dejstvo je, da je  fevdalizem razvil regijonalnost v zavesti prebivalstva in 
istotako je  dejstvo, da so bili fevdalni stanovi tujega izvora. A ktualnejše pa 
je  dejstvo, da predstavlja fevdalizem v razvoju zavesti prebivalstva samo 
vmesno dobo, v kateri sicer zmaga politična dinastična ideologija nad prirodo 
zemlje, katera  pa ni bila v stanju, da naveže gibanje podravskega prebival
stva na nemške pomurske zemlje. Dinastična kronovina štajerska je  likvi
dirala prvotne srednjeveške politične tvorbe, ki so nastale na zemljepisnih 
enotah Pom urja (Štajersko), Podravja (Dolnja m arka in salzburški Ptuj) in 
Posavja (Savinjska m arka in Celjska kneževina). Politični priklapitvi Po
dravja in Posavja Štajerskemu pa niso sledile ljudske migracije in tudi ne 
gospodarstvo. Vse to teče po v dobi srednjeveške kolonizacije ustaljeni 
dravski smeri na črti Celovec - Maribor - Ptuj - Varaždin. Šele merkantilistične 
ceste Gradec - Ljubi jana  so poglobile zveze z nemškim severom in pripad
nost Koroškega Napoleonovi Iliriji je  oslabila stike Podravja s Koroškim; 
vendar je  šele južna železnica preokrenila gospodarstvo in ljudske migracije 
v Podravju s Koroškega in Podravine na sever, v Pomurje. K jer pa vpliv 
železnice ni prišel v polni meri do izraza, tam so se stare prirodne migracije 
nadaljevale do svetovne vojne: tako n. pr. na severu od Radgone iz P rek
m urja na Vzhodno Štajersko ali v zahodni Dravski dolini na Koroško; in 
obratno. Z oslabitvijo južne železnice in pod novimi prilikami so se v Jugo
slaviji samo obnovile tradicijonalne m igracije na vzhodu, kakor jih vidimo 
v priseljevanju  Prekm urcev v Prlekijo  ali Hrvatov iz zlatarskega okoliša v 
tercijerna gričevja Podravja; upadli pa so iz političnih razlogov stiki s Ko
roškim. Iz prirode zemlje izhaja, da politično sicer enotno Štajersko ni 
moglo preokreniti od D rave toka ljudskih migracij in gospodarstva vse do 
najnovejše dobe železnic ter da je  skozi vso fevdalno dobo živelo podravsko 
prebivalstvo v m igracijskem sestavu s slovensko Koroško ter s hrvatsko 
Podravino, ne pa z nemškim Pomurjem. Radi tega tudi ne morejo veljati 
fevdalni štajerski stanovi in dinastična politična Štajerska za dokaz nemške 
antropogeografske posesti Slov. Štajerskega. Glavni dokaz proti te j Wer- 
nerjevi historičnoetnografski trditvi pa je  usoda nemških kolonistov v Po
dravju, ki je  zopet posledica migracijskega sestava Podravja, k je r je  slo
vensko prebivalstvo tra jno  asimiliralo vse tu jerodne priseljence in kot zadnje 
v XIX. stoletju pohorske steklarje. W erner podravskih migracij ne upošteva 
ter u tem elju je nemško narodno posest na Slov. Štajerskem  na posest fev
dalnih stanov; ker pa je  to danes zgodovinski problem preteklosti, migracije 
pa etnografski problem, iz katerega se je  razvilo prebivalstvo sedanjosti, 
moremo radi sekundarnosti fevdalnih stanov in prim arnosti ljudskih migracij 
W erner jev dokaz odložiti ad acta.

Ko pa je  v fevdalizmu rojeni štajerski regijonalizem začel prepuščati 
svoje historično mesto sodobni narodnostni zavesti, je  postalo vzdržanje 
regijonalizma med štajerskim i Slovenci politični cilj Nemcev, da preprečijo 
narodnostno diferencijacijo slovenskih Štajercev. Prehodna oblika v tem 
razvoju so uradni „štajerski Slovenci“, kakor jih  srečujemo (Styro-slovenus) 
posebno v akademskih diplomah v prvi polovici XIX. stoletja. Zopet pa je  bil 
stik z zahodom, predvsem pa z vzhodom tako močen, da je  Podravje narod-
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nostno diferencijacijo izvedlo ter da so se pri tem pred asimilacijo rešili edino 
nekateri nemški meščanski otoki, ki postanejo s svojimi gospodarskimi stiki 
s Pomurjem opora in izhodišče nemštva in regijonalizma v obliki štajercijan- 
stva. V te j dobi, to je  v 60ih in 70ih letih, pa se — kakor že rečeno — 
tok migracij izpremeni iz Z—V v J—S. Železnicam sledijo nove m igracije s 
severa, katere se osredotočajo z industrijci, obrtniki ali industrijskim i delavci 
na neasimilirane nemške diaspore. Obenem z narodnostno diferencijacijo in 
novimi migracijami s severa se vrši tudi kulturnopolitična diferencijacija p re
bivalstva med konservativizmom, liberalizmom in pozneje socijalizmom. V teh 
političnih borbah se rodi načelo zgodovinskih in kulturnih nalog posameznega 
naroda in iz tega vzide pojem  slovenskih narodnih (izražen menda prvič po 
B. Raiču) in pa nemških kulturnih tal (izražen menda prvič po J. Carneriju). 
Iz nekdanjega političnega gesla se je  do danes razvil znanstveni kulturno- 
geografski pojem.

Antropogeografske osnove prebivalstva v Podravju so bile z narodnostno 
in kulturno diferencijacijo ter z migracijami iz severa podane. N adaljnji raz
voj sledi političnim borbam, ki so identične z narodnostnimi. V teh te rja jo  Slo
venci za sebe nemške meščanske diaspore, da z njim i zaključijo enotnost na
rodne slovenske pokrajine; Nemci pa se borijo za „narodnostno posestno stanje“, 
katero jim  tudi zavaruje avstrijski volilni zakon 1. 1906., ki prepreči z m ari
borskim in celjskim mestnim mandatom slovenski vdor v mesta in njih 
slovensko asimilacijo. V vsej avstrijski dobi ne najdemo nemškega politič
nega strem ljenja po Slov. Štajerskem, temveč samo strem ljenje po ohranitvi 
obstoječega narodnostnega posestnega stanja. Strem ljenja, kakor jih  odkriva 
n. pr. Südmarkina kolonizacija ali Schulvereinova prosveta, se še k rije jo  s 
štajercijanstvom . Zato je  preostalo povojni dobi, da nemštvo izrazi svoje 
težnje po Slov. Štajerskem  ter da proti statističnim in antropogeografskim 
dejstvom v Podravju potencira narodnostna strem ljenja na podlagi zgo
dovinske kulturne misije na starih nemških kulturnih tleh.

Tako je  tudi W ernerjeva študija samo prim er za narodnopolitično 
usmerjenost nemške iredente; kot taka išče zgodovinskih in zemljepisnih opor 
za potrditev opravičenosti pred- in povojnih nemških političnih ciljev ter ne 
podaja analize slovenještajerskega prebivalstva v antropogeografskem ali 
etnografskem smislu. Dokazi*za to so: neupoštevanje historičnih migracij, 
neupoštevanje historičnega pojma narodnosti, ki je  pri nas identičen z re- 
gijonalizmom; neupoštevanje tradicijonalnega asim iliranja tu jih  doseljencev 
po avtohtonih domačinih, kar v najvišji meri dokazuje narodnostni značaj 
zemlje; in končno neupoštevanje celotnega narodnega političnega razvoja v 
ustavni dobi, ko se mora moderna nemška kolonizacija s severa politično z 
zakonom zavarovati p red  slovensko deželo.

Pomembno geografsko gradivo v W ernerjevi študiji so številne stati
stike in priloge. Statistike odkrivajo še celo vrsto nenačetih vprašanj, slike 
pa ponazorujejo pokrajino geografsko in estetsko in tudi čustveno približu
je jo  vsakomur zeleno podravsko in pomursko zemljo, domačinu in tujcu, 
sonarodnjaku in sosedu, ki gleda iz kontinentalne Srednje Evrope preko nje 
na Jadran, na morje. F ran jo  Baš.

Kraft Doris: Das untersteirische Drauland. Deutsches Grenzland zwi
schen U nterdrauburg und Marburg. Veröffentlichungen des Instituts zur 
Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten in München 
und des Institutes für ostbairische Heimatforschung in Passau. Nr. 10. München 
1935. 8°. VIII +  155 str. +  16 pril.
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Cilj disertacije je  bil ugotoviti gibanja ku lture  in n jene vplive, v prvi 
vrsti nemške, na prirodno pokrajino za Dravo med Dravogradom in Maribo
rom. Pri tem je  avtorica iskala odgovor na vprašanje, v koliko je  človek sam 
ustvarjal kulturne oblike in v koliko ga je  v njegovem kulturnem  izživljanju 
vodila priroda sama; zadnje, vpliv prirode na človeka, je  za Dravo odločilen.
V bistvu je  bilo vprašanje, na katerega odgovarja avtorica v svoji disertaciji, 
izrazito antropogeografske ter bi ga mogla rešiti regiografija Dravske doline, 
ki bi izhajala iz fizikalnih lastnosti zemlje.

Fizikalnogeografsko je  D ravska dolina podana kot prehodna in zvezna 
soteska skozi Štajersko obrobno gorovje, ki loči Koroško od Štajerskega. 
K ulturna pokrajina pa sestoji iz elementov hiše, km etije, selišč in ledin ter 
iz gospodarskih oblik poljedelstva, gozdarstva, živinoreje, obrti z industrijo 
in trgovino; posebej pa so v kulturni pokrajini upoštevana kmetska posestva 
in gostota prebivalstva. Samostojno so obdelane D ravska dolina pod pohor
skimi in kobanskimi pobočji, struktura prebivalstva in kot zaključek nova 
avstrijsko-jugoslovanska državna meja, katero podaja kot geografsko, gospo
darsko in kulturno nasprotno prirodnim lastnostim D ravske doline. Posamezna 
poglavja so ponazorjena s priloženimi skicami. Pred skicami pa so v prilogi 
natisnjena po Simonu Pircheggerju krajevna in vulgarna imena v Dravski 
dolini, inventarium  za Javornik iz 1. 1748. ter u rb a rji za Vuzenico iz 1. 1570. 
in 1579. in za Muto iz 1. 1489.

Baš te priloge nam odkrivajo delovno metodo avtorice, ki je  zbrala 
v graških arhivih gospodarsko gradivo predvsem iz novoveške preteklosti in 
poizkusila z objavo tega podati zgodovinski razvoj posameznih krajev  in po
sameznih kultur v Dravski dolini. S tem je  pač bilo obelodanjenega mnogo 
gradiva, katerega bo s pridom uporabljal zgodovinar in geograf, ni pa s tem 
podan odgovor na vprašanje, katero si je  avtorica postavila v uvodu. Avtorica 
je  morala to tudi sama občutiti, ko pojasn ju je  v uvodu, da je  knjiga segla 
preko okvira geografije in ko povdarja, da stojijo vsi n jeni izsledki v zvezi 
s pokrajino, oziroma z enim njenih elementov.

Mi tega m nenja ne moremo deliti. V prašanje razvoja prirodne pokrajine 
v kulturno bi zahtevalo v prvi vrsti, da se ugotovijo vsi za naselitev človeka 
pozitivni kakor tudi negativni prirodni faktorji; pozitivni n. pr. za gozdar
stvo, obrt, negativni za poljedelstvo ali živinorejo itd. Zakaj posamezne p re
dele je  moglo iz prirodne gozdne pokrajine preoblikovati poljedelstvo, druge 
ogljarstvo, tre tje  obrt itd. Prvo in temeljno preoblikovanje pokrajine pa je  
izvršil prvi kolonist, vse poznejše delo človeka je  samo izpopolnjevanje tega 
po stopnjah tehnike v posameznih dobah in aktivnosti sodobnega prebivalca.
V dobo prazgodovinske poselitve pa avtorica ni mogla poseči radi pom anj
kanja gradiva in istotako ne seže njeno zgodovinsko gradivo nazaj do 
srednjeveške kolonizacije te r je  večinoma mlajše. Zato njena zgodovinska 
metoda ni mogla rešiti vprašanja, katerem u so se za posamezne naše k ra je  z 
geografsko in zgodovinsko metodo daleko bolj približali Levec za Dravsko 
polje, Vatovec za laški okraj, Blaznik za Selško dolino itd. Delo Doris Kraft 
je  radi tega pomemben doprinos za historično geografijo Dravske doline, za 
krajevne kroniste, geografsko pa ni dalo odgovora na stavljeno vprašanje.

Nepotrebni v dani obliki pa ste poglavji o strukturi prebivalstva in o 
novi državni meji; nepotrebni povdarjam  radi tega, ker so brez zveze z 
drugimi izvajanji in ker so samo résumé dosedanje iredentistične neanške 
literature. Pravilno bi morali dobiti v poglavju o ljudski strukturi odgovor 
na vprašanje, kako je  prirodna pokrajina kulturno vplivala na karaktero-
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logijo, gospodarsko usmerjenost, umetnostno tvornost prebivalca, ne pa raz
delitev prebivalca na nemškega meščana, „vendskega“ kmeta in  slovenskega 
izobraženca. Ta trditev kaže, da je  pač avtorica s pridnostjo zbirala arhivalije  
za starejše dobe, da pa ni načela nikdar vprašanja podravskih narodnostnih 
bojev ter da ni zadostno spoznala dejanskega stanja v pokrajini sami. Iz 
tega je  tudi razum ljiva zapostavljenost geografskega gradiva za zgodovin
skim v delu, k je r bi moralo oboje gradivo biti enako uporabljano. Še bolj 
pride to do izraza v izvajanjih o neprirodnosti avstrijsko-jugoslovanske d r
žavne meje. Raznolikost pokrajine na severu in na jugu od Kobanskega bi 
morala avtorici odkriti dve samostojni in enotni geografski zemlji iz česar bi 
sledilo, da je  avstrijsko-jugoslovanska državna m eja — m eja med dvema 
prirodnim a pokrajinam a, ki so tudi poseljene z različnima narodnostima, s 
Slovenci in NemcL

Delo Doris Kraft smo odprli z velikim pričakovanjem  v domnevi, da 
bomo našli v njem  analizo danes v nemški geografski literaturi tako močno 
povdarjenih „kulturnih tal“ ; pričakovali smo, da bo knjiga obogatila naše 
znanje o D ravski dolini. Pričakali tega nismo, pač pa obogatitev zgodovin
skega gradiva o Dravski dolini. To je  pozitivna stran tega dela, ki pa trpi 
na pom anjkanju podrobnega kulturno-geografskega znanja o pokrajini sami 
in na apriornih narodnopolitičnih smernicah, katere bi mogla avtorica nado
mestiti z izsledki na licu mesta v vsej pokrajini. N ikjer na Slovenskem ne 
bi imela avtorica prilike stopiti na m ajhnem  prostoru v stik na eni strani 
z najkonservativnejšim i, na drugi pa s čisto urbaniziranim i kulturam i, kakor 
je  to možno nad Dravo na Pohorju in na Kobanskem. Ti izsledki pa bi bili 
najboljši komentar za njeno zgodovinsko gradivo in s temi izsledki bi prišla 
tudi do drugih rezultatov zlasti v pogledu struk tu re  prebivalstva in avstrijsko- 
jugoslovanske državne meje. Potem bi bil povdarek dela na kulturnem  raz
voju Dravske doline, dočim je  danes na želji, da b i se našla tu  — deutsches 
Grenzland! F ran jo  Baš.

A. Kieslinger — Geologie und Petrographie des Bachern. (Ein vor
läufiger Bericht.) Verhandl. geol. Bundesanstalt, Wien 1935, Nr. 7, p. 101—110.

V kratk i zelo pregledno pisani obliki podaja avtor povzetek svojega 
večletnega raziskovanja predvsem zapadnega Pohorja. V prvem delu članka 
obravnava metamorfne kam nine in starostno razporedbo sedimentnih kamnin. 
Prve predstavljajo  poldmetamorfne parakam nine — analogno kot v Golici 
(Koralpe) — prepojene s kislimi snovmi v obliki pegmatitskih, aplitskih in 
kremenovih žil, ki po njegovem dotakratnem  m nenju nimajo nič skupnega s 
tonaliti. Poseben del je  posvečen nastopanju in kratk i petrografski karak
teristiki kislih magmatičnih kamnin, glavne eruptivne mase tonalita in mladih 
prodornin in žilovin, ki jih  združuje pod skupnim imenom dacite. Zadnji 
nastopajo predvsem v obliki prodorov različne velikosti. Vsekakor pa ne 
odgovarja obsežna površina dacita, ki ga je  Teller na geološki karti Mozirja 
izločil pod imenom kremenov sljudni porfirit in rogovačni porfirit, stvarnim 
razmeram, temveč je  del treba prištevati ovojnim skriljavcem  (diaftoritom, 
pri Tellerju filitom). Avtor ugotavlja, da o starosti tonalita ni podatkov, da 
pa ga je  sm atrati vsekakor za mlajšega od diaftoreze, ki je  zasegla m eta
morfne kamnine. O dacitih, ki predstavljajo  zadnji dotok tonalitne magme, 
zastopa tudi nadalje svoje mnenje, da njihovi prodori niso strogo istočasni, 
temveč da so deloma starejši, deloma pa enako stari kot domnevno helvetski 
terciar v severnem Pohorju.
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Delo zaključuje orografski popis Pohorja. V celotni pohorski kristalinik, 
ki kaže precej čisto alpidsko smer ZSZ-YJY, je  postavljen strmi tonalitni 
lakolit. Avtor je  naziranja, da lahko ugotovimo na Pohorju dva velika alpid- 
ska dogodka: diaftorezo kristalnika in prem aknitve mezocojskih grud. Te 
grude, ki jih  je  ugotovil v precejšnji množini na severnem Pohorju, ne 
predstavljajo , po vsej verjetnosti erozijske ostanke velikanskega triadno- 
gozavskega krova, temveč so tektonsko razkropljeni ostanki najvzhodnejšega 
dela Karavank. Severni rob pohorskega kristalinika kaže mlade prem aknitve 
in pomik Pohorja proti severu. L. Dolar - Mantuani.

