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Obzornik. 
še o imenu LJubljane. 

Pred leti sem v razpravi „Razvoj Ljubljane" v Geografskem vest-
niku V—VI, str. 126—128 (Ljubljana 1930) postavil domnevo, da se je naše 
glavno mesto začelo imenovati ne po gradu, marveč po reki. Tamkaj 
navedeni razlogi govorijo za to, da se je prvotno srednjeveško naselje 
razvilo ob reki in dobilo po njej svoje ime. Z imenom Ljubljana so potem-
takem v srednjem veku sprva imenovali bodisi reko kot naselje ob njej. 
Nemško ime Oberlaibach za Vrhniko nam daje slutiti, da se je naselje, na-
stalo že zgodaj nad izvirkom reke, imenovalo Ljubljana. Imeli bi tudi tu 
podobno poimenovanje, kakor na mnogih drugih rekah in potokih, ker se 
označuje z istim imenom kakor voda tudi naselje, nastalo najbliže izvirku 
in ustju. Tako imamo Glince ob izvirku potoka Glinica nad Bolnicami pri 
Šentvidu in Glince pri Viču, kjer potok doseže Gradaščico. Enako vidimo vas 
Pšato ob izviru in ob ustju potoka Pšaite. Ob ustju dolenjske Krke stoji 
Krška vas, a soseska ob njenem kraškem izvirku se imenuje Krka, za katero 
še Valvasor navaja slovansko označbo Vrhkrka, nemško Gbergurk. Glede 
možnosti, da se je Vrhnika sprva imenovala Gorenja Ljubljana ali morda 
Vrhljubljana (v bližini imamo vas Vrzdenec, nastalo iz Vrhzdenec), ni mo-
goče reči ničesar preko ugibanja. Ime gore Ljubijanski vrh (813 m) nad 
Vrhniko bržkone še sedaj spominja na prvotno ime naselja. Da ima Vrhnika 
svoje ime po legi ob velikem vodneim izvirku, se zdi zelo verjetno, tem bolj, 
ko ima Vrhnika pri Ložu povsem enako lego nad močnim obrhom. Ljubljana 
pa je svoje ime dobila po legi ob prestopu enako imenovane reke iz aneku-
menskega barskega področja v naseljeno pokrajino ob prehodu v Ljubljan-
sko polje. Tudi takih poimenovanj imamo na Slovenskem jako mnogo. Nase-
lje Sava imamo tamkaj, kjer prestopi reka Sava iz širše doline pri Litiji v 
odljudno sotesko, a drugi zaselek enakega imena je tamkaj, kjer se pri Hrasit-
niku zopet začne nekoliko prostornejše, bol j zgodaj poseljeno dolinsko' pod-
ročje. Savica se imenuje vas, ki je bila nekdaj prvo naselje ob reki, kjer je 
prestopila iz sprva neobljudenega Bukovja v staro poseljeno ozemlje pri Bo-
hinjski Bistrici. Podobnih primerov je še nešteto. 

Ako smo s tem tolmačenjem na pravi poti, bi se reklo, da se j e reka 
sprva imenovala Ljubljana, pa da se je sedanje ime Ljubljanice razvilo šele 
kasneje, ko so jo l judje začeli polagoma tako imenovati, da ločijo ime mesta 
od imena za vodo. Niso redki podobni vizgledi, da se je potok jel imenovati 
spremenjeno po naselju, dasi mu je prvotno sam dal ime. Kropa, stari sedež 
fužin, žebljarjev itd., je svoje ime nedvomno dobila po potoku Kropi, ki po-
meni staro označbo za močni kraški izvir (prim. Kropo pri Gornjem Gradu, 
v Vojah v Bohinju, kakor tudi Krupo v Beli Krajini ter v Bosni). Ko pa je 
Kropa kot fužiinarsko naselje dobila velik sloves, so jeli polagoma potok ime-
novati Kroparico, kakor se označuje še dandanes. V nemški nomenklaturi se 
je, kakor v mnogih podobnih primerih, ohranilo prvotno poimenovanje, ime 
Laibach je pomenilo tako mesto kakor tudi reko. 

V oporo naznačenemu tolmačenju moremo navesti nekaj malega no-
vega. V zgornjem delu Polhograjske doline se nahaja tik pod Betajnovo maj-
hen zaselek Ljubljainiea. Znan mi j e bil že dolgo, a nanj sem postal pozoren 
v zvezi z navedenim tolmačenjem ljubljanskega imena šele nedavno. Spomnil 
sem se, da imenujejo stare karte v nemških izdajah potok Gradaščico zelo 
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pogosto Klein-Laibach, kar bi pomenilo v slovenskem v prvotnem pomenu 
Malo Ljubljano ali Ljubljanico. Ime Ljubljanica za Gradaščico je moglo na-
stati samo v dobi, ko se j e glavna reka še imenovala Ljubljana, podobno ka-
kor se je ob Savi kot glavni reki Bohinjska Sava sprva imenovala Savica. 
Prvotno slovensko ime Ljubljanica za sedanjo Gradaščico .pa nam potrjuje 
prav zaselek Ljubljanica s svojim imenom. Zakaj ta vasica stoji v zgornjem 
delu Polhograjske doline, itamkaj, kjer se začne njen nekdaj neposeljeni 
najvišji del i<n kjer se cesta, držeča od Lučen, vzpne čez 536 m visoko ležeči 
preval v Horjulsko dolino. Najvišje naselje v povirju Gradaščice, nekdanje 
Ljubljanice, je dobilo ime po potoku, podobno kot Glince, Peata, Savica itd. 
Reči moramo tedaj, da se ime vasice Ljubljanice prav dobro uvršča v vrsto 
razlogov, ki nam tolmačijo, da ima slovenska prestolica svoje ime po reki, 
ob kateri je postavljena. (Naj še pripomnim, da se imenuje zgornji del Gra-
daščice dandanes Mala voda, v čemer je nemara ohranjena dediščina po sta-
rem poimenovanju v sorazmerju z glavno reko, sedanjo Ljubljanico.) 

A. Melik. 
K študiju depopulacije v škofjeloškem hribovju. 

V svojem regio,nalno-geografsikem opisu škofjeloškega hrilbovja v „Geo-
grafskem vestniku" XIV (1938) sem na str. 88—91 opisal izrazito nazadovanje 
števila prebivalstva v Selški dolini. Glede tega, kam se vrši odtok prebivalstva, 
sem mogel navesti le nekaj skromnih podatkov, in sicer o onem deležu pre-
bivalstva, ki j e rojeno v Selški dolini, danes pa živi v Ljubljani. V zvezi s 
tem mi je naknadno poslal načelnik Splošne državne statistike v Beogradu 
g. dr. R. A n d r e j i k a izvirno popisno gradivo ljudskega štetja iz 1. 1931., 
v kolikor se tiče onega prebivalstva, ki j e bilo rojeno v Selški dolini, a živi 
danes v mestnih, odnosno industrijsko-obrtnih krajih Gorenjske, t. j. v obči-
nah Škofja Loka in Stara Loka, v mestni občini Kranj in v sosednji občini 
Stražišče, v občini Tržič s sosednjima občinama Kov or in Križec v občinah Bled 
in Lesce ter v občinah Jesenice in Koroška Bela. G. načelniku dr. Andrejki 
se tu iskreno zahvaljujem ter smatram za dolžnost, da s temi podatki izpo-
polnim svoj opis Selške doline. 