A. Kieslinger — Zur Geologie des südöstlichen Bachern. Akad. Wiss. 
Wien, Akademischer Anzeiger 1936. Nr. 7/8, p. 53—55.

Članek vsebuje podatke nadaljnih raziskovanj Pohorja, in to okolice 
Sl. Bistrice. Kakor v severnem delu je  tudi na jugovzhodu položno proti JZ 
padajoča tonalitna leča v glavnem obdana od diaftoritskih polimetamorfnih 
kamnin, med katerim i nastopajo v razliki z razmerami v severnem Pohorju 
še številni očesni ortognajsi. Tem pripada po avtorjevem  m nenju značaj pro
duktov cepljenja hipotetičnega jed ra  Golice. Dognal je  nadalje, da sega 
tonalit na vzhodu preko meje, ki je  zarisana na Teller-D regerjevi karti 
(Zgornja Nova vas — Juršnja vas), in sicer sega prav do terciarnega roba. 
Erozijske ostanke terciarja  je  našel celo na Oglenšaku in Benkovcu. Nova je  
tudi ugotovitev, da kaže tonalit v smeri proti Sl. Bistrici nedvomno aplitsko 
robno facies. Da predstavljajo  leče, ki so jih  p re j prištevali granulitom, 
aplite, stoji v skladu z rezultati detajlnega petrografskega raziskavanja po 
referentu. Vsaj del aplitov pripada torej tonalitu, del pa starokristalinskim 
ortokamninam. Aplitom odgovarjajoči bazični diferenciacijski produkt je  
tylait, ki ne nastopa le v Čizlaku (Benesch), temveč tudi južno od Sv. Treh 
K raljev. Od dacitnih prodorov, ki so za zapadno Pohorje tako značilni, je  
bil najden le eden severno od Velikega vrha.

Površje Pohorja tvorijo stare nepopolno izravnane planote, katerih 
kamnine so po globoko segajočem preperevanju deloma spremenjene v sipki 
pesek. L. Dolar-Mantuani.

Dr. Martin W utte, Kärnten im Kartenbilde der Zeiten. Mit 22 Karten und 
Kartenausschnitten. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. 
Herausgegeben vom Geschichlsvereine für Kärnten. Klagenfurt 1931. Strani 91.

S pričujočo knjigo je  dobila tudi Koroška obsežen pregled svoje k a r
tografije, pregled kartografskih del, v katerih  je  v zemljevidni obliki p red 
stavljeno njeno ozemlje. Knjiga obravnava n a jp re j antiško dobo, potem 
srednjeveško kartografijo, nato dobo humanizma, ki zavzema sama domala 
tre tjino  dela, te r končno novejšo dobo, k je r zaključi svoj opis s pričetkom 
druge polovice XIX. stoletja, to je  ob pripravah za novo avstrijsko specijalno 
karto, ki pomeni takorekoč kartografsko sodobnost; obravnavanje te avtor 
ni vzel za svojo nalogo.

Delo je  opremljeno z mnogimi ilustracijami, to je  s posnetki iz kart,
ki jih  je  v celem 22, od tega štiri v večji obliki, v prilogi. Delo ni le popis
kart, marveč tudi analiza njihove vsebine, seveda pred vsem z vidika, v 
kolikor se nanaša na koroško ozemlje; pri tem se knjiga odlikuje tudi po 
obsežni uporabi virov iz zgodovine kartografije. A. M.

Die Ergebnisse der österreichischen Volkszählung von 22. März 1934.
Bearbeitet vom Bundesamt für Statistik. Statistik des Bundesstaates Öster
reich. Heft 1: Bundesstaat. Textheft. Heft 2: Bundesstaat. Tabellenheft. Heft 
7: Steiermark. Heft 8: Kärnten. Heft 11: Burgenland. Wien 1935.
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V primeroma zelo kratkem  času je  avstrijski centralni statistični urad 
predelal in izdal rezultate zadnjega štetja. Prva dva zvezka obsegata v tek
stu in tabelah pregled za vso državo, naslednji zvezki (3—11) pa za posamezne 
dežele. Predelava je  v splošnem vzorna in bi mogla služiti za vzgled podob
nim publikacijam  pri nas. Tu naj se omejim na nekaj pripomb k narodnostni 
statistiki.

P ri šte tju  se je  spremenil princip, po katerem  se ravna narodnostna 
statistika. Še pri p rejšn jem  štetju  1923 odloča vsaj po uradnih navodilih 
„Sprache, die jem and am geläufigsten spricht und in der er gewöhnlich 
denkt.“ Navodila za šte tje  1934 pa pravijo: „Die sprachliche Zugehörigkeit 
wird durch die Sprache bestimmt, deren K ulturkreis der Befragte sich zu
gehörig fühlt. Als sprachliche Zugehörigkeit darf nur eine angegeben w er
den. Zigeuner sind als solche zu bezeichnen.“ Iz tega kom entarja vidimo, da 
je  bil opuščen objektivni k rite rij jezikovne pripadnosti v kakršnikoli obliki 
(materinski jezik, občevalni jezik itd.) in na mesto tega uveden za vse razen 
za Cigane subjektivni k rite rij z a v e s t i  pripadnosti h kulturnem u krogu 
kakega jezika, ki ga dotičnik morda niti popolnoma ne obvlada. — Druga 
sprememba, ki je  manj važna, je  izvedba narodnostne statistike le še pri 
stalno v dotičnem k ra ju  bivajočem prebivalstvu (Wohnbevölkerung) in ne 
več pri vsem prisotnem prebivalstvu.

Jasno je, da taka statistika že v principu nima namena, da bi dognala 
objektivno jezikovno stanje, in da ji  zato ne smemo pripisovati tega pomena 
in jo  p rim erjati z rezultati prejšn jih  štetij. Po uradnem  kom entarju naj 
predstavlja samo izpoved pripadnosti h kulturnem u krogu dotičnega jezika; 
to izpoved je  bilo treba seveda podati javno in način izvedbe štetja  je  bil 
takšen, da so se Slovenci (poslanec dr. Petek) pritožili pri Društvu Narodov 
(o tem prim. Th. Veiter, Die Slowenen in Kärnten, Wien-Leipzig 1936, str. 
128). Po rezultatih šte tja  je  bilo na Koroškem pri „W ohnbevölkerung“ 405.129 
ljudi 376.930 Nemcev, 26.796 Slovencev in 1403 pripadniki drugih narodov. Še 
pri štetju  1923 je  bilo dognanih 37.224 Slovencev. Razlike seveda ni pripiso
vati spremembi objektivnega jezikovnega stanja, ampak različnemu kriteriju  
in pa seveda načinu izvedbe štetja  v 1. 1934. Za podrobne rezultate narod
nostne statistike 1934 prim. O. Zell, Das Ergebnis der Sprachzählung von 1934 
in Kärnten, Carinthia I, 116. Jahrg., 1936, str. 132—150 s karto  v prilogi, ki 
seveda po W uttejevem  vzoru v slovenskem delu zelo poudarja nenaseljeno 
in „skoraj nenaseljeno“ ozemlje.

V vsej avstrijski državi so bili našteti 31.703 Slovenci in 42.354 Hrvatov,
od teh 40.500 na Gradiščanskem. Vsa Gradiščanska ima 299.447 oseb „Wohn
bevölkerung“. Število Hrvatov je  tam v rahlem  padanju  (1. 1923. še 42.014 od 
285.609 prebivalcev). Fr. Zwitter.

Theodor Veiter, Die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Geschichte, 
Rechtslage, Problemstellung. Kleine historische Monographien, herausgegeben 
von Nikolaus Hovorka. Bd. 50. Wien-Leipzig 1936. Str. 186.

Pričujoča knjižica je  nastala iz namena, da razgrne koroški problem, 
pokaže njegov dosedanji razvoj in njegove vozle, pa na osnovi tega poskusi 
podati smernice za bodoče solucije in preko tega povsem konkreten osnutek 
za rešitev spornih zadev, rešitev, ki naj bi zadovoljila Slovence, pa vendar 
varovala interese nemštva ter na ta način odstranila kamen spodtike med 
Avstrijo in Jugoslavijo. Knjižica vsebuje tedaj toliko kot predlog za narodno 
poravnavo na Koroškem in je  tem tehtnejša, ker predstavlja več nego samo 
individualno m nenje posameznika, saj ima toliko kot oficiozen značaj.
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Iz teh uvodnih pripomb se razvidi, da je  težišče knjige na političnem 
in pravnopolitičnem področju. Vsebuje pa m arsikaj, na kar je  vsekakor treba 
opozoriti tudi geografa, ki ima opravka z obravnavanjem  slovensko-nemškega 
narodnega razmerja.

Theodor Veiter pravilno naglaša, da predstavlja slovenska „m anjšina“ 
na Koroškem nepravo manjšino, ki je  postala „m anjšina“ le zato, ker se je  
njeno ozemlje ločilo z novo državno mejo od sklenjenega narodnega terito
rija. Take m anjšine označuje Th. Veiter kot „obmejno narodno skupino“ 
(Grenzland-Volksgruppe) in je  to označbo uvrstil tudi v naslov svoje knjige.

Interesantno je  poglavje o k rite riju  za ugotovitev narodne pripadnosti,
o razlikah med subjektivističnim in objektivističnim  načelom. Th. Veiter je  
uvidel, do kakih nesmislov dovede v praksi vporaba subjektivnega k riterija , 
zato ga ne more sprejeti, a ga tudi ne more zavreči popolnoma, saj se zaveda, 
kako koristen je  za nemško stvar. Skuša si pomagati s kompromisno srednjo 
potjo, s soupoštevanjem tako objektivnih kot subjektivnih znakov narodnosti 
(str. 16 sl.). To stališče pride do veljave pri njegovem konkretnem  predlogu, 
za narodni sporazum na Koroškem; tam (str. 166 sl.) se predlaga ugotovitev 
narodne pripadnosti po krite riju  osebne izjave (torej subjektivno), toda o 
uvrstitvi v narodni kataster po tem načelu se more vsak član občine pritožiti 
na posebno komisijo, sestavljeno paritetno iz Slovencev in Nemcev. Ta ko
m isija naj razsoja „po objektivnih znakih, predvsem na osnovi občevalnega 
in m aterinskega jezika, pri čemer pa je  treba soupoštevati tudi izjavo (Be
kenntnis) kot objektiven znak“ (str. 167). V praktičnem  in teoretičnem po
gledu pa je  zelo važno, da Th. Veiter odklanja nem škutarje, iz moralnih kot 
nacionalnih vidikov, zastopajoč stališče, da je  treba izločiti nemškutarsko 
plast („die nationalen Zwischenmenschen“) ter vpoštevati le prave Nemce in 
prave Slovence. Saj zavrača tudi znano nemško prakso, da se na Koroškem 
razlikujejo  tri narodne skupine Nemci, Slovenci in „Windische“, naglašajoč, 
da tako razlikovanje nasprotuje pojm ovanju in jezikovnemu označevanju 
na Koroškem, k je r „die Bezeichnung ,Windische“ für den ganzen sloweni
schen Volksstamm Kärntens gilt“ (str. 21). To je  danes, ko skuša del nemške 
nacionalnopolitično-geografske književnosti uvesti razlikovanje med Slovenci 
in „Windische“, tem bolj važna ugotovitev, zlasti ko p rihaja  iz nemškega 
koroškega področja samega.

Končno naj opozorimo še na poglavje, v katerem  Th. Veiter razmotriva
o številu koroških Slovencev (127—136). To poglavje predstavlja dejansko 
kritiko rezultatov uradnih avstrijskih štetij. Avtor pravi, da so se 1. 1934. 
samo narodno zavedni in gospodarsko neodvisni Slovenci priglasili za slo
venski „občevalni jezik“ (?). Na osnovi tega je  logično, da sm atra Th. Veiter, 
da je  Slovencev na Koroškem mnogo več, nego jih  je  izkazalo ljudsko štetje  
1. 1923. in 1934. Izjavlja  se o ten^ tudi konkretno ter navaja, da je  Slovencev 
na Koroškem še okrog 55.000 (str. 130). Na drugem mestu navaja, da je  v 
uradnem  poročilu deželni glavar Gröger dne 18. aprila 1922 navedel, da 
prebiva na Koroškem v „narodno mešanem ozemlju“ 65.000 Slovencev (str. 
127). Vsekakor so to velike razlike napram  številkam, ki so jih  objavile 
publikacije o terminskem uradnem  ljudskem  štetju.

Opozorili smo tu samo na nekatere geografsko važne odstavke Veiter- 
jeve knjige, ne da bi seveda s tem podali izčrpno sliko o n je j z narodno
političnega vidika. Anton Melik.
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Ernesto Massi, L’ambiente geografico e lo sviluppo economico nel 
Goriziano. Gorizia, Tipografia edit. Giuseppe Iucchi, 1933. Str. 231.

Goriška pokrajina je  s to knjigo dobila svoj prvi moderni geografsko- 
gospodarski opis. Uvodoma podaja avtor pregledno geografsko sliko pokra
jine. Glede njene l e g e  poudarja, kako so nove državne m eje spremenile 
n jene prometne in gospodarske tendence; medtem ko jo  je  v Avstro-Ogrski 
favoriziralo blago podnebje, se je  združila sedaj s pokrajinam i, ki so ji 
klimatsko in gospodarsko zelo podobne. M o r f o l o š k o  pokrajina ni enotna, 
ker leži na prehodu med alpskim in kraškim  svetom, tre tjina  njenega ozemlja 
pa pripada terciarnim  kadunjam  oziroma gričevju in aluvialni ravnini. Te 
razlike se seveda odražajo v p o d n e b j u  in r a s t l i n s t v u ,  a povzročajo 
tudi neko neenakomernost in neuravnovešenost v gospodarstvu. Enotna pa 
je  pokrajina v h i d r o g r a f s k e m  p o g l e d u  (Posočje!) pa po svoji zgo
dovini (?). To z g o d o v i n o  zasleduje avtor, ves čas poudarjajoč geografske 
in gospodarske razmere, od predrim ske dobe do naših dni. Slovani so se na
seljevali v ravnini kot delavci prvič po obrskih, drugič pa po m adjarskih 
vpadih. Gorica je  nastala najbrž v te j drugi dobi slovanske kolonizacije; 
prvič se im enuje 1. 949. Kakor že za rim ske dobe, imajo tudi v srednjem  in 
novem veku alpski prelazi za goriško pokrajino odločilen pomen. Njihov 
gospodar je  obenem gospodar pokrajine. Goriški grofje so tu celo ustanovili 
državo ob prelazih — Paßstaat v H a u s h o f e r j e v e m  smislu —, prelazi so 
d iktirali tudi Napoleonu ustanovitev Ilirskih provinc, enako pa je  1. 1918. 
postala Italija  gospodar večine prelazov, ki drže iz Vzhodnih Alp v Italijo. 
Glede najnovejšega razvoja ugotavlja avtor, da so 1. 1923. ukinili goriško 
provinco iz bojazni, da v n je j ne bi prevladal Italiji nasprotni tujerodni 
element, toda pozneje je  fašizem zopet priznal njeno gospodarsko samostoj
nost in odpravil vsakršne težave s fašistično upravo pa z raznimi ukrepi, ki 
so manjšinam odvzele možnost udejstvovanja, tako da postajajo „minoranze 
inerti“. Iz gospodarskih razlogov bi bilo želeti, da se raztegne provinca, ki je 
mnogo m anjša od predvojne grofije, do morske obale. Geografsko-historični 
pregled zaključuje avtor z vrsto poglavij, ki osvetlju jejo  g o s p o d a r s k i  
r a z v o j  pokrajine v teku zgodovine. Zajemljiv je  opis gospodarske krize v 
17. stoletju in opis gospodarskega podviga za dobe prosvetljenega absolutizma. 
Za francoske dobe gospodarstvo nazaduje, od sredine 19. stoletja do svetovne 
vojne pa se zopet dvigne.

Poseben oddelek posveča knjiga d e m o g r a f s k i m  r a z m e r a m ,  
ki jih  zasleduje od 1. 1811. dalje. Oscilacije v številu rojstev in um rljivosti 
so tra jno  v zvezi s spremembami v gospodarstvu. Glede notranjih  m i g r a 
c i j  izvemo, da je  samo v dvoletju 1930/31 goriška pokrajina izgubila 13,3°/oo 
prebivalstva, medtem ko je  naravni prirastek znašal 16,7°/oo, demografski p ri
rastek torej le 3,4°/oo. Izselju je se zlasti prebivalstvo iz alpskih in predalpskih 
krajev, med vsemi občinami pa je  bila v omenjeni dobi na prvem mestu tol
minska občina s 64,2°/oo izseljencev. Vzroke za izseljevanje na Goriškem išče 
avtor v pom anjkanju rodovitnih tal, v prevelikem  drobljenju posestev in v 
šibkem razvoju goriške industrije, ki ne potrebuje večjega števila delavcev.
V inozemstvo, največ v Jugoslavijo in Južno Ameriko se izseljuje povprečno 
1000 prebivalcev na leto (1. 1931. se je  izselilo 1226 ljudi), vendar to izselje
vanje v zadnjem času ponehuje. Srednja g o s t o t a  goriške pokrajine je  znašala 
1. 1931. 76, brez Gorice 65. Raztreseno prebivalstvo je  v istem letu sestavljalo 
17,5% vsega prebivalstva, ostalo je  aglomerirano. Glede razdelitve po nad
morski višini je  zanimivo, da je  od 362 krajev  117 v ravnini oziroma v ter-
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ciarnean gričevju, ostali leže više. Avtor razlikuje k ra je  tudi po številu 
prebivalstva v različnih višinskih pasovih pa po njihovih topografskih zna
čilnostih, a posveča pozornost tudi številu hiš in povprečnemu številu ljudi v 
hišah. Y n a r o d n o s t n o  i n  j e z i k o v n o  v p r a š a n j e  se ne spušča, 
češ da so se dosedanji statistični podatki zaradi trajnega slovenskega izselje
vanja oziroma italijanskega priseljevanja tem eljito spremenili. Opozarja pa 
na pomen t o p o g r a f s k e  n o m e n k l a t u r e ,  ki je  večji del slovenskega 
izvora. Nekaj imen so Italijani pridržali, druga pa so poitalijančili ali p ri
lagodili italijanščini. Ker nedostaja enotnih k riterijev  za rešitev toponoma- 
stičnih vprašanj, pa je  nastala obžalovanja vredna nedoslednost v pisanju 
imen po zemljevidih in knjigah (tudi ta knjiga ji  je  zapadla, prim. obliko 
Colouràt na str. 14, a Colovrat na tab. I.). Hvalevredno skuša avtor razložiti 
nekatera imena v posebnem seznamu, a zagreši, dasi ne po lastni krivdi, več 
nepravilnih tolmačenj. Tako izvaja n. pr. ime Castel Dobra iz slov. dobro; 
Dolina na j bi bila slov. pianura =  ravnina; Vogu razlaga iz nem. Vogel =  
uccello (to napako je  napravil že M. B a r a t t a  v knjižici Confine orientale 
d ’ltalia, Novara 1918, str. 14). V nadaljn jih  demografskih poglavjih se bavi 
avtor še z razdelitvijo prebivalstva po s p o l u ,  s t a r o s t i ,  š t e v i l u  r o d 
b i n  in p o k l i c i h ,  končno pa še z demografskim r a z v o j e m  G o r i c e .  
S 6 občinami, ki so ji  jih  prik ljučili 1. 1928., je  štela 1. 1931. 49.239 prebivalcev.

Zelo obširno razm otriva avtor d a n a š n j e  g o s p o d a r s k e ,  t r g o 
v i n s k e  i n  p r o m e t n e  r a z m e r e .  Po splošnih podatkih o razdelitvi 
k u l t u r  in posestnem stanju poroča o proizvodnji, p ri čemer posveča 
posebno pozornost planšarstvu na 68 goriških planinah, ki obsegajo okoli
25.000 ha. Obsežno govori tudi o izboljšanju travnikov, o izsuševalnih delih, 
uravnavi vodotokov itd., ki jo  vršijo slično kakor v ostali Italiji tudi na 
Goriškem (Bonifica integrale). Glede g o z d n e  p o v r š i n e  spada Goriška 
med najbolj gozdnate pokrajine v Italiji: 33,46% produktivnih tal ima po
kritih  z gozdovi, ki so do 15% v državni lasti, medtem ko je  35% last drugih 
javnih ustanov, a 50% last zasebnikov. Avtor opisuje sestavino in gospodarsko 
važnost gozdov in poroča tudi o pogozdovanju v kraških predelih. D alje 
obravnava ž i v i n o r e j o  in svilarstvo, kokošjerejo in čebelarstvo, posebej 
pa i n d u s t r i j o ,  ki ji  prišteva tudi rudarstvo in tujski promet. Industrij
ska središča z več kot 1000 delavci so Gorica, Ajdovščina in Idrija, več kot 
500 delavcev pa im ajo v Krminu in v Saloni ob Soči, novem k ra ju  pod Banj- 
ščicami, k je r izdelujejo cement. T retjina vseh t r g o v s k i h  p o d j e t i j  
pokrajine je  v Gorici, k i je  tudi njeno p r o m e t n o  središče. Značilno pa je, 
da so širni deli pokrajine oddaljeni od železnic več kot 10 km, še nad 11% 
vseh k ra jev  celo ve9 kot 20 km.

Knjigo zaključuje g e o p o l i t i č n i  p r e g l e d .  P re jšn ja  avstrijsko- 
italijanska m eja je  bila mrtva, sedanja jugoslovansko-italijanska m eja pa je  
zaradi številnih prehodov iz Padske nižine v srednjo Vzhodno Evropo živa: 
današnja Goriška je  geopolitično razgibano ozemlje (Kraftfeld). Prem aknila 
so se tudi gospodarska področja. Tako so Trenta, Idrijska pokrajina in del 
Hrušice, ki so prej težili k Savi, sedaj prišli pod gospodarski vpliv Gorice, 
spremenil se pa je, kakor smo videli že uvodoma, tudi celotni gospodarski 
pomen pokrajine. Nastale so tudi demografske in narodnostne spremembe, 
ki jih  je  povzročilo raznarodovalno delo Avstrije, izseljevanje Slovencev in 
priseljevanje Italijanov pa močni razvoj obmejnih krajev. Gorica sama je  
zaradi uradov in vojaštva, ki je  tu zaradi m eje številnejše kot drugod, po
stala tipično obmejno mesto.
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Knjiga je  dobro ilustrirana, zlasti dragocene so številne kartice in dia
grami. Na koncu je  dodan pregled slovstva, ki upošteva tudi nekaj slovenskih 
spisov. V. Bohinec.

Z. Dugački, Prom etna geografija, Zagreb 1936. Str. 141. — Knjiga je  
zelo dober informativen priročnik, ki na kratko obravnava splošno prometno 
geografijo s posebnim oziram na razm ere v naši državi. Najbolj tem eljito je  
obdelano poglavje o železniškem prometu. Kopnemu prometu v Jugoslaviji 
te r naši obali in pristaniščem sta posvečena celo dva daljša samostojna se
stavka. Tekst se prijetno  čita; avtor upošteva najnovejša dognanja, nekoliko 
pa moti preobilica deloma nepotrebnih definicij. Tiskovnih in stvarnih napak 
je  zelo malo. Mimogrede bodi omenjeno, da žel. proga ne drži čez prelaz 
Šipko (str. 44), da doseže železnica v Alaski le 65° S (str. 29), da ima Perzija 
že več železnic (str. 51); m anj točne so nekatere višinske navedbe in imena 
k rajev  (n. pr. Rangvellir na str. 47, Kiapeda na str. 103). Nekateri statistični 
podatki med tekstom so brez navedbe letnice. Na koncu spisa je  dodan sta
tistični m aterial in seznam uporabljene literature, ki pa je  enostranski v 
toliko, da upošteva razen naših virov skoraj same nemške publikacije. Zelo 
se pogreša, da knjiga nima vsebinskega seznama. Sicer pa je  spis soliden 
in svoj smoter v polni meri doseza. R. Savnik.

Zvonimir Dugački, Međimurje. Zemlja i stanovništvo. Izdal Pododbor 
Matice Hrvatske u Čakovcu 1936. Str. 48.

Avtor knjižice, ki nam je  znan že po svojih knjigah o ekonomski in 
prometni geografiji, je  eden med zelo redkimi zastopniki sodobnega geograf
skega proučevanja na hrvatskem  področju. Tem bolj je  torej ceniti njegovo 
delo. Opis Međimurja, ki nam ga prinaša v na zunaj dovolj skromni obliki, 
je  kratek in pregleden deželopis pokrajine, docela odgovarjajoč današnjim  
geografskim metodam. V uvodu povsem točno analizira pojem Međimurja, 
ki ni istoveten z nikako prirodno enoto, temveč obsega nadaljevanje Slov. 
goric na eni, ter podravske in pomurske nižine na drugi strani. Od sosednjih 
pokrajin  loči te k ra je  narodnostni in kulturni moment, ki pa je  v danem 
prim eru docela nadkrilil ostale ter vstvaril pojm Međimurja, ki ga moremo 
danes sm atrati za povsem upravičenega. V podrobnem razlikuje avtor G ornje 
Međimurje, ki mu poleg severozapadnega obrobja nižavja pripadajo pred
vsem Gorice in diluvialna terasa („zaravan“) v njihovem vznožju, ter Donje 
Međimurje, ki ga tvori v vsem obsegu ravnina. Avtor opisuje nato na osnovi 
najnovejših podatkov in lastnih opazovanj morfologijo, klimo, prebivalstvo, 
gospodarstvo, promet in naselja. V vseh pogledih je  pokrajina kratko, a 
točno in živo opisana. Posebno posrečena je  morfološka karakterizacija 
nižine in pa gospodarsko poglavje, tu  posebno opis gospodarske in prometne 
vloge Čakovca ter njunih sprememb z novo državno razm ejitvijo. Ker marsi
katera vprašanja (posledice agrarne reforme, kolonizacija, sezonsko izselje
vanje) docela sličijo onim našega Prekm urja, zasluži knjiga še več našega 
zanimanja. Svetozar Ilešič.

R. Mayer: Von den Küsten- und Inselstädten Dalmatiens (ihre Lage 
und deren W irkungen). Mitteil. d. Geogr. Gesellschaft in Wien 1935, br. 5—8, 
str. 126—147.

Na osnovu brojne literature pisac daje  ovom raspravom skicu geogra
fije našeg Prim orja, te se osobitim obzirom zadržava na prom atranju položaja 
naših pomorskih srednjih i većih naselja. Po njem u kontinentalnu među 
Prim orja pokazuje stablo masline, a Dalm acija zahvaća Sušak i cijelo Hr-
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vatsko prim orje. Prema tomu pisac netočno određuje rasežnost pojm a našeg 
Prim orja u longitudinali i transversali. Onda auktor prom atra sve tipove 
naših gradova pa ih u glavnom dijelu  na one, koji su v uvalama na polu
otocima. On veli ovako: „Die dalmatinische Küste bietet also unter dem 
Einfluss ihrer Formengestalt im ganzen und grossen nur zwei Stadtlagen
typen: die Bucht und die Halbinselstädte.“

Začudno mi je  da pisac nigdje ne citira i prem a tome vidi se da ne 
poznaje raspravu M. Šenoe: „Die Typen unserer Städte,“ koja je  izišla u 
prvom broju  „Hrv. geogr, glasnika“ 1929 god., str. 22—34. G. M. Šenoa 
luči tipove naselja na našem Prim orju ovako: na Befestigungstypus; Süd
europäischer Typus; an einer Bucht gelegene Stadt; auf Felsen aufgebaute 
Stadt; Durchbruchtypus; Tyrostypus; Städte an Flussmündungen; isthmi- 
scher Typus. Pod ovom klasifikacijom g. M. Šenoa mnogo bolje subsumira
i tumači naša prim orska naselja nego g. R. Mayer. Pisac se onda osvrće 
na dolazak stanovništva u Prim orje tokom historije, na njihov jezik, v jeru
i umjetnost. U ovom letimičnom pregledu ima nekoliko netočnih tvrdnja о 
Dubrovniku.

Radnja n ije  donijela ništa nova u geografiji Prim orja. Mnogo je  pro
blema zapasala a malo iznijela dobrih rezultata. I. Rubić.

Consorzio di Bonifica del Sistema dell’ Arsa. Relazione. Albona d’Istria,
1934. — Str. 53.

V tem spisu poroča predsednik „Konzorcija za popolno melioracijo pa 
vodno in gozdarsko uravnavo porečja Raše“, G. L a z z a r i n i ,  o delu tega 
konzorcija v letih 1924 do 1934, ki je  dovedlo do uspešne osušitve Čepićkega 
jezera. Prvi načrti za osušitev so se pojavili že konec 18. stoletja. Problem je 
v teku časa postajal tem važnejši, čim bolj se je  širilo jezero in okoliško 
močvirje. Jezero je  po avstrijskem  katastru merilo 593 ha, njegova ploskev 
pa je  narastla do 1. 1920. na 827 ha, a je  obsegala ob povodnjih tudi do 1200 ha. 
Prebivalci Kozi jaka n. pr. so v dobrih 30 letih izgubili nad 230 ha rodovitne 
zemlje. Večina starejših načrtov — med njim i je  tudi načrt znanega kraškega 
raziskovalca inž. P u t i c k a  v dveh varijantah — je  nam eravala le delno 
osušitev jezera. Po svetovni vojni pa so se odločili Italijan i za popolno izsu
šitev, in sicer s pomočjo podzemeljskega predora med jezerom  in Plominskim 
zalivom. Z delom so po daljših pripravah pričeli 1. 1927. Problem kajpak  ni 
obstajal le v tem, da se izprazni jezerska kotanja, zavarovati je  bilo marveč 
treba pridobljeno ozem lje pred nadaljnjim i povodnjimi, obenem pa so hoteli 
uravnati celotno porečje Raše. N ajprej so zajezili gornje toke številnih hudo
urnikov, ki drže k jezeru  oziroma k Raši, s skupaj 130 večjimi in manjšimi 
jezovi. Nato so zgradili 4,55 km  dolg podzemeljski predor s padcem 3,345°/oo. 
Predor, ki se začenja ob južnem obrežju jezera, se konča z 1,3 km dolgim, 
nepokritim  prekopom, ki se izliva v Plominski zaliv. G raditev predora je  bila 
zaradi kraških tal, podzemeljskih vodotokov in jam  zelo težavna; rabili so za 
to delo 4 leta, dasi je  bilo stalno na delu povprečno 90 delavcev. Dne 11. de
cembra 1932 so razstrelili jez, ki je  še zadrževal jezersko vodo. Prodirajoče 
vodovje je  v 26 minutah doseglo prekop nad Plominom. V januarju  1933 je  
bilo jezero že izpraznjeno in lju d je  so v njegovem dnu pobirali jegulje in 
druge ribe; koncem ju n ija  pa je  bilo jezero popolnoma suho. Jezersko dno 
tvori širna planjava, ki je  povsem ravna, tako da v n je j n ik jer ni zaostala 
kaka nezdrava mlaka ali tolmun. Nasprotno, našli so celo dva močna studenca 
z dobro vodo, ki nikdar ne usahne. V drugi zimi po osušitvi je  bila edina 
neprijetnost ta, da je  burja  dvigala z jezerskega dna cele oblake prahu, ker
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je  bila zemlja zam rznjena in suha. Kmalu so se tla zarastla, deloma po sebi, 
deloma so jih zasejali. Deli na novo pridobljene zemlje so že zasajeni s kultu
rami, ki dobro uspevajo (koruza, krompir, razno sočivje itd.). Sedaj delajo še na 
om režju prekopov, ki bodo preprezali v skupni dolžini 68 km vse jezersko dno, 
pa na končni uravnavi sosednjih dolin in vodotokov, zlasti v dolini Raške.

Poročilo je  opremljeno z lepimi slikami. Priloženi so mu tudi številni 
zemljevidi, ki nas poučijo o legi predmetnega ozemlja, o njegovih hidrograf
skih in geoloških razmerah, o doslej izvršenih in bodočih uravnalnih delih 
in končno o kakovosti tal, ki so jih  pridobili z osušitvijo. V. Bohinec.

Lamberto Pozzo-Balbi, L’isola di Cherso. Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. Comitato Nazionale per la Geografia. III. Studi geografici sulle 
T erre Redente (Istituto di Geografia della R. Université di Roma). Anonima 
Romana Editoriale, Roma 1934. Str. 159.

S to knjigo je  pričela „Komisija za geografsko raziskavanje osvoboje
nih pokrajin“, ki so jo  ustanovili v okviru italijanskega „Nacionalnega 
kom iteja za geografijo“ in ki ji predseduje vodilni italijanski geograf R. 
A l m a g i à ,  vrsto monografij o Tridentinski Benečiji in Julijski krajini. 
Otok Cres je  vprav izzival k zemljepisni in predvsem k pokrajinopisni ob
delavi, ker ga doslej še nihče ni opisal kot geografsko enoto. Avtor je  z 
veliko m arljivostjo zbral podatke iz različnih, tudi težko dostopnih virov, jih  
zaokrožil z lastnimi opazovanji in tako podal dokaj popolno geografsko sliko 
Cresa, popolno vsaj z italijanskega stališča. Očitati mu je  namreč, da jugo
slovanskih virov sploh ni upošteval, razen tistih, ki so pisani v drugih jezikih 
(n. pr. nekatera dela J. C v i j i č a ,  A. G a v a z z i j a ,  A. H a r a č i č a ,  F. 
S e i d l a ,  F.  š i š i č a  in Y j. S p i n č i č a ,  ki pa so razen znane G a v a z - 
z i j e v e  monografije o kraških jezerih [Vransko jezero!] za Cres bolj peri
fernega značaja). Zlasti za floro bi šli sem D. H i r c o v i ,  za narodopisna 
poglavja pa A. B o r t u l i n o v i  spisi, ki jih  je  obojne izdala Jugoslovanska 
akadem ija znanosti in umetnosti v Zagrebu.

Uvodoma pravi avtor, da je  Cres, ki meri 401,78 km2, največji med 
Kvarnerskimi otoki, dasi je  Krk nekoliko večji. V g e o l o š k i  p r e t e k l o 
s t i  je  bil otok enako kakor vse ostalo vzhodno jadransko otočje zvezan s 
celino, kar dokazujejo poleg drugega posebej zanj paleontološke najdbe A. 
1 ' o r t i s a  v bližini Osora in na otočku čutinu, medtem ko izpričuje pogre
zanje obale v historični dobi najdba rimskih pristaniških naprav pod morsko 
gladino pri Belem. Geološko in orografsko je  Cres nadaljevanje Istre. Njegov 
najvišji vrh so Gorice (it. Monte Alto, 650m), sicer pa so za njegovo m o r 
f o l o g i j o  značilne velike kraške planote, zlasti v južnem delu otoka, k je r 
ni večjih vzpetin. Kraške vrtače so največje na severu, k je r im ajo prem ere 
tudi po 200 do 300 m in so globoke po 20 do 30 m. Doline potekajo v dinarski 
smeri. K jer jih pokriva rdeča ilovica, so zelo rodovitne, n. pr. nad 1 km dolgo 
polje, ki se odpira k južnemu koncu Creskega zaliva. Otok ima mnogo pod
zemeljskih jam ; avtor navaja v posebnem seznamu najvažnejše izmed njih. 
V o d o p i s n e  r a z m e r e  otoka so žalostne, povsod prim anjkuje vode; 
maloštevilni izviri in 400 kapnic ne zadostuje potrebam. Im ajo pa načrt — ki 
so ga gojili že pred svetovno vojno! —, da preskrbijo  Cres z vodo iz Vran
skega jezera (5,56 km 2, gladina 15 m nad morjem, globina do 60 m, najgloblje 
mesto na južnozahodnem koncu 84 m; torej kriptodepresija). V vprašanju, 
odkod dobiva jezero vodo, se pridružuje avtor M a y e r j e v e m u  in G a -  
v a z z i j e v e m u  mnenju, da napajata jezero krajevno deževje in dotok iz 
krajevnih  izvirov. Cresko p o d n e b j e  je  prehodno podnebje med srednje
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evropskim in sredozemskim podnebjem; za zimsko dobo je  kakor za ostalo 
Sredozemlje značilna velika spremenljivost vremena (menjajoči se vetrovi). 
Srednja januarska toplina znaša na severu 5—6°, na jugu 7° C, srednja ju lij
ska toplina 25—26°, srednja letna toplina 15—15,5° C. Padavin je  povprečno 
1000 mm na leto, na severu več, na jugu m anj. Cres je  prehodno ozemlje 
tudi v r a s t l i n s k o -  in z o o g e o g r a f s k e m  o z i r u .