L. 1931. j e živelo v vseh navedenih gorenjskih občinah 305 ljudi, ki so 
bili rojeni v Selški dolini. Razmeroma nizko število v primeri z znatno de-
populacijo naše doline nas ,ne sme motiti, ker se moramo zavedati, da tu niso 
všteti vsi oni, ki so po svojem poreklu v prvi generaciji nazaj doma iz Selške 
doline. Od teh 305 ljudi jih je 196 iz občine Selca, 60 iz občine Sorica in 49 
iz občine Železniki. Če primerjamo te številke s številom 1. 1931. prisotnega 
prebivalstva v 'navedenih občinah, vidimo, da je delež te migracije v najno-
vejši dobi najjačji v občini Železniki, kjer znaša 5"6 izseljencev na 100 pri-
sotnih prebivalcev. Iz mojih navedb na str. 91 GV 1938, je razvidno, da je 
delež Železniikarjev v Ljubljani precej znatnejši. Obč. Selca ima na 100 
svojih prisotnih prebivalcev 4'3 v gorenjskih občinah, skoraj enkrat več kot 
v Ljubljani, občina Sorica pa 3"4, neprimerno več kot v Ljubljani. Značilno 
je, da med vsemi temi 305 ljudmi .močno prevladujejo žensike, saj so moški 
med njimi le 104. Zelo močan je seveda odtok v Kranj: na Kranj s Stra-
žiščem odpade več kot ena tretjina (Kranj 92, Stražišče 18), na škof jo Loko 
s Staro Loko še nekaj več (Škofja Loka 85, Stara Loka 35), na Tržič s Ko-
vorjem in Križami le 21 ljudi, na Jesenice s Koroško Belo 36 ljudi, na Bled z 
Lescami 18 ljudi. Značilno je, da živi iz selške in železniške občine nad po-
lovico teh izseljencev v mestih Kranju in Škofji Loki (iz obč. Selca jih je v 
Kranju 66 in v Škofji Loki 63 od celotnih 1%, iz obč. Železniki od 49 v Kranju 
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17 in v Škofji Loki 16), d očim j e pri Sorici razmerje nekoliko drugačno: 
od 60 jih odpade na Krainj ile 13 in na Loko 6, pač pa na Jesenice 14 in na 
Bled z Lescami 6. Ker smo videli, da je delež Soričanov tudi v Ljubljani 
neznaten, moremo podčrtati, da gre migracija iz Sorice nekoliko v drugo 
smer, kot iz ostale Selške doline. 

Kar se tiče poklica navedenih 305 ljudi, j e med njimi največ zaposlenih 
v obrti (70) in sicer so predvsem pomočniki m vajenci v Kranju in škofji 
Loki. Druga močna kategorija so gospodinje (55), to se pravi priženjenke 
v Kranj, Škofjo Loko, Jesenice, izrazito pa v še precej kmetsko občino Stara 
Loka (17 gospodinj). Industrijskih delavcev je 53, od tega 13 v Kranju, 10 v 
Stražišču, 9 v Loki in le 4 na Jesenicah. Končno j e še močno zastopana slu-
žinčad (45), po ogromni večini ženska, in sicer skoraj le v Kranju in Škofji 
Loki. Svetozar Ilešič. 

Novo štetje prebivalstva v Španiji. Dne 31. decembra 1939 se je izvršil 
v Španiji nov popis prebivalstva, o katerem podajamo glavne rezultate. Ce-
lotno prebivalstvo je znašalo 25,975.441, ikar pomeni 2.4 milj. oz 10*296 pri-
rastka v primeri z 1. 1930. Najkrepkeje je prebivalstvo narastlo na Kanarskih 
otokih ter v provincah Barcelona, Bisikaja in Cordoba. Učinki državljanske 
vojne se bistveno ne poznajo, saj je bil porast v razdobju 1920—1930 le za 
spoznanje znatnejši (10*4%). Gostota je narastla od 46*6 na 51*4 prebival-
cev na km2. Prestolnica Madrid šteje 1,194.800 ljudi, je torej narastla od 
1. 1930. za 241.186 ljudi (25'3%), kar je tudi nekoliko manj od prirastka v 
prejšnjem desetletju (27%). Barcelona ima 1,398.900 prebivalcev ter j e od 
1. 1930. narastla za 31*9%. Ostala največja mesta so: Valencia s 405.100, Se-
villa z 253.200, Malaga z 232.100, Bilbao z 228.400, Saragossa z 212.000, Murcia 
s 177.400, Cordoba s 141.800, Granada s 134.200 in Valladolid s 107.100 pre-
bivalci. 

Prebivalstvo zemlje 1. 1938. — Revija „Wirtschaft und Statistik" ob-
javlja rezultate cenitve prebivalstva zemlje za 1. 1938. ter navaja celotno 
številko okr. 2.169 milijonov, dočim je bila za 1. 1910. 1.686 milj., za 1. 1920. 
1.770 milj. in za 1. 1930. 2013 milj. Delež Evrope na celotnem prebivalstvu 
zemlje, ki je 1. 1910. s 26*5% dosegel svoj višek, je padel na 24*4%. Delež 
Azije znaša 55%, Amerike 12*7%, Afrike 7*4% in Avstralije z Oceanijo 0*5%. 
Neka/ko tri desetine ljudi je v območju Britanskega (24*4%) in Francoskega 
imperija (5*3%), in sicer na površini, ki obsega 35*3% vsega kopnega. Kitaj-
ska obsega 20*1% vsega zemeljskega prebivalstva na 7*7% vse kopne povr-
šine. Sovjetska Unija ima 8*4% ljudi na 15*8% površine, Zedinjene države 
6*9% prebivalcev na 7*2% površine, Japonska 4*7% prebivalcev na 0*5% po-
vršine, Nizozemska področja 3*5% ljudi na 1*5% površine, Nemčija (v obsegu 
pred 1. 1938.) 3*2% prebivalstva na 0*3% površine, Italijanski imperij 2*7% 
ljudi na 2*8% površine in Brazilija 2% ljudi na 6*3% površine. 

Dasi se objavljajo v najnovejšem času podatki te vrste tudi že za 1. 1939. 
in celo za 1. 1940., smo se vendar odločili za objavo zgornjih številk za 1. 1938., 
ki še ne vpoštevajo posledic poslednjih vojnih dogodkov in z njimi zvezanih 
pojavov ter nam potemtakem kažejo zadnje normalno stanje. 
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Književnost. 
Krajevni leksikon Dravske banovine. Krajevni repertorij z uradnimi, 

topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in 
tujskoprometnimi podatki vseh krajev Dravske banovine. Izdala: Zveza za 
tujski promet za Slovenijo v Ljubljani. Za upravo in uredništvo odgovoren 
Gvido Zupan. Ljubljana 1937. Strani 715. 

Splošne pripombe k statističnemu in geografskemu delu. Kakor je ured-
ništvo Krajevnega leksikona poudarilo v svojem predgovoru, j e prvotno 
idejo o knjigi priklicala potreba po praktičnem statističnem priročniku 
o posameznih krajih Slovenije. Zasnova se je kasneje bistveno razširila in 
sicer v smeri leksikona v pravem smislu besede: knjiga naj bi ne prinesla 
le statističnih podatkov, kakor jih prinašajo običajni krajevni repertoriji, 
temveč naj bi vsebovala tudi podroben vsestranski opis vsakega posameznega 
kraja. Ta zasnova je v svojem bistvu izredno široka. Kolikor imamo pregleda, 
j e takih del v širšem obsegu po svetu zelo malo. Za naše sosedstvo in za 
naše kraje smo doslej poznali le zgodovinsko-topografske leksikone na eni, 
ter statistične repertorije na drugi strani. Zasnova Kr. 1. je torej a priori 
stavila velike zahteve na izdajatelja in uredništvo, to tem bolj, ker je pri 
nas podrobno poznavanje posameznih krajev glede vseh najrazličnejših pa-
nog proučevanja še zelo pomanjkljivo, prav tako pa je še preslabo in pre-
splošno organizirana naša statistična služba. Kljub temu, da je založba imela 
na razpolago obsežen uradni in poluradni aparat, ni bilo pričakovati, da bi 
«e mogel Kr. 1. dvigniti nad prvi poizkus dela te vrste pri nas. 

Vendar je Kr. 1. po nekako petih letih dela izšel. Razumljivo je, da je 
takoj dosegel svojo praktično svrho ter pričel služiti vsem in vsakomur kot 
informativen priročnik. Ravno v tem, da so knjigo na široko pričeli uporab-
ljati interesenti vseh vrst, vseh slojev in vseh strok, pa se je že v teh prvih 
letih uporabe knjige nujno pojavila nevarnost povsem nekritičnega prevze-
manja podatkov iz Kr. 1. : povprečni naš človek j e pričel smatrati vse, kar je 
v knjigi našel, za čisto zlato, ter ga v najrazličnejši obliki podajati v druge 
roke. 

Zato smatramo, da ni odveč, če zdaj, ko je od izida Kr. 1. že preteklo 
nekaj časa, v „Geografskem vestniku" objavimo o njem nekaj kritičnih pri-
pomb, z namenom, da povečamo uporabnost knjige, odnosno — bolje rečeno 
— da to uporabnost omejimo in ogradimo na oni obseg, ki ga dejansko že 
ima, ako na vsebino gledamo z dovolj kritičnosti in preudarnosti. Ker je 
ena najvažnejših in v praksi najbolj uporabljanih strani Kr. 1. njegovo zgo-
dovinsko gradivo, smo se obrnili na naše najbolj poklicane strokovnjake, da 
nam o njem poročajo posebej ter nam pokažejo, na kak način smemo zgodo-
vinske podatke Kr. 1. uporabljati.1 Njihova poročila objavljamo spodaj. Pod-
pisani pa smatra za umestno, da kot sočlan uredništva Kr. 1. sam poda na tem 
mestu nekaj splošnih pripomb o Kr. 1., predvsem seveda kar se tiče stati-
stičnih in geografskih navedb. 

Ni kajpada namen teh pripomb opozarjati na pozitivne strani dela. 
Da je Kr. 1. pomembno delo na slovenskem knjižnem trgu, prav posebno pa 
še v naši geografski literaturi, ni treba posebej poudarjati. Da vsebuje bo-
gastvo najrazličnejših podatkov za vsakogar, med n j imi tudi mnogo gradiva 

1 Zgodovinsko gradivo za Kr. 1. je v celoti (izvzemši srez Kočevje) pri-
speval prof. Pavle U r a n k ar. 

« 
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za geografijo, je prav tako samo ob sebi umevno. Moje pripombe naj zato 
орогоге predvsem na negativne in nezanesljive točke tega dela, naj jih v 
splošnih potezah pojasne, da bo mogel strokovnjak, ki delo uporablja, sam 
presojati uporabnost navedb ter izbirati med njimi. 

V ta namen naj naknadno navedem nekaj dejstev iz zgodovine na-
stanka Kr. L, ki so potrebne, da se pojasni stališče strokovnega uredništva 
in njegova eventuelna odgovornost za stvarne netočnosti knjige. Strokovno 
uredništvo je bilo v velikem delu vabljeno k sodelovanju šele v zadnjem 
letu pred izidom leksikona. Postavljeno je bilo pred dokončni sistem leksi-
kona, ki ga je že preje določilo izdajateljstvo, v obliki, ki nikakor ni bila 
vedno posrečena. Tako j e n. pr. nedvomno zgrešeno, da se j e skušalo pri 
vsaki najmanjši vasi podati podroben krajepisni in gospodarski opis, za ka-
terega le prepogosto ni nikakih konkretnih podatkov, kar je privedlo mar-
sikje do nepotrebnih in nepreciznih ponavljanj ter na splošno izrečenih pre-
soj o položaju in gospodarskem življenju posameznih naselij. — Prav ta,ko 
je bila večina strokovnih sotrudnikov Kr. 1. že preje določena, ne vedno s 
posrečeno roko in ne po strokovni usposobljenosti. Nekatere stroke (zgodo-
vina, geologija, botanika itd.) so bile v celoti poverjene nekaterim sicer stro-
kovno kvalificiranim sodelavcem, ki pa zaradi obsežnosti svoje naloge niso 
mogli dovršiti posla s popolno znanstveno točnostjo in zanesljivostjo. Tudi 
strokovno uredništvo je moglo s te strani do neke mere presoditi le geo-
grafsko in topografsko gradivo, za ostale podatke pa j e moralo prepustiti 
odgovornost posameznim avtorjem. Žal, sistem leksikona ne dopušča povsem 
jasne opredelitve te odgovornosti, kljub temu, da se na eni uvodnih strani 
navajajo posamezni sodelavci in obseg njihovega dela. 

Strokovno uredništvo, ki je bilo pretežno v rokah geografov, je ven-
dar proti birokratskemu sistemu opiso-v po podrobnih upravnih edinicah do 
neke mere uspelo z uvedbo preglednih opisov po občinah in srezih. Po na-
šem mnenju bi bila ureditev leksikona bolj smiselna, če bi se ti opisi še 
razširili, navedbe pri posameznih krajih pa se omejile le na statistične in 
drugç zares konkretno ugotovljive podatke. Članki na uvodnem mestu knjige, 
ki podajajo preglede po posameznih strokah za vso banovino, so prav tako 
ideja izdajatelja. Y bistvu prav za prav v Kr. 1. ne spadajo, vrednosti samo-
stojnega dela pa po večini tudi nimajo, ker so le preglednega značaja in 
nosijo neredko birokratski pečat. 

Pripomniti je še, da je imelo uredništvo v načelnih vprašanjih te 
vrste velike borbe z izdajateljstvom, iz katerih pa ni vedno prišlo uspešno, 
ker je imelo slednje večje polnomočje od prvega. Kot primere naj nave-
dem, da so se na nekaterih preglednih kartah srezov pojavili neokusni 
oglasi brez vsake vednosti uredništva, nadalje, da se je poskušalo v krajev-
nih opisih odmeriti posameznim industrijam, gradovom itd. prostor ne po 
njihovi dejanski pomembnosti, temveč po — znesku, ki ga je prizadeti pla-
čal upravi leksikona v inseratne svrhe. Uredništvu se je le s težavo posre-
čilo, da je načelo te vrste omejilo samo na dodatni seznam industrijskih in 
drugih podjetij. 