N ajstarejši i m e n i  za Cres in sosedne otoke sta Brigijski otoki, najbrž 
po traških Brigih, in Insulae Absyrtides. Do konca 18. stoletja se je  rabilo 
za Cres in Lošinj skupaj ime „Otok Cres in Osor“ in šele z začetkom 19. sto
letja  razlikujejo dva otoka. Ime Cherso se pojavi prvič v listini iz 1. 1196.
H rvatske oblike Cres avtor sploh ne omenja. P r v e  n a s e l b i n e  so iz 
neolitika, kakor pričajo najdbe v jam ah. Iz kovinske dobe so se ohranila 
številna gradišča (castellieri) in gomile, največ v severnem delu otoka. Prve 
k ra je  ob m orju so ustanovili Liburni. Pod r i m s k o  v l a d o  je  prišel otok 
formalno najbrž že po ilirskih vojnah v 3. in 2. stoletju pr. Kr., dejansko pa 
šele za C ezarja; rimski je  bil do propada zahodnega rimskega cesarstva. 
R im ljani so na mestu starih  gradišč ustanovili svoja castra m unita in zgra
dili več cest. Iz rimske dobe so baje k ra ji Caput insulae (Caisole, hrv. Beli), 
Hibenicia (Lubenice), Ustrina (Ustrine), U rana (Vrana), Smargon (Smerag), 
Crepsa (Cres), Farum  insulae (Porozina), središče otoka in važno križišče 
gornjejadranskih prometnih potov pa je  bil tak ra t Apsorus (Osor), ki je  štel
20.000 prebivalcev in postal pozneje tudi sedež škofije. Iz nekega poročila
kronista Ivana Diakona iz 1. 1008. sklepa avtor ne posebno prepričevalno, da 
so Rimljani oziroma Romani (dalmatinsko narečje!) zasedli tudi notranje 
k ra je  otoka in da je  izginil njihov rimski značaj šele pozneje pod slovan
skim navalom. Slovani so povzročili tudi velike etnične spremembe. Po svo
jem  prihodu ob jadransko obalo so p o l a g o m a  prodirali na otoke, tako 
da po avtorjevem  m nenju še okoli 1. 1000. na Cresu niso bili posebno šte
vilni. Pozneje so njihov dotok pospeševale domače borbe v jadranskem  za
ledju, večkratno razsajanje kuge, vlada Madjarov, prihod Tatarov in končno 
Turkov. Kuga je  divjala tudi na Cresu (1361 zlasti v Osoru), poleg tega pa 
so se poslabšale gospodarske razmere še zaradi obče nesigurnosti. Deželani 
so se umikali v mesta (ti deželani so bili tak ra t pač že Slovani!), kar je  
povzročilo propast starih vodovodnih in drugih naprav in s tem širjen je  
m alarije, ki je  prebivalstvo decimirala. Nezdravi Osor je  imel v začetku 
16. stol. le še 500 prebivalcev in novo središče otoka je  postal Cres. V teh 
razm erah so Benečani, ko so po 50letnem m adjarskem  medvladju I. 1409. 
zopet zagospodovali otoku, celo podpirali priseljevanje Slovanov. Mirno be- 
nečansko vlado so v 16. in  v prvi polovici 17. stol. motili neprestani napadi 
Uskokov (najhujši 1. 1606.), ki so ponovno zmanjšali število prebivalstva in 
zopet privabili Slovane. 1797 je  prišel Cres pod Avstrijo, nato za kratko dobo 
pod Francoze, ki so zgradili cesto Cres—Osor in imeli še lepe druge načrte 
(Visco Dandolo!), a so se morali 1. 1813. zopet um akniti Avstrijcem. Avstrija 
si je  postavila cilj, „da uniči italijanstvo te pokrajine“ in je  zato podpirala (!) 
Hrvate: dovoljevala jim  je  šole, bančna podjetja  in društva, jim  dajala dobre 
službe, postavljala hrvatske duhovnike, pospeševala tujski promet in s tem 
privabljala Nemce, samo da oslabi Italijane. P o z z o - B a l b i  ne ve nič o 
hrvatskem  preporodu, ugotavlja pa sam, da je  bilo na Cresu 1. 1900. 74% 
vseh prebivalcev Hrvatov, in to po avstrijskem  ljudskem  štetju! Ali pri 
svojih študijah ni opazil, da so bile n. pr. celo avstrijske specialne karte, 
ki je  na njih  upodobljen otok Cres, malodane — italijanske?
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Glede d a n a š n j i h  e t n i č n i h  r a z m e r  pravi avtor, da bivajo 
Italijani predvsem ob zahodni obali, medtem ko je  gorato no tran je  in 
vzhodno ozemlje hrvatsko. Ta trditev pa nasprotuje ne le našim, temveč tudi 
italijanskim  virom (gl. zemljevid C. E r r e r e !). D okaj obširen je  opis e t n o 
g r a f s k i h  posebnosti. Vseh prebivalcev je  imel Cres 1. 1927. 9101, g o 
s t o t a  je  to rej znašala 22,65. Zanimiv je  avtorjev poskus, da pokaže gostoto 
prebivalstva na zemljevidu v pasovih, ki so oddaljeni od m orja po 1, 2, 3,
4 in 5 km, s čimer se približuje dejanski razporeditvi prebivalstva bolj 
kakor v drugi karti, k je r je  podal gostoto prebivalstva po okrajih. Zahodna 
stran otoka je  najbolj obljudena (52,27 preb. na km2), ker je  bolj sončna in 
zavarovana proti burji, ker ima boljšo zemljo in je  tudi po m orju laže 
dostopna. N a s e l b i n e  razporeja avtor n a jp re j po številu prebivalstva. 
Večino imajo na otoku m ajhni kraji, k je r biva do 100 prebivalcev. Zelo so 
razširjene samotne kmetije, ki so preostanek kolonstva na otoku, slično 
kakor ga poznamo z goriških Brd. Te km etije im enujejo „stanzie“ (starejši 
izraz „mandrie“). N ekatera p re j kolonska posestva so odkupili km etje sami 
in so tod nastali sčasoma večji zaselki s 4—5 in celo 6 rodbinami. Avtor 
popisuje tudi cresko hišo, ki se po nekih znakih (zlasti po hodniku in po 
visokem dimniku) razlikuje od C v i j i č e v e g a  kraško-m editeranskega tipa 
in  se približuje bolj benečanski hiši. P r o m e t n a  p o t a  so bila doslej 
slaba, grade pa sedaj novo cesto iz Cresa v Porozino, odkoder bodo, ko bo 
dograjena, uvedli zvezo z Istro po tra jek tu . Cres je  preko Osora (Cres-Osor 
45 km) dvakrat dnevno po avtobusih v zvezi z Lošinjem, ostali promet je  
pomorski. P o l j e d e l s t v o  je  na vzhodu slabo razvito, bolje na zahodu. 
Le 3% vsega ozemlja so njive, 6% je  vrtov, 3% so zasajeni z oljkami, 4% z 
vinogradi, 33% je  „gozdov“, neproduktivnih tal pa 51%! Najvažnejša kulturna 
rastlina je  oljka, ki daje do 8000 hl olja na leto. Med žiti je  na prvem mestu 
pšenica, sledita ji koruza in ječmen. Sadja je  malo (smokve). Neproduktivna 
tla  omogočajo vsaj borno pašo, saj je  na Cresu 35.000 o v a c ,  sicer pa le 
malo druge živine. Važno je  seveda r i b a r s t v o ,  ki ga avtor lepo in obširno 
popisuje. I n d u s t r i j a  i n  t r g o v i n a  sta malo razviti. Kopali so svojčas 
nekaj boksita, v Martinščici izdelujejo v manjšem obratu iz kadulje (Salvia 
officinalis) neko zdravilno esenco, ki jo  izvažajo celo v Ameriko, v Cresu 
je  tovarna za sardine. Nekdaj je  bilo važno ladjedelstvo, danes sta pa le 
še dve m anjši ladjedelnici v Cresu. Tujskega prometa je  le malo. Izmed 
creskih proizvodov i z v a ž a j o  veliko drv po jadrnicah v Benetke, Chioggio 
in Ravenno, po parnikih pa olje, ovce, sir in ribe v Pulj in na Reko, kože 
in ribe v Trst.

Knjigo krasi več slik in zemljevidnih črtežev. V. Bohinec.

Dr. Laza Nenadović, Banje, morska i klim atska mesta u Jugoslaviji.
Beograd 1936. Strani 411.

Pričujoča obsežna knjiga je  zasnovana kot veliko delo, ki naj poda 
izčrpno sliko o naših toplih, rudninskih, klimatskih ter morskih kopališčih in 
zdraviliščih. Univ. prof. Laza Nenadović, k i je  pokrenil, uredil in izdal 
knjigo, je  izvedel svojo nalogo s prim erno tem eljitostjo, s sodelovanjem 
vrste strokovnjakov, pretežno z beogradske univerze. K njiga ima dva dela.
V prvem obravnavajo strokovnjaki, ki so največ medicinci, — vsega 13 
imen — kem ijska, fiziška in zdravilna svojstva vode, ki p rihaja  v poštev za 
zdravljenje v Jugoslaviji, pa še nekatere druge stvari, ki so z zdravilišči ter 
kopališči v zvezi. Za geografijo je  važnejše ono, kar se tiče pobliže naše 
stroke. Milan Lukovič je  prispeval razpravo Geologija Jugoslavije (str. 3— 17),
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k jer se obravnava zgradba našega ozemlja s perspektive odnošajev med 
tektoniko ter toplimi in mineralnimi izvori. Dr. Laza Nenadović obravnava 
na straneh 117—151 klimo kraljevine Jugoslavije, s številnimi tabelam i po 
poglavitnih dosedanjih klimatografih P. Vujeviću, Conradu, Renieru.

V drugem delu, ki zavzema polovico knjige, podaja Laza Nenadović si
stematičen popis vseh toplih in rudninskih kopališč Jugoslavije; pri vsakem 
navaja lastnika, lego, prometni dostop, podnebne podatke, zgodovino kopa
lišča odn. kopaliških uredb, popis izvirkov ter njihovo zdravstveno vrednost 
(z analizo) in  končno podatke s tujskoprom etnega vidika, namreč o hotelih 
odn. stanovanjih, posetu itd. Laza Nenadović prinaša vse te sistematične po
datke razvrščene po abecednem redu. D juro  O rlić je  prispeval podobno 
sestavljen popis naših jadranskih morskih kopališč, a končno navaja L. Ne
nadović še popis naših klim atskih zdravilišč, ki je  k ra jši in k je r se navajajo  
k ra ji po abecednem redu s pičlimi topografskimi in tujskoprometnimi na
vedbami. Tu se vsekakor ne bo obneslo, da so k ra ji mehanično našteti, drug 
za drugim, brez razlike ali gre za znatnejše naselje, ali samo za majhno, 
tujskoprom etno pač malopomembno vasico kakor na pr. Žlebič, ali za p la
ninsko kočo. Ta del je  vsekakor sestavljen najm anj skrbno in je  tudi u red
niku očividno najbolj oddaljen, bodisi po snovi, kot topografsko, saj se tiče 
največ Slovenije, — zato ni čuda, da je  že na prvi pogled vidnih obilo po- 
grešk (na pr. Črnomelj ne stoji ob železnici Zagreb—Zidani most (str. 397), 
Polzela, ne pa Polcela, K ranj nikakor ni za L jubljano največje mesto na 
Slovenskem (399) itd. itd.

V celem je  Laza Nenadović prispeval nekako tr i petine knjige, ki nosi
tedaj upravičeno njegovo ime. Anton Melik.

Johann Wuscht, Die bevölkerungspolitische Gefahrenlage der deutschen 
Volksgruppe in Südslawien. Archiv für Bevölkerungswissenschaft (Volks
kunde) und Bevölkerungspolitik. VI. Jahrg. H. 3. Mai 1936. Leipzig. Str. 134—152.

V uvodnem delu te  zanimive razprave prem otriva avtor poglavitna d e j
stva iz populacijskega gibanja v Jugoslaviji; severni in severnozapadni predeli 
kažejo mnogo slabši prirastek nego osrednje, vzhodne ter južne pokrajine, a 
najslabša je  v tem pogledu Vojvodina s 6'0% napredka v dobi 1921—1931. Tam 
biva glavni del Nemcev. Ves predel severno od Save in Donave je  tvoril
1. 1921. 42'85%, 1. 1931. le še 40'31% prebivalstva celotne države, posebej Voj
vodina 1. 1921. Ifl7 % , 1. 1931. le  10’18%. Prebivalstvo se je  v osrednjem in 
južnem  predelu Jugoslavije pomnožilo za 21'55%, a severno od Donave in Save 
samo za 9'43%. Da je ta  nesorazmerni prirastek  v poglavitni m eri posledica 
različne plodovitosti, kaže prim erjava: Na 1000 žensk v rodni starosti 15—50 let 
pride v Vrbaški in Drinski banovini po 161 odn. 158'1, v Dunavski 11Г6 ro j
stev, toda v Vojvodini sami še m anj in sicer pri Srbih 100'7, pri Madžarih 
92'0 ter p ri Nemcih 83'8 rojstev. Dasi se opaža tudi p ri prečanskih Srbih znatno 
upadanje plodovitosti, vendar so po majhnem  prirodnem  prirastku najbolj 
prizadeti Nemci. Posledice tega se kažejo v raznih statističnih pogledih: 
Število Nemcev se je  od 1. 1921. zmanjšalo od 505.790 ali 4'22% do 1. 1931. na 
499.936 ali 3'7%; Nemci so tedaj nazadovali tako relativno kot absolutno. 
Do 1. 1931. je  delež Jugoslovanov v Vojvodini narastel na 40'81%, a skupno 
z drugimi Slovani na 46'34%, pri čemer so sodelovali seveda tudi drugi fak
torji, med njimi zlasti doseljevanje kolonistov; delež Nemcev znaša 21’79%, 
a Madžarov 26‘64%. V vojvodinskih mestih se je  krepko povečal delež Slo
vanov, ki so tvorili v 1. 1931. v Novem Sadu 56'57%, v Petrovgradu (poprej 
Veliki Bečkerek) 45'14%, Vršcu 47'6l%, Pančevu 5470% in v Beli Crkvi 54'38%.

i«
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L. 1931. so tvorili Nemci v Banatu 20‘53%, v Bački 22‘18% ter v Baranji 30'08% 
celotnega prebivalstva. Od skupnega števila Nemcev odpada na mestno pre
bivalstvo le  1?'62%, dočim biva velika večina, 82'38%, na kmetih, od koder ne 
tišči v mesta. Nemško narodno odpornost povečujejo še nekatera dejstva, 
med njimi zlasti to, da tvorijo Nemci od 90 občin, v katerih bivajo, v 69 od 
60— 100% prebivalstva. Toda gostota je  V nemških občinah nekoliko večja, saj 
znaša povprečno 80'1, dočim izkazujejo madžarske občine 77‘5%, a srbske 
71'4 na km2. Po poklicni s truk tu ri je  po avtorjevih ugotovitvah med Nemci 
45% kmetov-posestnikov, 18% rokodelcev, 3% trgovcev, 2% izobražencev in 
30% delavcev brez posesti; da označuje avtor tako socijalno sestavo — in seveda 
tudi napredujočo industrijalizacijo — kot opasno za Nemce v narodnem oziru, 
je  umljivo. Po posestni velikosti je  med nemškimi km eti 7% velikih obratov 
(nad 50 oralov), 15% srednjih obratov (20—50 oralov), 38% m ajhnih obratov 
(5— 10 oralov) te r 39% še manjših posestev.

Navedli smo le poglavitna dejstva iz Wüschtove analize, tičoča se raz- 
m otrivanja demografskega položaja, v katerem  se nahaja nemška narodna 
manjšina v vojvodinskem delu Jugoslavije. Razprava vsebuje v podrobnem 
še obilo zanimivega, važnega z vidika, ka j m anjšinsko odpornost ohran ju je  
te r jači in k a j jo  slabi te r izpodkopava. A. Melik.

Nekaj novih publikacij o jugoslovanskem ozemlju. Zadnje leto nam je  
prineslo, kakor je  povsem umljivo, zopet nekaj novih knjig  o Jugoslaviji in 
Balkanu, od katerih  sicer nobena ni zagledala dne iz geografskih nagibov in 
pretežni večini tudi ne prinaša mnogo geografskega gradiva, vendar pa imajo 
za nas toliko važnosti, da nam jih  je  treba na tem mestu omeniti.

To je  n a jp re j knjiga profesorja M asarykove univerze Fr. W ollmana o 
slovenskem in hrvatskem  ozemlju (Fr. Wollman, Severozâpadni Jugoslavija. 
Kulturne cestopisné črty  ze Slovinska, Chorvâtska a Slavonie. V Praze 1935. 
Str. 177). Avtor, po stroki dialektolog in  etnograf, podrobno popisuje svoje 
poti po našem ozemlju. Pester, lahek in zabaven slog bo sigurno privabil 
mnogo čitateljev in s tem vzbudil mnogo zanim anja za naše kraje. Vidi se, 
da avtor pozna dodobra naš jezik in celo v podrobnosti naše k ra je  in naše 
kulturne razmere. Prevladujejo seveda etnografske, filološke, literarne in 
kul tur no-zgodo vinske beležke. Pisateljevi pogledi na našo pokrajino in na 
naše razmere pa so vsekakor sila poučni in zanimivi tudi za našega čitatelja. 
Knjiga je  oprem ljena s številnimi prav ličnimi fotografskimi posnetki, ki 
močno oživljajo avtorjev že itak živi opis. Opozoriti je, da je  na str. 72 slika 
Radovljice pomotoma označena kot „Črnom elj“.

Nadalje je  naše zunanje ministrstvo izdalo obsežno knjigo v francoskem 
jeziku, ki naj bi predstavljala izčrpen informativen priročnik o naši državi, 
predvsem seveda za inozemske interesente (La Yougoslavie d’aujourd'hui 
Publié par la Section de la presse au m inistère des affaires étrangères. Bel
grade 1935, 440 str.). Brž je  treba priznati, da se je  ta  namen uredniku knjige, 
vodji tiskovnega odseka, g. V. Životicu docela posrečil. Knjiga vsebuje izredno 
mnogo v glavnem zanesljivih informacij o naši državi in to z vseh mogočih 
področij, m arsikje oprem ljenih z najm erodajnejšim i statističnimi podatki. 
Uvodnemu poglavju o d inastiji sledi kratek pregled geografske situacije z 
zanimivo razdelitvijo na tri ekonomske pasove: alpski, mediteranski in cen
tralni. Sledi analiza prebivalstva in sicer n a jp re j Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, potem pa še obsežna slika o narodnih m anjšinah in njihovem življenju. 
Nato se vrste odstavki o formaciji naše države, o zakonih, o armadi, o zunanji
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politiki, o prosvetni politiki, o umetnostih, o zgodovinskih spomenikih, o m u
zejih in o tisku. — Drugi del knjige pa je  posvečen našemu gospodarstvu. 
Tu se obravnavajo prirodna bogastva (rude, gozdovi, vodne sile, slatine in 
klim. postaje), prometna sredstva, agrikultura (poljedelstvo, živinoreja, vino
gradništvo itd., dalje agrarna reforma, kolonizacija, zadrugarstvo), trgovina 
in industrija  z obsežnim pregledom našega uvoza in izvoza, te r denarstvo. 
Knjigo zaključuje bibliografija na svetovnih jezikih pisanih del o naši državi, 
pridejan  pa j i  je  pregleden zemljevid. —

Publikacija je  zlasti v svojem drugem, gospodarskem delu zelo koristen 
pripomoček tudi za geografa. N jene vrednosti ne mislim zmanjševati, če 
omenim nekatere netočnosti in pomisleke. Tako se mi n. pr. zdi odstavek 
o vinogradništvu kaj pičel v prim eri z ostalimi panogami, n. pr. s sadjarstvom. 
Pri pregledu zdravilišč in toplic se pač ne more Radencev in Golnika odpra
viti čisto neopazno med „stations therm ales“ te r večjo važnost polagati n. pr. 
na Topusko, Tuzlansko Slanico, Srebrenico - Crni Guber, Kočane itd. Nadalje 
zavaja k opasni zamenjavi označba, da je  „mont Peca“ trom eja Avstrije, 
Jugoslavije in Italije, prav tako bi lahko izostale netočnosti v krajevnih ime
nih, n. pr. stalno se ponavljajoča oblika „Karavanka“ (fern. sing.). —

Kot tre tjo  publikacijo te  vrste naj omenim izdanje nedavno ustanov
ljenega Balkanskega instituta v Beogradu (Кн»ига o Балкану I. Београд 1936. 
Издање Балканског института). Ta agilni institut, ki je  v kratkem  času zbral 
okoli svoje odlične „Révue internationale des Études Balkaniques“ domala 
vse znanstvenike, ki se bavijo s kakršnim i koli problemi našega polotoka, 
je  sklenil prirediti od časa do časa dela teh mož tudi za domačo javnost. 
Tako je  zagledala dan prva taka „knjiga o Balkanu“ pod uredništvom 
gg. Skoka in Budimira. V n je j so zastopani poleg domačih tudi ruski, fran
coski, nemški, poljski, češki, italijanski, bolgarski, rumunski, grški in drugi 
avtorji. Prispevali so dela iz vseh mogočih strok, med katerim i pa vendar 
prevladujejo take historične in filološke vsebine. S stališča geografa in hi
storičnega geografa je  posebej omeniti naslednje prispevke: M. R o s t o v c e v ,  
Ekonomski život Balkana u starome veku; N. Y u l i  ć,  N ajstarije  ku lture  u 
Jugoslaviji, pregled prehistorije; Y. N. Z l a t a r s k i ,  N aseljevanje Slovena 
na Balk, poluostrvu (s karto  razporejenosti prvotne slov. naselitve); 
Ch. D i e h l ,  Balkanska kultura u doba Vizantije; Fr. D ö l g e r ,  Srednje- 
vekovna kultura na Balkanu; I. ). S a k a z o v ,  Privredni život na Balkanu 
u srednjem  veku; E. P i t t a r d ,  Narodi koje su Turci doveli na Balkan; 
T. K o w a l s k i ,  О balkanskim  Turcima; S. U l m a n s k i ,  Poljoprivreda 
Balkana; Ž. T o p a l o v i ć ,  Radništvo na Balkanu; V. T o t o m i a n z ,  Za
drugarstvo na Balkanu; M. M a r i n o v i ć ,  Šume i šumska privreda bal
kanskih država; E. S c h n e e w e i s ,  Opšti pogled na balkanski folklor; 
K. B a r  u h ,  Jevreji na Balkanu; Ekrian Č a b e j ,  Život i običaji Arbanasa; 
H. V a k a r e l s k i ,  Život i običaji Bugara; J. M ä r z ,  Balkan i njegova 
mora; J. A n  c e i ,  Prirodni uslovi balkanskog jedinstva; Š. S o l d o ,  Kul
tu rn i činioci balkanskog jedinstva. S. Ilešič.