Kar se tiče samih geografskih in statističnih podatkov, je uredništvo 
storilo vse mogoče, da so čim točnejši, ter je lahko za nje v večji meri jam-
čilo, kot pa za ostale. Glede statističnih podatkov je moglo seveda le do neke 
mere prebresti težave, ki so jih povzročile ravno v dobi 1933—1937 izvršene 
komasacije občin, pa silne pomanjkljivosti v naši statistični službi; o tem je 
v ostalem govor tudi v predgovoru knjige. Glede glavnih statističnih po-
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datkov, ki se navajajo pri posameznih krajih (to so število prebivalstva, hiš, 
posestnikov, kočarjev ,in najemnikov), j e bilo uredništvo mnenja, da je 
pripisati zanesljivost le prvima dvema kategorijama (številu prebivalstva in 
hiš), dočim so se ostale tri nedvomno določale po precej različnih kriterijih 
v posameznih občinah in srezih ter j e zlasti število najemnikov že na prvi 
pogled kočljiva stvar, ne glede na to, da ni nikjer opredeljeno, kaj je mišljeno 
pod pojmom „najemnika". Uredništvo pa s svojimi pomisleki ni prodrlo, 
kar brez dvoma ni v korist splošne zanesljivosti knjige. Zato smatra podpi-
sani za svojo dolžnost, da na tem mestu opozori vsakogar, naj se v Kr. 1. 
zanaša le na prvi dve kategoriji statističnih podatkov, pa še ti dve naj radi 
navedenih statističnih težav po možnosti kontrolira s podatki, ki so bili po-
zneje uradno objavljeni v „Splošnem statističnem pregledu Dravske bano-
vine" (Ljubljana 1959). Previdnost je potrebna tudi pri ostalih uradnih po-
datkih v Kr. L, t. j. pri navedbah pristojnih oblastev, oddaljenosti do njih, 
pri seznamih društev in institucij, dasi je bila ravno v tem pogledu izvršena 
ponovna natančna kontrola. Glede krajevnih imen je pripomnili, da se je 
bilo treba spričo poluradnega značaja publikacije držati v glavnem uradno 
uveljavljenih imen. 

Naj povzamem: v celoti je „Krajevni leksikon" brez dvoma knjiga, ki 
se naša banovina lahko z n j o postavi pred svojimi sosedi. Ker pa pomeni 
prav za prav le prvi poizkus te vrste, naj bi naše pripombe veljale kot ne-
kako navodilo k eventualni ponovni izdaji, ki ji ne bo več mogoče v toliki 
meri priznati opravičil. Vsekakor pa bo tako izdajo morala že od vsega za-
četka voditi strokovna, kritična in odgovorna roka. Svetozar Ilešič. 

Zgodovina v Krajevnem leksikonu Dravske banovine. — Od podatkov, 
ki nam jih nudijo razni realni leksikoni in enciklopedije, z upravičenostjo 
pričakujemo, da predstavljajo zadnjo stopnjo dognanega zanesljivega znanja 
o predmetih in stvareh, ki jih obravnavajo. To je potrebno, kajti dobro 
vemo, kako so prav realni leksikoni in enciklopedični slovarji oni vir, iz ka-
terega črpajo mnogoštevilni, ki jim ni in ne more biti do lastnega raziskava-
nja, svoje znanje. Tudi Krajevni leksikon Dravske banovine, ki ga j e 1937 
izdala Zveza za tujski promet za Slovenijo, spada v vrsto takih leksikalno-
enciklopedičnih del. Je to obsežna publikacija z bogato obilico upravnih, sta-
tističnih, topografskih, geografskih, gospodarskih, tujskoprometnih in drugih 
podatkov. Delo, kot ga doslej še nismo imeli in ki nam je bilo kot tako ne-
dvomno zelo potrebno. Mnogi ga bodo uporabljali, iskajoč v njem zanesljive 
podatke o krajih naše domovine. Vpliv tega iz Kr. 1. črpanega znanja se že 
pozna v poljudnih spisih, ki seveda nimajo strogo znanstvenih zahtev, v in-
formativni literaturi razne vrste, pri poljudnih predavanjih, v propagandnih 
spisih in v dnevnem časopisju. Ne čutim se poklicanega v celoti presoditi, 
do kake mere zanesljivosti gredo podatki iz mnogoterih strok, obravnavanih 
v Kr. 1.; zdi se mi pa in želeti bi bilo, da so točnejši in zanesljivejši od 
mnogoterih podatkov za zgodovino posameznih krajev in okrajev. Prav to, 
da so se napačni, nezanesljivi in dvomljivi zgodovinski podatki začeli iz Kr. 1. 
širiti v raznovrstno poljudno literaturo, predavanja, dnevno časopisje itd., 
me je napotilo, da o njih na tem mestu vendarle nekoliko spregovorim. Le 
nekoliko, kajti če bi začel vse od kraja „popravljati", kar j e glede zgodovine 
napačnega v Kr. 1., bi to napolnilo kaj dolgo vrsto strani Geografskega 
Vestnika. 

Poudarjam pa, da nikakor ne smemo vsega, kar se o zgodovini raznih 
krajev in okrajev v Kr. 1. piše, obsoditi; mnogo j e tudi glede zgodovine v 
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njem dobrega in povsem zanesljivega; pri številnih krajih so zgodovinski 
podatki točni; novejša zgodovina j e na splošno bol je obdelana od starejše; 
nekateri okraji so od zgodovinske strani .podrobneje in točneje opisani od dru-
gih, tako da j im s kritične strani ni kaj očitati. Tudi številni krajevni zgodo-
vinski podatki, ki so jih nemara razni korespondenti .pošiljali uredništvu 
Kr. 1., so in more jo biti tudi za strokovnega zgodovinarja, ki živi daleč od 
onih krajev, prav dobrodošli. Toda med obi l ico nedvomno dobrih in zaneslji-
vih podatkov, čr.panih iz zanesljivih virov in literature, ki j ih bo marsikdo 
z velikim pridom uporabljal, j e na žalost nasejanega mnogo napačnega in 
pogrešnega, tako da j e pri uporabi zgodovinskih podatkov v Krajevnem 
leksikonu vendarle velika previdnost na mestu. Oni, ki j e ali ki so sestav-
ljali zgodovinske podatke za Kr. L, se v številnih primerih ne morejo izgo-
varjati na morebitno nezanesljivo in pomanjkl j ivo literaturo, češ, podano je 
pač to, kar se j e nazadnje o zgodovini tega ali onega našega kraja ali okraja 
zanesljivega napisalo in ni bila naša naloga samostojno raziskavati zgodo-
vino naših krajev in dežele. Ni dvoma, ta .naloga ne prihaja pri takem delu 
v poštev, toda avtor ali avtorji zgodovinskih podatkov bi morali vedeti in 
znati ločiti skrajno zastarele in nezanesljive spise ter mnenja raznih dile-
tantov in sumljivih piscev od strokovne novejše literature; bi morali upo-
rabljati novejša dognanja zgodovinske literature, ne pa se zatekati k 
zastarelim delom dvomljive znanstvene vrednosti, kakor da j e to zadnje, 
kar prihaja za zgodovino tega ali onega kraja v poštev. Zdi se, da številna 
novejša raziskavanja slovenskih in neslovenskih zgodovinarjev avtorju ali 
avtorjem zgodovine v Kr. 1. niso bila znana. Poudarjam, da ne gre morebiti 
tu za kako težko dostopno strokovno literaturo; vsaka naša večja znanstvena 
pa tudi mnogotera neznanstvena knjižnica ima dela in spise, ki bi, če bi jih 
avtor ali avtorji zgodovinskega dela v Kr. 1. le kolikor toliko uporabljali, 
mogli preprečiti številne napake, ki vrednost lepe, sicer bogate in dobrodošle 
publikacije na žalost zmanjšujejo. 

Navedem naj za primer le nekatere netočnosti in napake ter način 
zgodovinarjevega dela v Kr. 1.; lahek posel bi bil vrsto netočnosti in napak 
v izdatni meri pomnožiti. 

V prvem opisanem okraju, brežiškem, stoji na primer na str. 75 zapi-
sano, da j e 1. 859. podaril kralj Ludvik Nemški Brežice solnograškim nadško-
fom, ki da so ostali s presledki lastniki tega okraja do konca srednjega 
veka. V 10. in v prvi polovici 11. stoletja so namreč spadale Brežice pod 
rajhenburško gospoščino, ki j e bila last grofa Viljema in njegove žene 
bi. Heme iz rodbine Breže-Seliških. Po smrti moža j e ta .podarila okoli 
1. 1045. .svoja posestva solnograškim nadškofom, ki so tako ponovno bili go-
spodarji Brežic do 1. 1480. — Koliko napačnih trditev, ki bi izostale, če bi 
avtor uporabljal vsaj nekoliko povsod lahko dostopno in zanesljivo litera-
turo o predmetu. Od kod letnica 859 (ki se na str. 83 s podoD.no napako za 
Sevnico ponavlja) in s tem v zvezi Ludvik Nemški ter solnograški nadškofje, 
mi je uganka. Solnograd ni nikdar „ponovno" postal gospodar Brežic, dobil 
j e Rajhenburg in z nj im pač tudi vsaj del brežiškega okraja 1. 1043. (ne 
„okoli 1. 1043."). Tudi letnica 1480 j e napačna. Da je prvotni grad oziroma 
stolp v Brežicah stal g o t o v o že v 9. stol., je tudi le našemu avtorju znamo. 
Podobno glede Rajhenburga, ki da se omenja že 838, ko j e semkaj pribežal 
slovensko-panonski knez Pribina k mejnemu grofu Salahonu. Prvo ni res, a 
drugo j e le majava kombinacija, ki j o pa Kr. 1. nudi kot povsem zanesljivo 
dejstvo. 
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Ustavimo se pri Žalcu (str. 111). Grofe Weimar-Orlamiinde, ,ki se na 
Slovenskem ne pojavijo pred 11. stol., je Krajevni leksikon proglasil že v 9. 
stol. za ustanovitelje Žalca in upravnike Savinjske in Mislinjske doline, kar 
niso nikdar bili. — Ana, grofica Ortenburška rojena Krupska, vdova po 
1574 umrlem grofu Otonu, nastopa kot ustanoviteljica avguštinskega samo-
stana v Ljubljani in ženskega samostana v Velesovem na Gorenjskem 
(str. 135). Ne eno, ne drugo ni res, avguštinski samostan v Ljubljani j e stal 
najmanj že 1. 1320., Velesovo j e pa ustanovljeno že leta 1238. — O belo-
kranjski Vinici piše Kr. 1., da se omenja prvič leta 1082., ko je Katarina 
Zovneška prinesla poleg Ribnice in Sodražice tudi Vinico kot doto Konradu 
Turjaškemu (1067—1107). Koliko netočnosti v enem samem stavku! O belo-
kranjski Vinici 1082 in o kakem Konradu Turjaškemu med 1067 in 1107 v 
zanesljivih zgodovinskih virih ni nikjer nobenega sledu. Znane Katarine 
Žovneške se pojavljajo šele od srede 14. stol. dalje. Vinice (ne Vinica), ki se 
pač omenjajo v zvezi s Turjaškimi, toda prvič šele 1228, so vas v ribniškem 
okraju. Zakaj se j e avtor tu in na številnih mestih opiral na fantazije kakega 
Schönlebna, Radicsa in drugih, ko so mu stali na razpolago povsod dostopni 
zanesljivi izsledki novejšega zgodovinopisja, jni j e nepojmljivo. Le tako se 
j e mogel pojaviti neki v zgodovinskih virih povsem neznani turjaški grof 
Otoman (1167—1215). Ta j e po Kr. 1. živel za časa oglejskega patriarha 
Volkmerja; stati bi seveda moralo Volfgerja (str. 142, 228). O starih Turja-
čanih smo danes vse drugače poučeni kot to ponavlja avtor, sledeč fanta-
zijam starih skriberotov (str. 228). — Vinji vrh na Dolenjskem j e podelil 
cesar Oton poleg Škofje Loke 1. 1074. brižinskim ali freisinškim škofom 
(str. 469). Resnica je ta, da j e cesar Oton II., toda že 973, podelil škofom iz 
Freisinga posest okoli ško f je Loke na Gorenjskem; Vinji vrh pa se omenja 
prvič 1074, toda ne kot šele takrat od freisinških škofov pridobljena posest. 
Cesar Oton je 1. 1074. seveda nemogoč. Kolika zmeda pojmov in dogodkov! 

Z naštevanjem takih in podobnih napak bi mogel vsakdo, ki mu j e 
zgodovina naših krajev le nekoliko znana, z lahkoto izpolniti še dolgo vrsto 
strani. Popraviti bi mogel številne letnice, ko se po podatkih Krajevnega 
leksikona posamezni kraji baje prvič omenjajo. Glede tega so zapisane na-
ravnost neverjetne stvari. Kot popolnoma zanesljivo dejstvo na primer, da 
je ljubljanska cerkev sv. Miklavža stala n e d v o m n o že v 7. stoletju, ali 
da se Sodražica in Ribnica omenjata že okrog 1082, dolenjska Kostanjevica 
prvič 1091, cerkev na Otoku sredi Blejskega jezera pred 1004 itd., itd. Neka-
tere cerkve segajo po Krajevnem leksikonu — brez vsake utemeljitve, ki bi 
j o dokazovali zanesljivi viri — kar v dobo pokristjanjevanja Slovencev (na 
primer Dobova pri Brežicah, „najbrž" dolenjska Bela Cerkev), za marsika-
tero cerkev ali grad j e točno povedano, kdaj je bil sezidan, čeravno za-
nesljivi viri o tem ničesar ne vedo (na pr. Črnomelj na str. 123) ; cerkve se 
ustanavljajo, ko so že davno obstajale, ali pa se še stoletja za letnico, na-
vedeno v leksikonu, ne omenjajo. V Šmartnem pri Litiji se omenja po Kr. 1. 
prvi vikar 1. 1135., kar se iz zanesljivih virov ne da dokaizati; zato je bilo 
pred nekaj leti seveda povsem neutemeljeno slovesno praznovanje 800-Ietnice 
obstoja šmartenske cerkve. 