Izveštaj о vodenim talozima, vodostajima i količinama vode. M inistar
stvo Gradjevina, Hidrotehničko odelenje, v Beogradu izdaja redno vsako 
leto gornji izveštaj. Pričelo ga je  izdajati leta 1923. in so do sedaj izšli taki 
pregledi za vsa leta do 1935. Pregled je  precej obširna knjiga, obsega 385 
strani kvart formata in vsebuje podatke za vso Jugoslavijo. V glavnem je  
knjiga razdeljena v dva dela. Prvi obsega podatke o padavinah, drugi o 
rečnih vodostajih. V vsej državi je  vseh padavinskih postaj 717, tako da
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pride ena postaja na 345 km2. Vendar pa niso vse postaje enakomerno po
razdeljene. Največ postaj ima D ravska banovina in sicer 135, najm anj Vrba- 
ska, samo 30. Med tem ko pride v D ravski banovini ena postaja že na 117 km2, 
pride v Vrbaski banovini šele na 631 km2. Podobno je  z vodomernimi posta
jami. Vseh je  448 in pride povprečno ena na 553 km 2. Največ jih  je  v Dravski 
banovini in sicer 98, tako da pride ena postaja na 162 km2, najm anj pa jih  
je  v Vardarski, samo 34, in pride ena postaja šele na 1079 km 2.

Vodomerna opazovanja se vrše tudi s pomočjo registrirajočih limnigra- 
fov. Vseh je  v državi 15, od katerih  pa je  v Dravski banovini 11 in sicer 
na Dravi v Mariboru, na Savi v Radovljici, K ranju, Litiji, Radečah in Čatežu 
pri Brežicah, dalje na Kamniški Bistrici v Stahovici, na L jubljanici na Vrh
niki, v Lipah in pri posestniku Kominu na B arju ter na Savinji v Celju. 
R egistrirajo« ombrograf za padavine pa je  v Dravski banovini samo eden 
in sicer na ljubljanski univerzi.

V tabeli II. je  pregled vseh padavinskih postaj, razdeljenih po posamez
nih porečjih. Tabela III. daje dnevne vsote padavin za vsako postajo za 
vse leto, med tem ko nudi tabela IV. pregled mesečnih vsot in letno vsoto, 
dalje absolutni dnevni maksimum in njegov datum ter število dni s padavi
nami. še bolj zanimiva je  tabela V. (letnika 1932), ki prikazuje srednje me
sečne vsote za dobo 1923—32 in jih  vzporeja s posameznimi leti, na katera 
se nanaša izvesta j. Tako so v letu 1935 izmerili najvišjo letno vsoto Crkvice 
nad Boko Kotorsko in sicer 6234 mm. Srednja vsota za desetletje 1923—32 
pa znaša v Crkvicah 5056 mm. V Crkvicah so do sedaj namerili tudi najvišjo 
dnevno vsoto v dražvi, to je  480 mm, ki je  padla 21. septembra 1927. V letu
1935. je  imela najnižjo letno vsoto postaja Priština, komaj 279 mm. Nekatere 
postaje v okolici Skadarskega jezera niso v mesecu ju liju  zabeležile sploh 
nikakih padavin.

Drugi del knjige, to je  tabele VI—VIII, prinašajo vodomerne razmere 
naše države. Sistem tabel je  v splošnem podoben padavinskim tabelam; ob
segajo namreč dnevne, srednje, mesečne in letne vodostaje na posameznih 
postajah. Končno prinaša tabela IX poleg čisto hidrotehničnih vrednot, kakor 
širino in globino rečnega korita, še brzino rek in količino skozi profil korita 
iztekle vode.

Na koncu knjige so dodani še grafikoni vodostajev in pregledna pada
vinska karta. V izveštaju ze leto 1932. je  izšla tudi podavinska karta  letnih 
vsot za dobo desetletja 1923—32, ki jo  je  ministrstvo izdalo tudi kot sten
sko karto.

V letu 1936. je  ministrstvo izdalo še pregled vodostajev od 1921—1930
kot posebno knjigo. Geografa bodo morda zanimali predvsem rečni profili, 
k i jih  sprem ljajo kartice v razm erju 1 :100.000, da se ve točno, na katerem  
mestu reke so profili posneti. Reya Oskar.

Izveštaj meteorološke opservatorije u Beogradu. Pod tem naslovom 
izdaja prof. P. Vujevič meteorološke podatke svojega področja. Izveštaja 
sta dva in sicer „Dnevna posm atranja v Beogradu“ in „Dnevna posm atranja 
v Srbiji“. Za Beograd so v letu 1936. izšli podatki za leto 1931—1935. Za d r
žavno prestolico so tedaj publicirani vsi meteorološki podatki in extenso po 
vojni, 1920—1935. (Normalno meteorološko opazovanje je  v opustošenem 
Beogradu pričelo sredi leta 1919.)

Za ostalo predvojno Srbijo so po vojni izšli podatki za leta 1905—1907.
V najnovejšem  letniku 1907. so podatki za sedem postaj publiciranih in 
extenso in sicer za Koviljačo Banjo, Valjevo, Beograd, Kragujevac, Užice,
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Niš in Vranje, 4 postaje imajo samo pregled tem perature, padavin in vetrov, 
25 postaj pa je  padavinskih. Ves ostali m aterial do vojne 1914 in vse povojno 
gradivo še čaka natiska v arhivu beograjskega meteorološkega observatorija.

Reya Oskar.
E. Ekhart: Geographische und jahreszeitliche Verteilung der Gewitter- 

hänfigkeit in den Alpen. Gerlands Beiträge zur Geophysik. Bd. 46 (1935), 
S. 62—90. Leipzig. Za nas je  ta razprava zato važna, ker obravnava avtor 
poleg neviht v celotnih Alpah tudi nevihte v naših slovenskih Alpah. Zavod 
za Meteorologijo na ljubljanski univerzi je  poslal avtorju  povojne podatke 
(1921—1930) v rokopisu. Zelo se pritožuje, da ni na noben način mogel dobiti 
novejših podatkov iz alpskih predelov G ornje Ita lije  in zato razprava tega 
dela Alp ne obsega. V glavnem se raziskovanje opira na podatke iz decenija 
1921—1930, toda za kraje , ki nim ajo podatkov iz te  dobe, je  vzel tiste, ki so 
mu bili pač na razpolago. Avtor je  skušal nepopolne postaje izpopolniti s 
pomočjo reduciranja po metodi diferenc in kvocijentov. Toda vse to delo je  
ostalo negativno in je  pustil podatke takšne, kakršni so. Tudi jaz sem mnenja, 
da ni mogoče pričarati podatkov z različnimi računskimi špekulacijami, če si 
jih  nismo pridobili z opazovanjem. Če jih  ni, je  pač treba ustanoviti postaje 
in počakati na rezultat opazovanja.

Glavni rezultati avtorjevega raziskovanja so v naslednjem. Vse alpsko 
ozemlje se glede pogostnosti neviht (Gewitterhäufigkeit) razdeli v tr i ob
močja. N otranjost Alp ima najm anj neviht, povprečno največ 10 na leto. 
Največ jih  ima alpsko obrobno gorovje, često nad 40 na leto. Odtod proti 
alpskemu predgorskemu gričevju pa se število neviht zopet zmanjšuje. Avtor 
razlaga to razdelbo z izrazom „Randeffekt“, pod čemer razume dejstvo, da 
imajo vlažni vetrovi do alpskega obrobnega gorovja neoviran dostop in da 
je  ta del Alp m anj časa pokrit s snegom kot notranjost, pri čemer pride 
lažje do tvorbe dolinskih vetrov (Aufwind), ki nosijo vlago v višine, k je r se 
zopet izloči s sprem ljavo nevihte. N adalje je  ugotovil, da se število neviht 
veča od Zapadnih Alp proti Vzhodnim, k je r dosežejo ravno v naših sloven
skih Alpah najvišje število, 50% več kot na zapadu. Avtor je  mnenja, da zato, 
ker so ti k ra ji najb ližje morju.

D alje se avtor bavi tudi z letnim časom po jav ljan ja  neviht in ugotovi, 
da imajo Centralne Alpe največ neviht poleti (90%), medtem ko odpade na 
robu Alp, zlasti p ri nas, skoraj 50% na pomlad in jesen. Razpravo je  avtor 
opremil z 9 preglednimi karticam i v tekstu in je  na koncu dodal tudi ves 
vporabljeni m aterijal. Reya Oskar.

Fritz Machatscheck, Die L iteratur zur alpinen Eiszeitforschung. I. Teil: 
1908—1919. Z. f. Gletscherkde, 23, 1935, pp. 171—203; П. Teil; 1920-1927. Z. f. 
Gletscherkde, 23, 1935, pp. 295—348; III. Teil: 1928—1935. Z. f. Gletscherkde, 
24. 1936, pp. 233—298.

Minilo je  že nad 25 let, odkar je  izšel III. zvezek monumentalnega dela 
P e n c k a  in B r ü c k n e r j a  „Die Alpen im Eiszeitalter“, ki je  podalo vse 
dotedanje znanje o poledenitvah v Alpah in sploh o vsem, kar je  s tem v 
zvezi. To znamenito delo prinaša toliko novih ugotovitev, tolfko preizkušenih 
metod, pa tudi delovnih hipotez, da je  odslej služilo za izhodišče vsakomur, 
ki se je  ukvarja l s takimi in podobnimi problemi. V teku zadnjih 25 let pa 
je  glaciološko raziskovanje Alp tako napredovalo, se nakopičilo toliko novih 
zaključkov in bilo ovrženih toliko mnenj, da niso le glaciologi, marveč tudi 
drugi znanstveniki čutili potrebo po sintetičnem delu, v katerem  bi bila po
dana pregledna slika o današnjem  stanju glaciologije s posebnim ozirom 
na Alpe.



246 KNJIŽEVNOST.

Pripravljaln i odbor za tre tjo  mednarodno kvartarno konferenco, ki se 
je  vršila na D unaju 1936 (glej tozadevno poročilo v „Obzorniku“), je  vzel 
to nujno potrebo v program, ki naj bi se izvedel še pred začetkom tre tje  
konference in pripravil vse potrebno za čim uspešnejši njen  potek. To ob
širno in seveda tudi zelo zamudno delo je  prevzel M a c h a t s c l i e c k ,  takrat 
še profesor geografije na Dunaju. Obdelal je  vso literaturo, ki je  izšla po 
P e n c k - B r i i c k n e r j e v e m  delu, to  je  od leta 1908, in podal hkratu  
kritičen pregled vsega dosedanjega dela, ki je  bilo izvršeno do konca 1935. 
Ta pregled je  objavil v treh delih, ločenih po dobah 1908—1919, 1920—1927 in
1928—1935. Vsak od teh treh delov je  razdeljen na več poglavij. V prvem 
poglavju obravnava kronologijo in stratigrafijo  ledene dobe, v drugem 
posamezna diluvialnogeološka raziskovanja, v tretjem  paleobiološka in arhe
ološka dela, v četrtem  pa glacialnogeomorfološka raziskovanja. Na koncu 
vsakega dela navaja zaporedni seznam vse literature, razvrščen po posamez
nih letih in za dotično obdobje, ki ga je  kritično podal v pregledu. Seznam 
obsega 760 številk in sega mestoma do leta 1904. nazaj.

Kot zaključek obširnega pregleda je  dodal M a c h a t s c h e c k  še 
seznam vseh dognanj, do katerih  so dovedla 25 letna raziskovanja, pa tudi 
problemov, ki so ostali še nerešeni oziroma, ki so se p ri raziskovanju pojavili 
nanovo. Umestno se mi zdi, da navedem v naslednjem  vsaj glavne rezultate, 
da vidimo, koliko dela je  bilo izvršenega v teh letih.

Kot povsem ugotovljeno velja  dejstvo, da je  bilo na alpskem ozemlju 
več poledenitev. S tem je  enkrat za vselej propadla domneva, da je  bila 
v Alpah samo ena ledena doba. Prav tako ne drži več naziranje, da je  bila 
sicer ena poledenitev, v teku katere pa je  bilo več manjših kolebanj, ki na
prav lja jo  videz, kakor da je  bilo več poledenitev. Število štirih ledenih dob, 
ki ga je  P e n c k prvi ugotovil, sicer še ni povsem dokazano, vendar se stri
n ja  z n jim  že večina glaciologov. Peta (donavska) ledena doba, ki jo  je 
postavil p red  nekaj leti E b e r l ,  je  še hipotetična. N adalje se vedno bolj 
množe dokazi, da je  bila vsaka od Štirih ledenih dob podvržena vrsti kole
banj, ki pa niso bila povsod enaka. Zanimivo je  tudi, da se da v Vzhodnih 
Alpah dokazati dvojna riška doba le  zahodno od Inna, medtem ko m anjkajo 
tozadevni dokazi še vedno za ozemlje vzhodno od Inna, k ljub  temu, da so 
jih  skrbno iskali. D alje je  splošno ugotovljeno (to velja tudi za Južne Alpe), 
da je  sledila mindelski poledenitvi doba intenzivne erozije in s tem tvorjenja 
dolin. Dno tedanjih  dolin je  segalo večinoma globlje, kot leže današnja do
linska dna. Tej dobi je  sledila doba rečnega naplavljanja. Tej periodi odgo
varja  v Vzhodnih Alpah prvi optimum klime. To m enjavanje erozije in 
akum ulacije pa  ni zaviselo samo od klimatičnih sprememb, marveč je  bilo 
v zvezi tudi s prem ikanji zemeljske skorje. Ni pa še ugotovljeno, ali so bila 
to prava tektonska prem ikanja, ali morda samo glacialno izostatična gibanja. 
Dokazano je  nadalje, da so veliki predalpski prodni sistemi v vzročni zvezi 
s čelnimi morenami, medtem ko so v notranjosti Alp interglacialni prodni 
sistemi povsem drugega nastanka.

Meje wiirmske poled enitve sestoje iz več, večinoma iz treh  paralelnih 
sistemov čelnih moren. Nerešeno je  še vprašanje, ali so najstare jše  morene 
tiste, ki so najbolj oddaljene od vznožja gorovja, ali pa so bile pozneje 
p rekrite  z morenami maksimalne faze. Bolj in bolj pa se množe dokazi, da 
se je  po zadnji würmski fazi umikal ledenik nazaj v gorski svet. Število treh 
poznoglacialnih stadijev, ki ga je  postavil P e n c k , v glavnem še drži. 
Stadij, ki ga je  imenoval T r o l l  po Ammerseeu, je  dokazan šele v nekaterih
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dolinah bavarskih Alp, K l e b e l s b e r g o v  schlernski stadij pa je  v večini 
primerov identičen z bühlskim stadijem. Gschnitz in bržkone tudi daun sesto- 
ja ta  iz dveh faz.

Glede nastanka puhlice je  ugotovljeno, da ni interglacialna, ampak 
glacialna tvorba, ki je  nastala pod vplivom suhe mrzle klime. Prav tako ni 
izključno eolskega nastanka, kar je  ugotovil K o l b l .  Poapnenje (Verkal
kung), ki je  značilno za tipično puhlico, je  sekundaren, diagenetičen proces. 
V prašanje stratifikacije predalpske puhlice in n jene porazdelitve na posa
mezne glacialne dobe je  še odprto.

Ledenodobna kolebanja so imela, kakor so dokazala paleobiološka raz
iskovanja, velik vpliv tudi na selitve organskega sveta. Višje stoječe živali 
(n. pr. sesalci) so bile tem vplivom še najm anj podvržene in zato niso tako 
uporaben indikator klime kot nižje skupine živali. Na splošno nam kaže 
favna in flora, da je  bilo v posameznih glacialnih dobah suho mrzlo konti
nentalno podnebje, v interglacialnih dobah pa oceansko podnebje. Pozno- 
glacialni in postglacialni razvoj gozda je  potekal, kakor so dokazale analize 
trosov, na vsem alpskem ozemlju enako, in sicer tako, da se je  iz subarktične 
mrzle stepe razvil mešan hrastov gozd (Eichenmischwald), ki je  odgovarjal 
optimu klime, in nato današnji gozd, ki odgovarja vlažnemu hladnejšemu 
podnebju.

Visokogorski paleolitik, ki kaže v mnogočem že znake mousteriena, 
spada nedvomno v riško - würmski interglacial, tipični mousterien pa se 
začenja šele na začetku zadnje glacialne dobe. P rve stopnje mlajšega 
paleolitika segajo v višek würm ske poledenitve, magdalenien pa na njen 
konec in še preko biihlskega stadija.

Geološko-morfološka raziskovanja so dokazala, da tektonske sile za 
časa diluvija tudi v Alpah niso povsem mirovale. Dviganje gorovja in 
njegovega severnega prednožja se je  vršilo tudi v ledeni dobi, bržkone v 
več fazah, na južnem obrobju Alp pa je  opaziti zapognitev proti grezajoči 
se severoitalijanski nižini. Glede destruktivnega delovanja (eksaracije) dilu- 
vialnih lednikov vedno bolj prevladuje mnenje, da ni bilo tolikšno, kot se 
jim  je  doslej pripisovalo. Predglacialni, po eroziji ustvarjeni relief dobiva 
zato vedno večji pomen. Izključno eksarativnega izvora so edino prave skalne 
vdolbine (Felswannen) in njih  prečne pregrade (Riegel). Vse ostale oblike 
glacialno preobraženega reliefa izhajajo Še iz predglacialne dobe in  so ero
zijskega nastanka. Sem spadajo predvsem iz erozijskih oblik nastale krnice, 
ki so še vedno najznačilnejše forme nekdaj poledenelega ozemlja.

Na vprašanje, kateri vzroki so dovedli do poledenitev, še vedno ni 
zadovoljivega odgovora, čeprav se je  ukvarjalo  s tem problemom mnogo 
glaciologov, med njim i posebno M i l a n k o v i č .  Zdi se, da pojasnjuje 
M il  a n k o v i č e v a  k rivu lja  izžarevanja (Strahlungskurve) le m enjavanje 
glacialnih in interglacialnih dob, ne razloži pa, zakaj je  prišlo do poledenitev.

Razumljivo je, da je  ogromno delo, ki ga je  izvršil M a c h a t s c h e c k ,  
zahtevalo mnogo truda in težav. Bilo pa je  neobhodno potrebno, da smo 
dobili na podlagi 760 razprav, ki so po večini težko dostopne, zadovoljivo 
sliko o sodobnem stanju glaciologije. Vsem nadaljnjim  raziskovalcem je  delo 
sedaj zelo olajšaao. Želeti bi bilo, da bi se tudi v prihodnjih desetletjih 
izdajali taki kritični pregledi, in to ne samo za glacialna vprašanja, marveč 
tudi za ostale panoge znanosti v Alpah. I. Rakovec.
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Ancel Jacques, Manuel géographique de politique européenne, tome I: 
l’Europe centrale. Paris, Delagrave 1936, str. 472.

Na drugem mestu pričujočega „Vestnika“ poročamo o pariškem  znan
stvenem krogu za proučevanje mednarodnih problemov („Centre d’Études 
de Politique étrangère“) in ga prim erjam o s proslulo nemško geopolitično 
šolo, zbrano okoli znane revije „Zeitschrift für Geopolitik“. Nujno pa je 
potrebno, da opozorimo čitatelje posebej na delo vodilnega francoskega „geo
politika“ J. A n c e 1 a , profesorja na pariškem  „Institut des Hautes Études 
Internationales“.

Ancel je  predvsem učenec A. D e m a n g e o n a  in s tem posredno k la
sičnega francoskega antropogeografa Vidal d e  l a  B l a c h e  - a. Zato ni čuda, 
da njegovo delo sledi stopinjam  svojih učiteljev in predhodnikov in se zato 
v isti meri odlikuje po svoji temeljitosti, ki ne stremi za sintezo, dokler niso 
problemi v zadostni meri analitično obdelani, po mnogostranosti in m ojstrski 
povezanosti različnih pogledov, pa po tisti živahnosti prikazovanja, ki je  
tako značilna za francoske antropogeografske in političnogeografske knjige. 
Že od početka svojega udejstvovanja se je  A n c e l  uprl nemški geopolitiki, 
k i j i  očita strem ljenje za preuranjeno sintezo, neutemeljeno pretiravanje 
geografskega determinizma in še posebno njeno izrazito tendenčnost, ki je  
posebno v zadnjih letih napravila iz te nemške lažiznanstvene panoge izra
zitega, pa malo posrečenega priganjača nemške politične ekspanzije. Taki 
pogledi na politično geografijo so izzveneli že iz znane Ancelove knjige o 
Macedoniji. Zdaj pa nam je  podal sintezo svojih dolgoletnih proučevanj 
srednjeevropskih problemov v zgoraj navedeni knjigi. Tej knjigi je  namenil 
prvotno za uvod svoje splošne poglede na politično geografijo, a jih  je  po
zneje objavil posebej v knjižici „Géopolitique“ (Bibliothèque d’histoire et 
de politique, Paris, Delagrave 1936, 120 strani).

Ancelovo geopolitično gledanje, katerega praktično, sintetično aplika
cijo je  poizkusil na jp re j ravno na naši Srednji Evropi, je  posvečeno pred
vsem dvema politično-geografskima dejstvoma: državnim mejam kot okvirju 
(„cadre“) in državnim narodnostim („nation“) kot vsebini. P ri tem se nikakor 
ne om ejuje na deterministična razprav ljan ja  o „prirodnih“ mejah, o drža
vah kot „prirodnih enotah“ in podobno, k ar vse znači le prepogosto kaj 
jalovo ali pa tendenciozno početje. Ne, temveč Ancel zagrabi v celoti ves 
kompleks prirodnih, antropogeografskih, etnografskih, lingvističnih, kulturnih 
in političnih pojavov in skuša na njihovi osnovi oceniti značaj, pomembnost 
in vlogo posameznih obmejnih predelov med srednjeevropskimi državami. 
Tako smo dobili za te  države (Avstrijo, Češkoslovaško, Rumunijo, Jugosla
vijo, Madžarsko) politično-geografsko knjigo, ki pa ni le stoodstotna „geopo
litika“, temveč do neke mere izčrpen priročnik geografskih, etnografskih, 
ekonomskih, historičnih in kulturnih dejstev, s pogledom obrnjenim  stalno 
v sodobnost, toda s strogo kritičnega in objektivnega stališča, v kolikor je  
tako stališče mogoče p ri teh problemih, ki vsak dan zadevajo v živo. Še 
posebno pa je  instruktiven avtorjev sociološki pogled na Podonavje, p ri čemer 
pač upravičeno podčrtava njegov agrarni značaj, označuje njegove narodnosti 
kot „kmetske narodnosti“ in njihovo življenje kot „ruralne dem okracije“.

Ancelova knjiga je  izredno bogata na konkretnih podatkih iz vseh 
mogočih strok, pa se vendar odlikuje po preudarnem  izboru, ki priča o iz
redno temeljitem poznavanju srednjeevropskih razmer. Za nas seveda ti 
podatki v glavnem ne prinašajo novega, ker so nam enjeni v informacijo 
svetovne javnosti. Cesto bi nas celo motilo strogo povzemanje povojnih
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uradnih statističnih podatkov brez prim ernega kom entarja (n. pr. število 
Slovencev na Koroškem v 1. 1923). Stvarne netočnosti v navedbah so v prim eri 
z drugimi inozemskimi publikacijam i o naših k ra jih  tako izredno redke, 
da skoraj ne motijo. Posebej naj omenim, da L jubljanski Grad pač ni mo
rena (str. 308), da hrvatski naziv „K ranjci“ za Slovence pač ne pomeni „gens 
de la Frontière“ (str. 330), da bo morda vzbudilo odpor, če se omenja 
Dubrovnik kot nekdanja srbska republika (str. 299) in s tem v zvezi dubrov
niška književnost pač netočno kot „srbska“. Posebno za nas so seveda te 
redke pogreške brez pomena, ker bomo v knjigi iskali predvsem smernic, 
pogledov in metod ter se čudili njihovemu bogastvu. Svetozar Ilešič.

Macht und Erde. Hefte zum Weltgeschehen. Herausgegeben von 
Dr. Karl Haushofer und dr. Ulrich Cräm er B. G. Teubner, Leipzig - Berlin.

Heft 1: Otto Maull, Das Wesen der Geopolitik. 1936. Str. 57. Cena 
RM 1*20, za inozemstvo RM —'90.

Heft 2: Johannes Stoye, Spanien im Umbruch. Die räumlichen und gei
stigen Grundlagen der spanischen W irren. 1936. 67 strani. Cena RM 1*40, — za 
inozemce RM 1*05.

Heft 3: Gustav Fochler - Hauke, Der Ferne Osten. Macht- und W irt
schaftskampf in Ostasien. 1936. 70 strani. Cena RM 1'40, — za inozemstvo 
RM 1*05.

Krog onih med nemškimi geografi, ki so si vzeli geopolitično smer, 
geopolitično pojm ovanje ter vrednotenje dejstev, se je  v zadnji dobi silno 
povečal. Književnost tega področja je  izredno narastla. Vanjo se uvršča sedaj 
nova zbirka, ki sta jo  pričela izdajati Karl Haushofer, znani vodja in pro
pagator geopolitične in nacionalne smeri v nemški geografiji ter Ulrich C rä
mer. Zbirka nosi naslov Macht- und Erde, Hefte zum Weltgeschehen.

Značilno je, da je  kot prvi zvezek v te j novi seriji geopolitičnih publi
kacij izšel spis: Dr. Otto Maull, Das Wesen der Geopolitik. Maull je  avtor 
velikega dela Politische Geographie, izišlega v letu 1925., pred vsem pa eden 
onih štirih nemških geografov, ki so pokrenili znano Zeitschrift für Geopo
litik. Da je  njegovo sintetično delo o geopolitiki izšlo kot prvi zvezek nove 
serije, se more vsekakor sm atrati kot programatično, kar se da razbrati tudi 
iz kratkega, a temperamentnega Haushoferjevega predgovora.

O. Maull si je  vzel za nalogo, da poda zgoščeno sliko svojega pogleda 
na geopolitiko. Za uvod je  izvedel poskus, da podpre geopolitično gledanje 
z analizo geopolitičnih idej v spisih antike, pa v velikih političnih dogajanjih 
starega, srednjega in novega veka, ter končno s kratkim  pregledom, kako in 
po katerih  avtorjih se je  razvila moderna geopolitična smer, ki je  ostala 
v glavnem nemška domena.

O. Maull se zaveda in ne prikriva, koliko nejasnega se je  razpaslo v 
geopolitičnem področju in kako se je  zlasti neenotno pojmoval odnošaj na- 
pram  politični geografiji odnosno sploh v območju antropogeografije in koliko 
je  nerazčiščenega v n je j še dandanes. V težnji, da prinese jasnost v teh 
pogledih, potegne posebno določno in precizno m ejo med politično geografijo 
te r geopolitiko; po njegovem obravnava prva n. pr. državno mejo in jo 
raziskuje geografsko, njeno obliko, dolžino, njen potek po visokih, nizkih 
legah, zavisnost od geomorfoloških osnov, njene odnošaje do gospodarske, 
prometne, naselbinske strukture, pa do rasnih, narodnih in drugih dejstev 
itd. Vse to analizira politična geografija brez ozira na to, ali ima praktičen 
pomen, ali ne. Tu pa začne naloga geopolitike, ki ima namen, da preišče 
celotno vrednost državne m eje z vidika državnih potreb, to se pravi, da 
pregleda, kako odgovarjajo m eje državnim potrebam  in težnjam, pa nadalje,
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da išče na mesto nezadovoljujočih ugodnejše potekajoče nove m eje (str. 29). 
Politična geografija je  predpogoj geopolitiki, ki pa je  bolj dinamična, — toda 
označba prve s statičnostjo se zdi Maullu vendarle preslaba; vsekakor je  
geopolitika praktično orientirana in služi s svojimi izsledki politiki (str. 32).
S tega vidika razm otriva Maull naloge in vsebino geopolitike v raznih 
področjih, državne obrambe, ljudstva odn. naroda (Volkstumsgeopolitik), 
kolonijalne, gospodarske in mednarodne geopolitike.

Nedvomno bo Maullova knjiga mnogo pripomogla k razbistritvi pojmov 
na področju, k je r  se stikata znanost in politika, pripomogla tudi v smeri 
priznanja, da gre v geopolitiki dejansko za politično izkoristitev politično- 
geografskih znanstvenih izsledkov. Zakaj to priznanje je  osnovne važnosti, 
saj ni treba velikega napora za spoznanje, da sta znanost in politika dve 
jako različni stvari, na pr. že kar se tiče odnošaja do objektivnosti, do 
resnice.

Od nadaljn jih  dveh zvezkov iste zbirke naj posebej opozorimo na delo 
dr. Joh. S t o y  e - a .  S p a n i e n  i m  U m b r u c h  je  delo, ki ga ne moremo 
uvrščati v geopolitične spise prav kar podane opredelbe, marveč nudi 
stvarno, na dobrem znanju in poglobljenem opazovanju zgrajeno sliko so
dobne Španije te r snovnih in idejnih prvin, ki se tu  uveljav lja jo  in ki so 
dovedle do velikih konfliktov. Knjižica je  oprem ljena tudi z nekaterim i 
instruktivnim i kartam i.

T retje  delo obravnava D aljni Vzhod, Kitajsko ter njen razvoj, pa 
borbo za veliki narodni preporod, potem nastanek sodobne Japonske ter 
njeno prizadevanje za vodilno pozicijo v vzhodni Aziji in notranjo gospo
darsko ter nacionalno utrditev. Seveda so prim erna poglavja posvečena 
ruskemu posegu v vzhodno Azijo, bodisi v stari carski kot v moderni boljše- 
viški obliki.

Od zvezkov, ki se napovedujejo za bodoče, naj posebej opozorimo na 
delo: Hans Hummel, Südosteuropa. Anton Melik.

G. Bouthoul, La Population dans le Monde. Les grands événements hi
storiques. G uerre et population. Perspectives d’ avenir. Avec huit croquis. 
Paris 1935. 256 str.

V prvem delu knjige govori avtor o konkretnih prim erih iz zgodovine 
in sedanjosti te r opisuje razvoj prebivalsva v Franciji, v Angliji in v Nem
čiji, v starem Rimu in razliko med razvojem populacije v današnji Evropi 
te r (južni in vzhodni) Aziji. Pri tem ne upošteva le dejanskega, ampak tudi 
prirodno gibanje prebivalstva. Posebej ga zanima zastanek v številu rojstev, 
ki ga kaže Francija v 19. stoletju v prim eri z drugimi evropskimi državami, 
in pa vzroki in posledice tega zastanka; danes je  nataliteta nekaterih drugih 
držav že enaka ali celo nižja od francoske, F rancija  pa ima zaradi počasnega 
napredovanja populacije večjo socialno stabilnost kakor pa druge evropske 
dežele.

Ostali deli knjige imajo bolj splošen značaj. Avtor govori o metodah 
za pospeševanje in om ejevanje natalitete pri raznih narodih, o razm erju med 
populacijo in tehničnim napredkom (populacija je  učinek in ne vzrok), o 
odnosu med populacijo in moralnim napredkom (tu ne najde nikakega stal
nega razm erja), o razvoju naziranj o prebivalstvu od 18. stoletja dalje, o 
pomenu industrijske racionalizacije, vojne in nacionalizma za razvoj števila 
prebivalstva.

V zadnjem delu knjige govori avtor o možnosti prognoz v demografiji 
in pride do popolnoma negativnih rezultatov. V sklepu se nagiba k naziranju,
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da prihajam o v dobo nove stagnacije prebivalstva in omenja tendence za za
vestno usm erjevanje razvoja prebivalstva, ki so pa vedno odvisne od namena, 
ki ga hočemo s tem doseči: „Pour faire de la population dirigée encore faut-il 
savoir ce que l’on veut“ (zadnji stavek).

Knjiga je  oprem ljena z več dobrimi diagrami; tabel nima, bibliografijo 
navaja  avtor le mimogrede. Poudarim naj dve značilnosti knjige. Avtor 
upošteva sicer različne vidike in razlage razvoja prebivalstva, vendar pa 
odklanja možnost ene osnovne teorije  za njegovo pojasnitev. Zato se po
vsem logično izraža skeptično tudi o možnostih predvidevanja bodočega 
razvoja. D ruga značilnost pa je, da sicer navaja različna naziranja o popu
lacijski politiki, a se ne odloči za nobeno od njih . Vrednost knjige je  v 
bogastvu dejstev in posebno še vidikov, ki jih  navaja; zato bo dobro služila 
vsem tistem, ki se bodisi teoretično ali praktično s kakršnegakoli stališča 
bavijo s problemi populacije.

V podrobnostih sem našel le na enem mestu napake: na str. 15 pravi 
avtor, da so „Iles Britanniques“ v zadnjih 110 letih napredovali od 10 do 40 
milijonov, Nemčija pa od 10 na 60 milijonov prebivalcev. V resnici velja 
prva trditev le za Anglijo samo (s Škotsko in Irsko vred je  imela pred 110 
leti že čez 17 mil., danes pa čez 48 mil. ljudi), Nemčija je  imela pa v času 
dunajskega kongresa tudi že čez 20 mil. prebivalcev. V erjetno pa je  to  le 
lapsus calami. Fran Zwitter.

H. Haufe, Die Bevölkerung Europas. Stadt und Land im 19. und 20. 
Jahrhundert. Berlin 1936 (Neue Deutsche Forschungen, Band 65). 244 str., 
4 karte v prilogi.

Ta knjiga ima v dveh ozirih pozitiven pomen. Avtor je  ugotovil stanje 
prebivalstva za tri kritična leta, t. j. za leto dunajskega kongresa 1815, na
dalje  za 1870 in za 1925; seveda so ti term ini ponekod le približni, ker 
podatki in štetja  v raznih deželah niso iz istih let. P isatelj gradi svoje delo 
na primeroma majhnih adm inistrativnih enotah, n. pr. za avstrijske sloven
ske k ra je  za dobo 1815—70 na okrožjih (kresijah), za naslednjo dobo pa celo 
na političnih in deloma sodnih okrajih. P ri vsaki enoti posebej pa razlikuje 
še mesta (t. j. kraje, ki im ajo 1815 nad 5000, 1870 nad 10.000 in 1925 nad 15.000 
prebivalcev) in podeželje. Na podlagi prim erjan ja  prebivalstva istih enot v 
že omenjenih razdobjih je  sestavil svoje tabele in karte  te r napravil s tem 
veliko uslugo vsem tistim interesentom, ki bodo imeli odslej v te j knjigi 
zbrano vse tisto gradivo, ki bi ga morali sicer iskati po raznih publikacijah.

Razen tega ima ta knjiga pomen tudi za kavzalno razlago razvoja 
populacije, ki pa upošteva le  dva vidika. Na eni strani dokazuje avtor 
ogromno diferenco med naraščanjem  podeželskega prebivalstva posameznih 
pokrajin  posebno v prvem razdobju. Glavni vzroki so: način izvedbe osvo
boditve kmetov v raznih pokrajinah; razm erje med veleposestvi, srednjimi 
in malimi posestvi; kolonizacija, ki se ponekod vrši še v 19. stoletju; način 
dedovanja posestev in reakcija prebivalstva na razne načine dedovanja. Ti 
momenti so bili doslej upoštevani le za m ajhne pokrajine, Haufejeva knjiga 
pa pokaže njihov evropski pomen. Zelo zanimivo je  n. pr. prim erjanje med 
hitrim  razvojem nemških pokrajin  vzhodno od Labe in med stagnacijo po
deželja v zahodni Nemčiji ali pa med naglim naraščanjem  populacije Al- 
földa in med stagnacijo na Slovaškem, kakor to kažejo priložene karte. — 
Bolj znan je  drugi vidik, t. j. razvoj industrijskih pokrajin  na račun polje
delskih in v zvezi s tem izseljevanje iz podeželja v mesta; ta vidik pride v 
poštev že za starejšo dobo, popolnoma pa prevlada po 1. 1870.
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Avtor upošteva tudi razvoj razm erja med posameznimi evropskimi 
državami in narodi zaradi različnega razvoja prebivalstva. Vsi drugi momenti 
pa ostanejo večinoma neobdelani; tako n. pr. razvoj prebivalstva v knjigi ni 
razčlenjen na prirodno gibanje in na migracije.