Menim, da j e iz teh primerov dovolj razvidno, kakšna cena gre mnogo-
terim med številnimi zgodovinskimi podatki v Krajevnem leksikonu Dravske 
banovine. Žal kvarijo ti napačni podatki tudi vtis vsega onega, kar je v zgo-
dovinskem delu leksikona sicer nedvomno dobrega in točnega ter so močno 
na škodo bogati vsebini in veliki vrednosti celotnega dela. M. Kos. 
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Arheologija v Krajevnem leksikonu Dravske banovine. Krajevni leksi-
kon navaja pri posameznih krajih poleg drugih podatkov tudi najdišča pra-
zgodovinskih in rimskih starin. Avtorji seveda niso mogli ekscerpirati vse 
zadevne znanstvene literature, kar se šele sedaj postopoma dogaja ob pri-
liki priprav za arheološko karto Jugoslavije. V tem pogledu so bili navezani 
na poročila lokalnih faktorjev, župnikov, učiteljev itd. Vrednost podatkov, 
ki nam jih nudi Kr. 1., j e torej odvisna od znanja in zanimanja dotičnih po-
ročevalcev, popolnosti seveda ni pričakovati. Za neke kraje so pa podatki 
kljub temu prav obilni, na pr. za Dolenjsko, kjer se ljudstvo živo zanima 
za tamošnje starine, za gomile itd. Tudi strokovnjak bo tu našel marsikaj 
novega. Čeprav bo treba vse te podatke kritično kontrolirati, nam nudijo 
vendar dragoceno oporo za nadaljnje delo. Toda drugod pogrešamo zelo va-
žna in splošno znana najdišča ali spomenike. Tako se na pr. nikjer ne ome-
njajo poznoantične utrdbe pri Selu, pri Robu (str. 228) ali pri Pokojišču 
(str. 337). Pri Pivoli, obč. Hoče (str. 412), se omenjajo sledovi neolitske na-
selbine poleg gradu Hompoš, ki sploh ne obstaja, velika skupina gomil, ena 
največjih, kar jih imamo v Sloveniji, pa začuda ne. Tudi hallstattske najdbe 
iz Podloža pri Ptuju (str. 508) iščemo zaman. Mnogokrat niso podatki točni. 
Pri Čermožišah (str. 608) ina pr. se mi našlo rimsko orožje, nego depojska 
najdba iz bronaste dobe, ena največjih v Sloveniji. Da se kot najdišče tzv. 
uegovskih čelad (ena z .najstarejšim germanskim jezikovnim spomenikom) 
navaja Negova sama (str. 386), je splošna napaka. Po OZN I 185 so se čelade 
našle v Zenjaku (str. 440). Pri Sv. Rupertu na Dol. (str. 280) niso nikdar od-
krili sledov stavb na koleh. Tu in tam so zamenjani istoimenski kraji: na 
pr. str. 398. Tu omenjene „merovinške" (dejanski japodske) najdbe ne iz-
virajo iz Ulake pri Blokah, nego iz Ulake pri Ložu. Na str. 605 j e naveden 
kot najdišče znanih keltskih novcev trg Lemberg (srez Šmarje pri Jel.) 
mesto gradu Lemberg med Dobrno in Vojnikom. 

Ozko obzorje lokalnih zgodovinarjev vidi v vsakem rimskem predmetu 
nekaj posebnega in sklepa iz tega takoj na važnost dotičnega kraja. Kmalu 
nastane iz tega kako rimsko taborišče. Sodeč po Kr. 1. bi imeli v Sloveniji 
več rimskih taborišč kakor ob samem limesu. Na pr. str. 71 v brežiškem 
srezu, str. 111 pri Žalcu, str. 260 pri Kostanjevici, kjer se omenja cela 
„veriga trdnjav ob Krki od Brežic do Novega mesta", str. 291 pri Mariji 
Gradcu (pri Laškem) itd. Ne smemo se čuditi, če piše avtor pri Radovljici 
(str. 527): „Sledovi rimskih taborišč so tu redkejši kot drugod v Sloveniji." 
Tudi drugod niso tako pogosti, kakor bi se lahko sklepalo po teh besedah. 

Zelo pomanjkljivi in netočni so podatki o rimskih cestah. Raziskavanje 
rimskih cest je sicer sploh precej problematično in že od nekdaj torišče raz-
nih diletantov. Vendar ne gre, da bi vse napake v Kr. 1. pripisali temu 
dejstvu. Lož pri Starem trgu na pr. ni „na znameniti rimski cesti Aquilea— 
Siscia" (str. 402). Rimska cesta Emona—Siscia ni šla skozi Brežice (str. 75), 
cesta iz Celja skozi Zidani most v Sisak ne čez Vranje ,pri Sevnici (najdbe 
iz te poznoantične trdnjave, verjetno kakega zatočišča, tudi niso v Celovcu, 
temveč v Gradcu, str. 85). Avtor pravi pri Radečah (str. 267) : „Tu je stala 
34. postaja na rimski prometni cesti Aquileia (Oglej)—Siscia (Sisak). S to 
cesto se je tu križala pot Poetovio (Ptuj) — Celeia (Celje)—Zidani most— 
Radeče—Neviod.unum (Drnovo pri Krškem).'' S to navedbo se zopet moti, 
kajti cesta Aquileia—Siscia ni šla čez Radeče. Zal, nam avtor tudi ne pove, 
kako se je zvala ta „34. postaja" in od kod šteje njegova numeracija (Rim-
ljani je namreč ne poznajo). 



KNJIŽEVNOST. 135 

Poleg najdišč navaja Kr. 1. tudi zgodovinske podatke. Kar se tiče sta-
rega veka, so le-ti včasih naravnost fantastični. Nekritičnost doseže tu višek. 
Brez najmanjše kritike se ponavljajo tu izmišljotine raznih lokalnih zgodo-
vinarjev iz 18. in 19. stol., ki so svojevoljno dali domačemu kraju kako znano 
ali tudi neznano in le skonstruirano rimsko ime. Tako se j e Žalec (str. 111) 
baje zval „castra Saxonum", Kranj (str. 240) „Santicum", ki je dejanski ob-
stojal, toda pri Beljaku, Kostanjevica „Castagneum" (od kod to ime?), Višnja 
gora (str. 309 in 330) „Magnania" (dejanski v Slavoniji), Ig (str. 347) „Magna 
<sic!) vicus", Formin pri Ptuju (str. 514) „Forum minus" itd. Druga imena 
so napačno ali na več mestih lokalizirana. „Mansio Ragando" ni pri Rogatcu 
(str. 589 in 600) in tudi ne v Slov. Konjicah, kjer se ta postaja javlja 
(str. 566) kot „Radaganda" (1), nego verjetno pri Čadramu (str. 562. Morda 
j e ledinsko ime „belo mesto", ki ga navaja Kr. L, v zvezi s to postajo). 
Tudi kraj „Lotodos" se na treh mestih lokalizira, na str. 560 pri Ločah, 566 
pri Slov. Konjicah in na str. 565 pravilno pri Stranicah. Donačka gora pri 
Rogatcu (str. 599) ni „mons Claudius", ki je verjetno identičen z Moslavačko 
goro v Slavoniji, Planina pri Rakeku (str. 403) ni postaja „Alhia", Cerkniško 
jezero (str. 399) ni „lagus lugeus" (sic!), ki j e istoveten z Ljubljanskim bar-
jem, Vrhniški kaštel ni „statio ad nonum" (str. 365. Deveti miljnik je stal 
okoli Stare Šrange). Na str. 335 in 370 se omenja za Trebnje rimsko ime 
„castra Latobicorum" mesto „Praetorium Latobicorum" in na str. 494 za isti 
kraj „Municipium Praetorium Latovicorum", kar je zopet kontaminacija 
dveh različnih krajevnih imen, namreč „municipium Latobicorum", ki je 
identičen z Neviodunumom in „Praetorium Latobicorum", kakor se j e 
Trebnje pravilno zvalo. Nasproti tej obilici točnih in netočnih rimskih imen 
pa pogrešamo pri Starem trgu ob Slovenjem Gradcu (548 in 551) ime Colatio 
za tamošnjo, v Kr. 1. tudi omenjeno rimsko naselbino. Namesto tega najdemo 
na str. 113 pri Celju neko „keltsko pleme Collatianov", ki nam sploh ni 
znano iz antičnih virov in je le moderna konstrukcija. 

Zgodovinski podatki so istotako zelo pomanjkljivi. Samo nekaj pri-
merov: 

Str. 113: Celje „ j e postalo v drugem ali morda že v prvem stoletju 
njeno (t. j. Norika) administrativno središče, kamor so premestili sedež pro-
kuratorija iz Virunuma na Koroškem". Dejanski je administrativno središče 
Norika od ustanovitve province do Marka Avrela v Virunumu, kasneje na 
Donavi (Lauriacum), v Celju pa j e le žandarmerijska (beneficiarska) postaja. 

Str. 263: „V Neviodunumu so domnevno živeli in vladali Konstanc, 
sin cesarja Konstantina, Septimij Sever in dr." 