Kolikor sem mogel kontrolirati, so številke za prebivalstvo v knjigi 
popolnoma ali vsaj približno pravilne; to velja tudi za številko za m aribor
sko okrožje 1815, o kateri avtor sam dvomi (str. 46). O popolni točnosti pa 
že zato ne more biti govora, ker na eni strani viri za 1815 ne govore vedno
o celokupnem prisotnem prebivalstvu, na drugi strani se pa tudi adm inistra
tivne enote ne ujem ajo vedno. Tako n. pr. predm arčna okrožja ne obstoje 
iz ozemlja samih celih poznejših političnih in sodnih okrajev, kakor pred
stavlja avtor, a tudi te rito rij teh okrajev se med 1870 in 1925 v mnogih p ri
merih izpremeni. Neprimerno je, če je  ocenil avtor prebivalstvo Prim orske 
na podlagi prve adm inistrativne razdelitve po dunajskem  kongresu in moral 
zato ceniti prebivalstvo terito rija  tedanjega reškega okrožja za 1870 in 1925; 
mnogo boljša osnova bi bila razdelitev na Goriško, Trst in Istro, ki obstoji 
nesprem enjena od 1822 do povojne dobe (str. 204). Večje netočnosti pa uteg
nejo biti v knjigi p ri starejših  številkah za vzhodno Evropo; tako trdi n. pr. 
avtor, da je  imela Rusija v obsegu 1870 1. 1815. že 50,4 mil., oz. 51,7 mil. 
prebivalcev (str. 226, 227), medtem ko ceni Handwörterbuch der Staats
wissenschaften prebivalstvo predvojne Rusije v 1. 1800. na komaj 38 milijonov. 
Na podoben način bi bilo morda treba kontrolirati starejše številke za ogrske 
komitate.

O avtorjevi periodizaciji bi se dalo diskutirati, po mojem m nenju je  
doba okrog 1848 za večino Evrope bolj važen prelom kakor pa 1. 1870. Dolo
čitev teritorialnih enot za taka razdobja, v katerih  se skoraj vsa ozemlja 
in vse m eje sprem injajo, je  vedno več ali m anj prepuščena svobodni izbiri 
avtorja; zato na j tu samo konstatiram  nekaj značilnih dejstev. „Evropa“ v 
avtorjevem  pomenu ne obsega Rusije, P irenejskega polotoka ter večine Ape
ninskega in Balkanskega polotoka. P ri onem delu, ki še ostane, izloči avtor 
F rancijo  in Veliko B ritanijo z Irsko kot „W esteuropa", vse ostalo mu je  pa 
„Mitteleuropa". Nemčija je  zanj predvojni te rito rij brez Alzacije in Lorene; 
Avstrijo in Ogrsko vzame navadno tudi v predvojnem  smislu besede, vendar 
pa mu je  pri Ogrski enota včasih „Großungarn“, včasih pa „Rumpfungarn“. 
Na enem mestu im enuje vse nekdanje nemško in avstroogrsko ozemlje 
„deutscher Volks- und Kulturboden" (str. 114).

Številke za posamezne narodnosti je  težko kontrolirati, ker so navedene 
le celotne vsote, ne pa sumandi za dežele. „Slowenen, Südslawen“ v „österr. 
A lpenländer" štejejo po njegovem m nenju 1. 1925. Ie 1,426.000 pripadnikov 
in so se v 110 letih pomnožili za 42% (str. 229). P ri tabeli o narodnostni struk 
tu ri za „Zwischeneuropa um 1925", ki ima namen, da pobija versajsko po
godbo, štejejo  narodne m anjšine Srbov, Hrvatov in Slovencev le 140.000 pri
padnikov; seveda p ri tem ne upošteva italijanskega ozemlja (str. 119—20, 
236—37).

V kartografičnem  oziru sta po mojem m nenju karti št. 3 in 4 nezado
voljivi. P ri kartah, ki izražajo na tak način razlike v gibanju prebivalstva, 
bi bilo treba označiti en ekstrem  z najbolj belo, drugi ekstrem  pa z najbolj 
črno barvo, torej na isti način kakor n. pr. p ri gostotni karti št. 1; avtor je  
pa izbral belo barvo za srednjo, „nevtralno“ cono, kar ni pregledno.

K sklepu na j še pripomnim, da je  zagrešil avtor, ki je  opremil svojo 
knjigo z mnogimi citati iz Hegla in Moeller v. d. Brucka, veliko napako, ko
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je  napisal, da pomeni francoska revolucija „den Sieg der romanisch-gallischen 
Yolksteile über den germanisch bestimmten Adel" (str. 119). Ali zgodovina 
francoskega plemstva res ni že toliko pojasnjena, da ne bi bilo več mogoče 
pogrevati še za dobo francoske revolucije Gobineaujevih fantazij o „ger
manskem plemstvu“ ? Fran Zwitter.

Nicolas Mikhailov: Nouvelle géographie de FURSS. Paris, 1936. Str. 268.
Pod zgornjim naslovom je  izšla knjiga, ki je  obrnila nase pozornost 

svetovne geografske znanosti. N jen namen je  razviden že iz predgovora av
torja, ki je  predavatelj na Stalinovem tehniškem institutu v Moskvi; tu  
pravi, da obravnava v knjig i geografske spremembe z vidika sovjetske na- 
cijonalne ekonomije. Ne obravnava podrobno, ampak splošno vse ono, kar 
je  v zvezi z novim položajem produkcijskih sil in ekonomskim napredkom 
v SSSR. Temu konceptu odgovarja razdelitev glavne vsebine.

V prvem  poglavju podaja pisatelj k ratek  opis dežele, njeno pokra
jinsko razdelitev in morfološke posebnosti. Sledi poglavje o novi upravno- 
politični razdelitvi Sovjetske unije. Od tu naprej obdelava pisatelj svojo 
snov tako, da prim erja sedanji položaj z onim v carski Rusiji. Ta kompa
rativna metoda, ki je  izpeljana zelo živahno, m arsikje ostro polemično, je  
najbrž vzrok temu, da dobi bravec vtis, da je  knjiga, kot pravi prof. Mackin
der, njen  angleški prevajalec, v uvodu „obtežena s politično elektriko“. D a
našnja karta  SSSR vsebuje silno pestro sliko zveznih in avtonomnih 
republik, okrožij te r okrajev, katerih  m eje se pokoravajo pravtako p rin
cipom narodnosti kot ekonomskim zahtevam. Podrobna delitev v okraje je  
zamišljena tako, da le-ti predstavljajo  najboljšo kombinacijo produkcijskih 
sil, te r ohranjajo, združeni v glavni ekonomski sistem, vsak svojo posebnost.

Važen korak naprej je  storila sovjetska geografija z novimi razisko
vanji, ki so jih  v zadnjih letih vršile ekspedicije, zlasti na skrajnem  severu 
in v C entralni Aziji. Pri tem, vselej kompleksno urejenem  delu jim  je  šlo 
za to, da določijo novo geomorfološko sliko slabopoznanih predelov, da 
proučijo podnebne ter vodne razm ere zlasti tam, k je r te zadevajo ekonomski 
napredek, da ugotove geološko strukturo  tal, zlasti obseg rudnih bogastev, 
nove eksploatacijske možnosti, i. dr. Geografija in nacijonalna ekonomija sta 
bili pri tem delu tesno v zvezi. Vsa ta raziskovanja so določila pogoje za 
novo razmestitev industrijskih centrov ter agrikulturnih predelov, za zgo
stitev prom etne mreže ter novo gostotno razdelitev.

Nova ekonomska politika v SSSR je  pričela delati na to, da bi izpre- 
menila agrarno deželo v industrijsko, ki bi postala gospodarko neodvisna. 
Obenem s socijalizacijo vse produkcije so pričeli gospodarstvo Sovjetske 
unije načrtno urejevati, p ri čemer je  postalo glavno vodilo povečanje pro
dukcije in racionalna geografska razmestitev industrije, ki se mora čim bolj 
približati predelom, razpolagajočim s surovinami. Procentualno kaže indu
strijalizacija po prvi petletki sledeči porast: Center 87%, C entralna Azija 
277%, Zah. Sibirija in Turkm enistan 283%. Važen faktor p ri preoblikovanju 
stare ekonomije v novo je  zlasti elektrifikacija produkcijske procedure v 
industriji, k i je  1. 1932. dosegla že 69%. Večina industrijske, v prvi vrsti 
metalurgične in kemične proizvodnje v SSSR deluje na osnovi t. i. kombi
natov, ki so vtem eljeni ali na kompleksni vpoTabi surovin (kombinat Ural- 
Kuznjeck) ali na kombinaciji postopnih stadijev oblikovanja produktov 
(Dnjeprski kombinat).

Načrtna ureditev poljedelske proizvodnje v SSSR predvideva v glav
nem dvoje: pridobiti čim večji obseg obdelane zemlje in čimbolj in ten-
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zivirati pridelek. Oboje je  v neposredni povezanosti z ostalim gospodarskim 
in socijalnim življenjem  Sovjetske unije. Na severu so pričeli s krčenjem  
gozda ter osuševanjem močvirij, na jugu pa z melioracijami pustinjskih in 
puščavskih predelov, za kar so prišle v prvi vrsti v poštev nam akalne na
prave. V zvezi s temi napravam i sta dva zanimiva načrta, ki ju  že vstvarjajo . 
Po enem naj bi izpeljali del toka reke Amu - D arja  po nekdanji strugi 
skozi puščavo K ara - Kum, po drugem pa hočejo v evropski Rusiji zvezati 
s pomočjo kanalov rečne sisteme petih morij, tako, da bi severne reke 
zalagale z vodo južne. Sistematično borbo proti perijodičnim sušam na jugu 
so pričeli s široko zasnovano aklimatizacijo in transplantacijo različnih 
rastlinskih vrst, s proceduro zgodnje setve v blatu s pomočjo aeroplanov, s 
pogozdovanjem stepnih predelov i. dr. Y teku prve petletke so pričeli v 
poljedelstvu uvajati kolektivni obratni sistem (sovhozi in kolhozi), kar je  
imelo za posledico h itri porast mehanizacije poljedelske proizvodnje.

V pogledu železniških prometnih zvez se je  prometno-geografska slika 
spremenila zlasti v azijskem predelu Unije. Zvišanje rečne plovbe za bodoče 
je  v zvezi z zgoraj omenjenim načrtom. V pomorski plovbi je  gotovo n a j
lepši napredek severnomorska zveza med Atlantskim in Tihim oceanom, ki 
so jo  pričeli izrabljati 1. 1935. Vedno večjo vlogo v modernem transportu, 
ki se mora vršiti na velike daljave, pridobivata avtomobil in aeroplan.

V socijalni struk turi prebivalstva je  v zvezi z novo politiko sovjetske 
socijalistične proizvodnje procentualni porast delavstva ter nastanek čisto 
nove socijalne skupine kolhoznikov, ki zavzema danes 45'9% celokupnega 
prebivalstva. Posledica nove razdelitve industrije  je  velik porast prebival
stva po nekaterih mestih (Stalingrad za 104%, Čeljabinsk za 106%, itd.) 
in nastanek popolnoma novih mest (Magnitogorsk, Krasnouralsk i. dr.).

Bogato vsebino knjige dopolnjuje še lepo število kartogramov in sta
tističnih tabel, ki na podlagi prim erjave nazorno kažejo ekonomski razvoj 
Sovjetske unije. To delo ruskega avtorja je  kot sintetični prikaz ekonom
skega razvoja, ki se je  vršil blizu 20 let, eminentno važno. Če ločimo od 
pretresa nove ruske socijalistične ekonomije tako socijalno - etične kot 
nacijonalno - historične in politične momente ter skušamo ostati v m ejah 
strogo deskriptivne gospodarske geografije, moramo priznati napredek, ki 
se vrši velikopotezno, preračunano, s čim večjim povdarkom na ekonomski 
izrabi sil. Sovjetska unija ima na svojem ogromnem ozemlju nešteto na
ravnih pogojev za načrtno urejeno proizvodnjo, in naloga nove gospodarske 
politike je  bila, da je  le-te pogoje pričela sistematično izrabljati. Zadnja 
doba petletnih gospodarskih načrtov, ki so v svetu vzbudili „pri enih strah, 
pri drugih nevernost, p ri vseh pa začudenje“ (P. Camena d’Almeida) ni 
nič m anj značilna po svojih naprej zastavljenih načrtih, kot po svojih re
zultatih. Prof. Camena d’ Almeida se je  pri proučevanju ekonomskega in 
socijalnega položaja SSSR (Géographie Universelle, T. V. États de la Baltique. 
Russie, Paris, 1932) poslužil genetične metode, kar ga je  neizogibno dovedlo 
v kritiko novega sistema z nacionalno-historičnih in socijalno-etičnih vi
dikov. Če se zavedamo, da gospodarski razvoj ni neko mehansko gibanje, 
ampak je  živa organska rast, ki gre vzporedno s kulturnim , političnim in 
socijalnim razvojem človeka, potem takemu gledanju skoro ne moremo iz- 
beči. Zdi se samo, da je  doba 15 in tudi 20 let za vrednotenje socijalnega 
sistema, ki je  tako revolucijonarno posegel v zgodovino človeštva, še mnogo 
prekratka. Malovrh Cene
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W alter Biese, Über Höhlenbildung, II. Teil. Entstehung von Kalkhöhlen, 
(Reinland, Harz, Ostalpen, Karst). Izšlo v zbirki: Abhandlungen der Preus- 
sischen Geologischen Landesanstalt H. 149. Berlin 1933. Str. 170, tabel 20, 
risb 45, с. 15 RM.

Raziskovanje krasa se je  dolgo držalo starih tirov. Šele Lehmann-ova 
hidrografija krasa je  u trla  pot novim vidikom. Že eno leto nato je  objavil 
W. Biese izsledke svojih morfoloških raziskovanj v jam ah in postavil mor
fologijo jam  kot Lehmann hidrografijo na popolnoma novo osnovo.

Takoj v uvodu naglasi avtor, da hoče na podlagi svojih izsledkov k ri
tično preiskati vrednost Bock-ove teorije podzemskih rek. (Höhlenflusstheorie). 
Temu prim erna je  tudi vsebinska razdelitev razprave. N ajprej opiše avtor 
do najm anjše podrobnosti skupino jam, nato poda svojo razlago nastanka 
in starosti jam  in opisanih oblik, p ri čemur se najdalje  zamudi pri pojavih, 
ki veljajo  kot dokazi eforacije, te r ravno z njim i dokazuje nevzdržnost 
Bock-ovih trditev. Da se zavaruje proti očitkom, da tem elje njegove trditve 
le na opazovanjih v suhih jamah, opiše na kratko iste oblike v še aktivnih 
vodnih jam ah (Lurloch, Postojnska in Škocjanske jame). Kot zaključek dela 
so zbrani vsi dokazi proti Bock-ovi teoriji in je  v celoti podana avtorjeva 
teza o nastanku jam  in jam skih oblik. Knjigi je  dodanih par strani kot do
polnilo k  prvemu zvezku njegovega dela, o nastanku jam  v gipsu.

Osnova Biese-jevih izvajanj so zakoni statike, ki jih  je  prevzel iz 
gradbene stroke. Po teh namreč ne more obstajati prostor poljubnih dimenzij, 
ampak le one oblike, k je r nastopajo v stropu in stenah pritiski, ne pa nape
tosti, ki bi presegali trdnost m aterijala. Edine oblike, ki so po statičnih 
zakonih v ravnotežju, so cevi in rovi z obokom, kot jih  navaja Bock kot 
učinek in dokaz eforacije. Po Biese-jevem m nenju zadostujejo za nastanek 
še tako velikih jam  prav m ajhne vode. Te sicer ne preoblikujèjo prvotnih 
tektonskih razpok neposredno, ampak le posredno. Kemično in deloma tudi 
mehanično spodjedajo stene ter rušijo vedno iznova statično ravnotežje sten, 
s katerih  se radi tega ruši skalovje, dokler ne nastane zopet obok, jam a se 
pa pri tem poveča v širino in v višino. Voda odnaša in raztaplja  porušeno 
skalovje in onemogoči, da bi podor popolnoma zaprl jamo. Vse oblike v jamah 
so povzročili podori, k i jih  je  sprožila voda. Razlike v profilih razloži Biese 
z večjo krušljivostjo in s tem manjšo odpornostjo kamna.

V dobah naglega vrezavanja na površju эо tudi podzemske vode erodi
rale le v globino. Ker se statično ravnotežje ni p ri tem nič spremenilo, so 
nastale iz prvotnih razpok podzemske tesni. V dobah, ko je  vrezavanje za
ostajalo, pa so vode radi prevladujoče bočne erozije spodkopavale le stene. 
Radi rušenja so nastali tedaj široki in visoki rovi.

Iz tega zaključuje Biese, da m orajo prostornim jamam odgovarjati na 
sosednjem nekraškem  svetu terase iste starosti, kar je  tudi v resnici ugotovil 
v Severnih apneniških Alpah.

Biese-jeva razprava je  velik korak naprej v raziskovanju krasa. N je
gova dognanja niso v nepremostljivem nasprotju z novimi hidrografskimi 
teorijam i. N ajbolj važna pa je  avtorjeva ugotovitev časovne zveze jam  in 
teras, ki omogoča ne samo določitev starosti jam  ampak tudi časovno in 
vzročno vzporeditev pojavov na krasu in sosednjem nepropustnem ozemlju.

A. šerko.
K urt Bürger, Der Landschaftsbegriff. Ein Beitrag zur geographischen 

Erdraumauffassung. D resdener Geographische Studien H. 7. Dresden 1935. 
Strani 131.
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Avtor te dragocene knjige si je  vzel za nalogo, da osvetli od vseh 
strani pojm  geografske pokrajine, ki zavzema v geografski znanosti tako 
važno, naravnost osrednje mesto. Storil je  to tem lažje, ker se je, kakor na
glasa v uvodu, že leta pečal s tem vprašanjem . Tem eljni del knjige so po
glavja pod naslovom G rundfragen der gegenwärtigen Landschaftsauffassung 
(str. 29—75), k je r se Bürger v načelnem pogledu izreče o faktorjih, značečih 
pokrajino. Vprašanje, kako opredeliti pokrajinske enote in katera pokra
jinska svojstva naj se pri tem upoštevajo, nikakor še ni do k ra ja  razčiščeno 
in o tem so celo med vodilnimi geografi še velike razlike. Ravno v te j smeri 
je  hotel Bürger precizirati nazore. Da poenostavijo ugotovitev pokrajinskih 
enot, so se nekateri omejili samo na prirodnogeografske fak torje te r povsem 
izločili človeka in njegova dela, ki so preobrazila prirodno pokrajino; med 
zastopnike te  smeri spadata zlasti A. H ettner ter S. Passarge. Bürger od
klanja po pravici tako pojm ovanje; pridružuje se tedaj oni struji, ki zastopa 
naziranje, da je  treba upoštevati vse faktorje, tudi antropogeografske. Po
vsem utemeljeno, zakaj geografija se mora tudi v pokrajinopisni klasifi
kaciji jem ati v celoti, ne pa samo v obsegu prirodne sestavine, dasi je  res, 
da se stvar s tem komplicira. Seveda Bürger svoje pojm ovanje tem eljito 
podpre s tehtno argumentacijo, pri čemer osvetljuje problematiko tudi s 
pomočjo avtorjev, ki so se bavili in se bavijo teoretično ali praktično s 
pokrajinopisno klasifikacijo ter s vprašanji, ki so s tem v zvezi. P ritrd iti mu 
moramo tudi tam kaj, k je r se postavlja zoper premehanično upoštevanje vseh 
faktorjev v enaki meri, zagovarjajoč bolj individualno postopanje, ki uči 
dajati prednost onim svojstvom, ki najbolj izražajo odločujoči značaj po
krajine.