Str. 365: „Rimski Nauportus je bil razrušen 14 po Kr. ob priliki upora 
treh vrhniških legij, ki so tu gradile ceste in obdelovale Barje". Niti govori 
Tacit o tem, da bi bil Nauportus razrušen, niti da so manipule treh panon-
skih (ne „vrhniških") legij obdelovale Barje. Da so Nauportus „dokončno 
v 5. stol. po Kr. razrušili Attilovi Huni", dosedaj tudi nismo vedeli. 

Str. 370: „Rimsko mestno pravo je Emona dobila morda že pod ce-
sarjem Avgustom (34 pr. Kr.), gotovo pa za Klavdija (ok. 40 po Kr.)." De-
janski za časa cesarja Tiberija. 

Str. 425: Šmartno na Poh.: Odkriti številni rimski napisni kamni itd. 
ne spominjajo „na letoviško vilo nekega rimskega veljaka iz Ptuja ali 
Celja", temveč na rimske kamnolome na Pohorju. 

Str. 494: Trebnje ni bilo organizirana rimska občina, nego le žandar-
merijska postaja. Kar se tu omenja v tem pogledu, se nanaša faktično na 
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Neviodunum. Tudi ni res, če piše Kr. 1.: „V mestni občini sta bili v 2. stoletju 
po Kr. nastanjeni 10. in 14. rimska legija." Gre samo za detaširane benefi-
ciarije teh legij. 

Str. 527: „Po napisu iz Ziljske doline sklepamo, da je že Cezar 1. 57. 
po (sic!) Kr. dal zgraditi stranski krak ljubeljske ceste od Nakla na Podbrezje, 
Jesenice, Korensko sedlo in Podklošter". 

Str. 599: Donačka gora. „V prazgodovinski dobi j e tu stal tempelj 
keltske boginje Herte, v času rimskega gospostva pa je bil vrh Donačke 
gore, tedaj imenovane Möns Claudius, Mitrov tempelj, čigar razvaline so še 
vidne." Vse to je od začetka do kraja fantazija. 

Ne bomo se čudili, da imamo tudi v zgodovini Poetovija (str. 523) mar-
sikatero napako, kljub temu, da je bil obdelovalcu tega poglavja na razpo-
lago odlični Abramičev vodnik z zanesljivim zgodovinskim uvodom. Tako je 
na pr. napačna trditev, da j e bilo v 2. stol. po Kr. „glavno vojaško taborišče" 
iz Poetovija premeščeno v Sabario (kjer nikdar ni bilo kako vojaško tabo-
rišče), ali da imamo zadnje poročilo o Poetoviju iz 1. 388. po Kr. Čudim se, 
da je avtorju ušlo, da je mati zadnjega zapadnorimskega cesarja Romula 
Avgustula iz Poetovija doma. Najbolj interesantna pa je trditev, da j e „ p o 
vpadu Rimljanov v iPanonijo rimski konzul Statilij Taurus popolnoma raz-
dejal prazgodovinski Ptuj". Človek se nehote vpraša, od kod je to poročilo. 
Iz dela „Chronicon seu commentar i us historicus Pettouiensis", ki ga je v 
drugi polovici 17. stol. iz „mehr denn 60 bewährten Scribenten" sestavil vrli 
hajdinski župnik Janez Gregor Hauptmanič in ki ga hrani v rokopisu ptujski 
muzej! Hauptmaniču pa se j e zgodila za tedanjega podeželskega župnika 
morda še razumljiva zmota, da j e zamenjal dalmatinsko mesto Setovijo s 
Poetovijem. O Setoviji poroča namreč res Appian Illyr. 27, da ga j e zavzel 
Statilij Taurus. 

Omenim ta primer zaradi tega na koncu, ker mi j e nedavno neka stu1 

dentinja prav isto zatrjevala pri seminarskih vajah in sicer sklicujoč se 
baš na Kr. 1. Nevarnost j e torej ravno v tem, da bodo sedaj vse te bol j ali 
manj že srečno pokopane fantazije iz raznih župnijskih kronik, iz dile-
tantsko sestavljenih lokalnih zgodovin itd. na novo vstajale in se zopet po-
javljale v drugače resnejši literaturi, katere avtorji so segali zaradi hitre 
orientacije v dobri veri po Kr. 1. B. Saria. 

Splošni pregled Dravske banovine. Glavni statistični podatki, upravna, 
sodna in cerkvena razdelitev ter imenik krajev po stanju 1. julija 1959, z 
dvema zemljevidoma. Priredil Državni statistični urad v Zagrebu. Izdala Kr. 
banska uprava Dravske banovine, Ljubljana 1939, str. 256. 

Razvajeni po preglednih iin izčrpnih krajevnih repertorijih, ki smo jih 
za kraje naše banovine imeli za stara avstrijska ljudska štetja od 1880 do 
1910, smo težko pogrešali v prvih 20 letih svobode podroben krajevni reper-
torij, ki bi ne navajal podatkov samo po občinah, kakor jih navajajo uradni 
rezultati ljudskega štetja, objavljeni za vso državo, temveč tudi po posamez-
nih naseljih. Za štetje iz 1. 1921. j e sicer poskrbela zasebna inicijativa, da smo 
za obseg vse države dobili abecedni „Rečnik mesta" z navedbami o številu 
prebivalstva v posameznih krajih, ali njegov sistem ureditve, kakor tudi mar-
sikatere stvarne pomanjkljivosti, so povzročile, da knjiga ni v polni meri 
ustrezala namenu podrobnega krajevnega repertorija. L. 1937. smo dobili 
Krajevni leksikon Dravske banovine; ali ta ni imel namena služiti kot pri-
ročna statistična publikacija, razen tega pa je nastal v dobi velikih koma-
sacij občin, ter so zato statistični podatki za marsikak kraj v njem le še 
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provizorni. Zato je bila tem več vredna pobuda načelstva Splošne drž. stati-
stike pod vodstvom načelnika g. dr. R. A n d r e j k e , posebej pa še njenega 
zagrebškega Statističnega urada pod vodstvom g. dr. Dušana M a r u z z i j a , 
da se izda podrobni statistični pregled Dravske banovine, ki bi ustrezal 
zahtevam te vrste. 

Načela ureditve knjige so v osnovi podoihna onim, po katerih so bili 
urejeni nekdanji repertoriji Hrvatske in Slavonije. Mora se priznati, da j e 
tak način ureditve zelo posrečen, dasiravno smo "vajeni še nekoliko pre-
glednejše in precej podrobnejše zgradbe nekdanjih avstrijskih repertorijev 
za slovenske dežele. Novost v primeri s slednjimi je vsekakor prvi („Splošni") 
del knjige, ki prinaša na 86 straneh pregled upravne, sodne in cerkvene 
razdelitve naše banovine. V tem delu se podaja pregled upravne razdelitve, 
državnih in samoupravnih oblasti in uradov, ter vseh drugih javnih zavodov 
in naprav, pa orožniška in vojaška obi as t va ter ustanove, pregled finančno-
upravne in sodne razdelitve z navedbami o teritorialni pristojnosti posamez-
nih davčnih uprav, katastrskih uprav, okrajnih sodišč itd. V tem delu imamo 
še pregled poštne, telegrafske in telefonske službe, železniških postaj in po-
stajališč z navedbami, v kateri občini se nahajajo, nadalje seznam državnih 
in banovinskih cest ter avtobusnih prog, in slednjič pregled cerkvene razde-
litve, upoštevajoč cerkveno organizacijo vseh veroizpovedi. Skratka, marsi-
kaj, česar doslej v krajevnih repertorijih nismo našli in kar nam bo vsak 
dan, s pridom služilo. Še posebno pride prav uvodna tabela o upravni razde-
litvi, ki nam prinaša pregled upravnih občin z navedbami njihove površine, 
števila pripadajočih katastrskih občin, števila prebivališč, hiš in gospo-
dinjstev ter slednjič števila prebivalstva po spolu, veroizpovedi, materinskem 
jeziku in pismenosti. 