Uvodna poglavja obravnavajo razvoj pokrajinopisnega pojm ovanja v 
starejši dobi; k bistvu knjige pa spada pregledna analiza novejših stru j v 
geografiji glede pojm ovanja pokrajinopisja. Vrh tega se pri podrobnem 
obravnavanju faktorjev, ki določajo geografske regije, ozira na literaturo  v 
obilni meri.

Toda eno pogreško ima Bürgerjevo sicer tako vredno delo. Nanaša se 
samo na nemško literaturo, francoskih, angleških in drugih avtorjev kakor 
da ni, dasi vemo, da so na prim. zlasti Francozi m ojstri v regionalnogeograf- 
skih opisih. Tudi v sicer obsežnem seznamu književnih virov je  Bürger 
upošteval samo nemške avtorje. P ri tem pa v naslovu ni n ik jer označeno, 
da obravnava knjiga pokrajinopisni pojm  samo za območje nemške geograf
ske književnosti. Anton Melik

Life and Death Struggle of a National Minority (The Jugoslavs in Italy) 
by Dr. Lavo Čermelj, L jubljana 1936. Edition: Jugoslav Union of League of 
Nations Societies. (Boj narodne manjšine na življenje in smrt. Jugoslovani v 
Italiji.) Priložena je  narodnostna karta  Julijske krajine.

Izvrstni poznavalec naših krajev  in našega naroda pod Italijo prof. dr. 
Lavo Čermelj podaja v te j knjigi, ki jo je  ga F. S. Copeland prevedla na 
angleščino, da je  pristopna svetovnemu bralcu, na 256 straneh 8° formata v 
15 poglavjih trdi boj za življenje 600.000 Jugoslovanov in dostojanstveni 
odpor proti smrti, ki mu jo  prinaša tu ji gospodar s streljanjem , zapiranjem, 
poditvijo iz služb in z rodne grude v emigracijo in konfinacijo, pa z iz
gonom narodnega jezika iz .uradov, javnosti, šole in celo cerkve ter skoro 
domače hiše, da bi se polastil njegovih 10.000 km2 borne, krševite zemlje. 
Na prvih straneh nam avtor opisuje zemljo in narod v Julijski k rajin i ter 
govori o italijanskih obveznostih do narodnih manjšin. V 13 poglavjih pa



KNJIŽEVNOST. 257

živo in jedrnato  z golimi dejstvi slika jugoslovansko manjšino v javnem 
življenju, šolstvo, fašistične mladinske organizacije, naš jezik  v javnem živ
ljenju , usodo naših uradnikov po javnih službah, kulturno in socialno udej
stvovanje naših ljudi, naš tisk, italijanizacijo osebnih in krajevnih imen, 
cerkvene in gospodarske razmere, sram otenje in teror, policijske ukrepe in 
internacijo ter izjemno sodišče. Dasi nam je  skoro vse to iz dnevnega časo
pisja bolj ali manj znano, nam vendar še-le ta knjiga daje pravo sliko vséga 
neznosnega, krivičnega trp ljen ja  in sram otenja ter junaškega boja. Treba 
bi bilo, da za naš povojni rod izide tudi v slovenščini, ne da bi sovraštvo 
sejala za sovraštvo, temveč da pokaže — saj se bere kot strahovita drama —, 
kako grozna je  odgovornost voditeljev in zapeljancev ter naroda, ki so 'ta 
grozodejstva povzročili. G orje jim, če je  tudi v 20. stoletju zgodovina še 
maščevalka!

Geografa bosta najbolj zanimali poglavji „Julijska k ra jina“, ki vsebuje 
na 5 straneh ozemlje, narodnosti, jezikovne m eje in politično geografijo ter 
poglavje „Gospodarske razm ere“, ki obravnava na 13 straneh težko eko
nomsko stanje, katero je  povzročila Vojna, propad naših gospodarskih usta
nov zaradi tujega nasilja in italijansko kolonizacijo. Nad 100.000 Jugoslo
vanov se je  izselilo iz Julijske krajine, v Jugoslavijo okoli 70.000, v Južno 
Ameriko ca 30.000 ter 5000 v Francijo in Belgijo. Okoli 200 Jugoslovanov so 
Ita lijan i deportirali, nad 150 jih  je  še po ječah, petero jih  je  bilo kot žrtev 
izrednega sodišča ustreljenih, 2000 mladeničev je  šlo ob mobilizaciji proti 
Abesiniji čez mejo in v Abesiniji je  za novi im perij padlo 36 Jugoslovanov 
iz Julijske krajine, razmeroma mnogo več nego iz drugih italijanskih po
krajin . B. S.

Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva. XLI—XLVIII. za god.
1929—1936. Zagreb 1936. 335 strani, 54 slik v tekstu, 2 karti in 11 tabel slik.

Po daljšem  presledku je  izšel zopet en zvezek Glasnika, to pot kar za 
osem let skupaj. Med številnimi razpravami iz raznih prirodoslovnih ved je  
tudi več takih, ki obravnavajo predele slovenskega ozemlja ali njegovega 
neposrednega sosedstva.

H. M e i x n e r  opisuje v razpravi „Gipskristalle aus dem Bleibergbau 
Miess (Draubanat)“ (pp. 147—148) prozorne sadrene kristale, ki so bili pri- 
rastli na limonitno podlago in ki so bili nastali pod vplivom delovanja žve
plene kisline na apnenec, žveplena kislina pa je  nastajala p ri oksidaciji mar- 
kazita. L. M a r i č in A. R e ž e k sta napisala „Prilog poznavanju mineralnih 
voda Rogaške Slatine“ (pp. 231—245). Zasledovala sta razvoj mineralnih 
vrelcev in vse spremembe na njih  od 1680 dalje. Od 1918 se je  število mine
ralnih vrelcev znatno pomnožilo. Leta 1934 so povirje petrografsko raziskali, 
vodo posameznih vrelcev pa kemično preiskali. F. Š u k 1 j e podaja „Prilog 
stratigrafiji Samoborske gore“ (pp. 283—288), v katerem  opisuje karbonske 
sklade, v katerih je  našel ostanke fosilne flore, werfenske sklade spodnjega 
in srednjega oddelka z značilnimi okameninami, in pa kredne sedimente z 
ostanki rudistov in polžev. J. P o l j a k  objavlja dve študiji. V prvi, „Prilog 
poznavanju fam ilije Chaetetida iz titona Velike Kapele“ (pp. 105—117), 
obravnava ostanke tabulat, ki jih  je  našel v zgornji juri, v drugi, „Prilog 
poznavanju titonskih Hidrozoa Velike Kapele iz fam ilije Ellipsactinida“ 
(pp. 255—271), pa opisuje elipsaktinije, ki spadajo med značilne okameninè 
zgornje jure.

Rastlinskogeografsko je  pomembna posebno razprava A. R u d s k e g a  
„O vegetaciji Planine O šljaka" (pp. 118—146), zoogeografe pa bosta zanimali
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razpravi J. H a d ž i j  a „Pauci kosci otoka K rka“ (pp. 289—522) in M. H i r t z a 
„Kritische Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Jugoslaviens“ (pp. 161—230).

Südostdeutsche Forschungen. Herausgegeben im Aufträge des Instituts 
zur Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten in Mün
chen von Fritz Valjavec. I. München 1936. Verlag Max Schick. Strani 311.

V uvodnem članku Wege und W andlungen deutscher Südostforschung 
opisuje F. Valjavec, urednik novega zbornika, razvoj dosedanjih odnošajev 
med Nemčijo odnosno nemštvom in Jugovzhodom v toku stoletij ter nove 
dobe, opozarjajoč p ri tem tudi na pogreške z nemške strani, storjene na pr. 
z nepoznavanjem naše književnosti. O predelju je nalogo novega zbornika, 
ki bo prinašal večje razprave, tičoče se spoznavanja nemškega kulturnega 
področja („Kulturboden“) na Jugovzhodu, hkrati pa tudi poznavanja tam 
kajšn jih  narodov. „Jugovzhod“ se tu om ejuje s Podonavjem s Češko ter 
Moravsko pa Južno Tirolsko, dočim se Balkanski polotok izločuje, „razen 
nekih izjem“. Snovno se je  postavila v program omejitev na „siedlungs- und 
deutschkundliche Beiträge“ z izločitvijo politične ter kulturne preteklosti.

Temu prim erno vsebuje prvi letnik novega zbornika razprave, ki se 
nanašajo na panonsko področje vseh držav, bodisi na Gradiščansko kot na 
našo Vojvodino, Madžarsko ter rumunsko Transilvanijo. Dva sestavka se 
nanašata na Slovenijo. Prvi od njih  je  k ratek  donesek Hansa Pircheggerja: 
Das Volkstum der untersteirischen Städte und Märkte. Ein geschichtlicher 
Beitrag zu einer S treitfrage (str. 26—30); avtor se trudi na osnovi arhival- 
nega gradiva okrog dokazovanja, da so v cerkvah po mestih Slovenske Šta
jerske pridigali že pred 1. 1870., na pr. v drugi polovici XVIII. stoletja, po 
nemško. Na straneh 308—311 prinaša dr. F. Sigfrid Hofmann Bevölkerungs
politisches aus der Gottschee. Tu se objavljajo  demografski podatki iz žup
nijskih knjig fare Borovec za dobo od 1. 1793. dalje  s kratkim  premotriva- 
njem. Statistični izpiski so se naredili o priliki ekskurzije Instituta zur Er
forschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten v avgustu- 
septembru 1933. A. M.

Гласник Географ ског друш тва, Београд, св. XXI (1935), св, XXII 
(1936). Na uvodnem mestu 21. zvezka beograjske geografske rev ije  zaključuje 
M. S. F i l i p o v i č  svojo študijo o položaju in razvoju Velesa. Đ. P a u n -  
k o v i c  objavlja  svoja proučevanja jezerskega in fluvialnega reliefa ob 
Spreči. S. I l e š i č  podaja tolmačenja h karti obdelane zemlje v Sloveniji, 
izdelani na osnovi podatkov za katastrske občine. Sledi članek o karak teri
stičnih elementih solarne klime, ki mu je  avtor L. G o r c z y n s k i ,  bivši 
direktor Poljskega meteorološkega instituta. Nov donesek k naši naselbinski 
geografiji je  študija Br. B u k u r o v - a  o naseljih v Potisju. V. S i m i č  pro
učuje gornji perm  v Velebitu in tektoniko Velike Paklenice, J. C. R o g l i č  
pa nam podaja informativen pregled t. zv. evstatične in glacioevstatične 
teorije  ter zlasti izčrpno tolmači znano stališče francoskega geomorfologa 
Bauliga. — V 22. zvezku je  na prvem mestu antropogeografski pregled Like 
od R. B o š n j a k a .  St. V u j a d i n o v i č  podaja klimatsko skico Velikega 
Gradišta, V. S. R a d o v a n o v i č  opisuje Gornjo in Don jo Belico v Struškem 
Drimkolu kot prim er dveh stalnih vasi, ki sta se razvili iz nekdanjih vlaških 
sezonskih (pastirskih) naselij. Zelo poučna je  P. V u j e v i č - e v a  klimato- 
grafska študija o stopnji kontinentalnosti v posameznih k ra jih  Jugoslavije, 
prav tako O. O p p i t z - a  članek o razporedbi padavin na Balkanskem polo
toku po letnih dobah. Kratko poleogeografsko skico albanskega Elbasana po
daja  Sv. T o m i č ,  geografsko razprostranjenost kulture koruze v Jugoslaviji
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pa tolmači M. L u t  o v a c .  S. M. M i l o j e v i č  je  proučil kraške izvore 
Moravice v Sokobanjski kotlini, kar pomeni važen donesek k vprašanju raz
voja hidrografske zone na krasu. — Med manjšimi doneski vzbuja posebno 
zanimanje dokaj stroga ocena, ki jo  D. J. D e r  o k o  podaja o naši novi 
specialni karti. Omeniti je  še kot obžalovanja vredno dejstvo, da je  v zad
njem  zvezku „Glasnika“ izostala običajna bibliografija o Jugoslaviji. S. I.

Ostala izdanja Geografskega društva v Beogradu. V zbirki „Posebna 
izdanja“ je  izšel 19. zvezek, vsebujoč populacijsko študijo A . B i l d m o v i č a  
„Centar terito rije  i centar stanovništva u Jugoslaviji“. „Mémoires“ so nam 
prinesle v 4. zvezku VI. č o r o v i č e v o  študijo „Die Territorialentwicklung 
des bosnischen Staates im M ittelalter“, v 5. zvezku pa A. L a z i ć - e v o  raz
pravo „Le régime de la Trebišnjica, rivière karstique“, zgrajeno na avtor
jevih dolgoletnih in tem eljitih proučevanjih. V „Zbirki kara ta“ je  izšla 
R e n i e r -  ova karta  letne množine padavin v Jugoslaviji ter F. M i k i č - 
eva „Karta indeksa biološkog tipa Jugoslavije“. Zbirka „Atlas“ se je  pomnožila 
za zv. 13 (Naše visoke planine, ur. B. Z. M i 1 o j  e v i č) in zv. 14 (Planine 
Vlašić i Vratnica, dr. Br. G u š i č ) .  —

Etnolog. Glasnik Etnografskega muzeja v Ljubljani. VIII.-IX. 1936. — 
Iz vsebine: I. Š a š e 1 j  , Iz belokranjskega narodnega pesništva. — I. Š a - 
š e 1 j , Kaj pripovedujejo slovenski pregovori o ženskah. — H. T u m a ,  
K ulturni pomen imenoslovja rib. — N. Z u p a n i č ,  O rasni estetiki ljudstva 
pri Jugoslovanih. — S. V u r n i k ,  Belokranjica. — I. Š a š e 1 j , Slovenski 
pregovori iz rastlinstva. — N. Z u p a n i č ,  Poslednji guslar na ozemlju 
Brajcev in Belih Kranjcev.

Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. XVII, 1—4. L jubljana 1936. — 
J. P o l e c ,  Svobodniki na Kranjskem.

Časopis za zgodovino in narodopisje. Maribor, XXX, 1935, 3—4. P i v k o  
L., Ribištvo v Dravi in njenih vodah. XXXI, 1936, 1—2. N o v a k  V., Lan in 
njegovi izdelki v Slov. Krajini. — Fr. L o r g e r ,  Poročilo o izkopavanju 
rimske naselbine v Grobelcah p ri Šm arju pri Jelšah.

Rudarski zbornik, organ združenja jugoslovanskih rudarskih in topil- 
niških inženerjev, L jubljana I., 1. 1936/37.: Opis naših rudarskih in fužinar- 
skih podjetij.

Tehnika in gospodarstvo, L jubljana II., 1935/36: D v o r a k  V., Kriza 
v pomorski plovbi. — M a r n  R., Tujski promet na Jadranu v zvezi s Slo
venijo. — N a g o d e  Č., Naši izhodi na Jadran. — Id., Vplivna območja na 
severni Jadran projektiranih  zvez. — Id., K izgradbi longitudinalnih železnic 
v naši državi. — P e h a n i  I., Preskrba Evrope s pogonskimi gorivi. — R o g -
1 i č St., Jesenice - Zenica. — Š u k 1 j  e M., Cesta L jubljana - Sušak. — Ž n i 
d a r š i č  C., Vodna preskrba Krasa. — III., 1936/37, 1—6: — V i d m a r  M., 
E lektrifikacija Jugoslavije s posebnim ozirom na oskrbo pasivnih krajev. — 
G o s t i š a  V., Pomen rudarstva za naše narodno gospodarstvo. — M a r n  R., 
Gospodarski položaj Dravske banovine. — N a g o d e  č„  K gradnji ceste 
L jubljana—Sušak. — K o č e v a r  Fr., Tekstilne surovine v Jugoslaviji. — 
N a g o d e  Č., K proučitvi odvoza lesa in premoga iz Slovenije.

Гласник Етнографског Музе j а у  Београду, X. 1935. — N. Z u p a 
n i č ,  Ka problemu tum ačenja imena koruške prestonice Celovca. — M. S. 
F i l i p o v i č ,  Deformisanje lubanje u Jugoslaviji. — M. L u t o v a c ,  Srbljaci 
u Gornjem  Polimlju. — XI, 1936.: Lj. S. J a n k o v i č ,  Narodne igre na Ko
sovu. — T. Kn. K a t a n i č , Narodno lekarstvo. — B. D r o b n j a k o v i ć ,
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Maslinjaci i prerada maslina na Luštici u Boki Kotorskoj. — M. S. V l a h o 
v i č ,  О guslama i guslarima u pirotskom kraju.

Геояош кв ан али  Б а л к ан с к о га  полуострва, XIII, 1936. — Z. B e 
s i  ć , Prethodna saopštenja о geološkoj građi Crne Gore. — K. V. P e t k o 
v i č ,  Poprečni geološki profil kroz neogene slojeve kod sela Nerezi neda
leko od Skoplja. .— L. D o l a r - M a n t u a n i  — Gr.  G a g a r i n ,  Tre- 
molit aus dem Pohorje-Gebirge.

Carinthia I. 125. 1935. Josef S c h m i d ,  Siedlungsgeographie Kärntens; 
III. Die Haus- und Hofformen; str. 246—262. — 126. 1936. L. J a h n e ,  Zur 
Geschichte der Eisenhammer am Freibach, str. 50—61. — O. Z e l l ,  Das Er- 
gebniss der Sprachzählung von 1934. in Kärnten, str. 132—151. — Carinthia II. 
125. 1935. K a h l e r  F r a n z ,  Der Nordrand der Karawanken zwischen Rosen
bach in Ferlach, str. 1—12. P a s c h i n g e r  H e r b e r t ,  Geomorphol. Studien 
in M ittelkärnten str. 12—21. F r i e d e i  H e l m u t ,  Beobachtungen an den 
Schutthalden der Karawanken, str. 21—33. Carinthia II. 1935. Richard C a n a -  
v a l ,  Festschrift; Josef S t i n y ,  Die Quellen der Hochfläche von Rückersdorf, 
str. 91—96; V. P a s c h i n g e r ,  Der Forstsee in glazialgeologischer Betrach
tung str. 107—113. L. J a h n e ,  Zur Geschichte der Bleibergbaus Windisch 
Bleiberg, str. 113—118.

Geographischer Jahresbericht aus Österreich XVIII. 1935. L e n d 1 
E g o n ,  Die jungen deutschen Sprachinseln im westlichen Slawonien und den 
benachbarten Teilen Kroatiens, str. 79—96. — M o n t a g  E r i c h ,  Die Ver
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