Težišče knjige pa je vsekakor na drugem („Posebnem") delu, ki j e 
podroben krajevni repertorij. V njem se navajajo posamezna naselja raz-
porejena po katastrskih občinah, po upravnih občinah in okrajih. Pri vsaki 
upravnii občini j e poleg števila prebivalstva navedena površina, pripadajoči 
poštni uradi in železniške postaje, pri vsakem naselju pa število prebivalstva 
ter pripadnost k župniji in ljudski šoli. Repertorij je pregledno in skrbno 
urejen. Geograf seveda v njem vsekakor pogreša še podrobnejše razčlenitve 
naselij na manjše sestavile dele, kakršno so vsebovali (pod črto) avstrijski 
repertoriji. Tudi število hiš, pa prebivalstva po spolu, veri in narodnosti, se 
tu ne navaja za posamezna naselja, kakor je bilo v nekdanjih repertorijih. 
Vsi ti podatki so, kakor že omenjeno, objavljeni le v posebni tabeli po ob-
činah. Ker gre za nove, po večini močno povečane oibčine iz dobe po koma-
sacijah iz 1. 1933.—1937., se seveda to gradivo glede podrobnosti močno od-
daljuje od onega v starih repertorijih. 

Razdelitev po novih občinah ima še eno znatno neprikladnost. Poka-
zala se bo zlasti pri vsakem delu, ki bo skušalo e kakršnega koli vidika pri-
merjati podatke „Splošnega pregleda Dravske banovine", nanašajoče se na 
štetje iz 1. 1931., s podatki starejših štetij. Svoj čas so se v repertorijih do-
sledno navajale spremembe glede obsega občim, izvršene med enim in dru-
gim štetjem, in sicer podrobno po števiilu hiš in prebivalcev, ki so prešle iz 
ene občine v drugo. Ali te spremembe so do 1. 1933. bile le majhne in redke. 
Komasacije iz 1. 1933.—1937. pa so v ogromnem merilu izpremenile obseg 
občin ter ob razmejitvi novih občin v izredni množini razdelile posamezna 
naselja, pa tudi njihove sestavne dele, ki so poprej spadali v isto občino. 
Ce kdaj, je v resnici sedaj nastala potreba, da bi se izdala posebna pri-
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loga k „Splošnemu pregledu Dravske banovine", kjer bi izdajatelji navedli 
vse te spremembe s pripadajočimi statističnimi podatki vred. Saj se je šte-
vilo občin skrčilo od 1096 na 403, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da so se 
le redko občine enostavno združile. Razumljiva je torej potreba po primerno 
prirejeni kontinuiteti podatkov za stare in za nove občine. Brez tega je v 
marsičem uporaba novega repertorija v primerjanju z njegovimi predhodniki 
skrajno otežkočena. 

Knjigi je dodan še abecedni seznam krajev ter dva pregledna zemlje-
vida, od katerih prinaša prvi najpoglavitnejše topografske podatke in razde-
litev po okrajih, drugi pa prikazuje gostoto prebivalstva po okrajih. Ker so 
okraji po večini v živem 'nasprotju z geografskimi enotami, pove taka karta 
gostote geografu le malo. 

H koncu velja opozoriti, da je marljivi zagrebški Statistični urad izdal 
slična repertorija tudi še za ostali dve banovini, ki spadata v njegovo kompe-
tenco. Kot prva je izšla knjiga: Upravno, sudsko i crkveno razdjel jen je i 
imenik prebivališta Savske banovine (Zagreb 1937), in kot druga: Upravno, 
sudsko i crkveno razdjeljenje i imenik prebivališta Primorske banovine (Za-
greb 1938). Oiba sta urejena domala tako kot zgoraj opisani za našo banovino. 
Oni za Primorsko banovino je tem važnejši, ker vsebuje tudi več okrajev 
nekdanje Bosne in Hercegovine, za katere j e to sploh prvi repertorij te 
vrste, s podrobnimi podatki o občinah, njihovih naseljih, njihovih površinah 
itd. Splošna želja je, da bi podobni repertoriji izšli čim prej tudi za vse 
ostale banovine. Svetozar Ilešič. 

Gospodarska struktura Slovenije v luči poklicne statistike in delavskega 
zavarovanja. Izdelal Geografski institut na univerzi kralja Aleksandra v 
Ljubljani. Tekst napisal Svetozar Ilešič. Zbirka študij št. 5 Socialnega eko-
nomskega instituta v Ljubljani 1940. V. 8°. 38 strani + 16 zemljevidov. 

Delo je izraz sistematskega proučavanja antropogeografskih problemov 
slovenske Jugoslavije, katerega vrši pod ordinarijem A. M e 1 i k o m Geo-
grafski institut ljubljanske univerze v zavesti, da so baš antropogeografski 
pojavi na gotovem ozemlju najvernejši posnetek vseh geografskih sestavin, ki 
ozemlje ustvarjajo. Poleg znanstvene metodičnosti Geografskega instituta pa je 
delo tudi izraz socialnega nastrojen ja današnjega časa in današnje družbe, kateri 
je bila z njim predana strokovno izdelana slika gospodarske diferenciacije slo-
venske Jugoslavije na podlagi statističnih podatkov o poklicih prebivalstva 
Dravske banovine z dne 31. marca 1931 ter delavskega zavarovanja v septembru 
1938. Po teh podatkih se je deloma z absolutno, deloma pa z relativno metodo 
izdelalo osem zemljevidov o razporeditvi prebivalstva po njegovih strokah, 
v nadaljnjih osmih pa prikazalo razporeditev naše industrije in v nje j zapo-
slenega človeka. Uvod v zemljevide je napisal S. I l e š i č , ki je za posame-
zne stroke podal številčne in odstotne navedbe, razčlenjene po posameznih 
ozemljih in, podobno ko na zemljevidih, po posameznih občinah. Zemljevidi 
in Ilešičev uvod podajajo skupaj nazorno, pregledno in v podrobnostih po ob-
činah dognano zaposlitveno sliko slovenske Jugoslavije z ozirom na kmeta, 
industrijo in obrt, v teh lesnega, kovinskega, tekstilnega, rudarskega, pro-
metnega in stavbinskega zaposlenca, nadalje razporeditev večjih in manjših 
industrijskih obratov in končno skupno število delavstva. Iz teh ugotovitev 
sledi, da je gospodarska struktura Slovenije od kraja do kraja različna, da 
pa zamoremo z generalizacijo ugotoviti troje področij: področje prevladujo-
čega kmetskega življa na vzhodu in severovzhodu, ki participira na gospo-
darski strukturi agrarnega ozemlja v Srednjem Podonavju: na področje moč-
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nega industrijskega in obrtnega življa od Maribora, Celja in Ljubljane na 
zahod, severozahod in sever, ki participira na industrijsko že srednjeevropskih 
Vzhodnih Alpah; ko dodamo k temu še kmetsko ozemlje z močno obrtjo na 
Notranjskem in Dolenjskem s Kočevskim, vidimo, da gospodarska struktura 
podobno potrjuje prehodnost Slovenije, kakor je to primer v vseh ostalih 
fizikalnih in antropogeografskih pojavih. 

Delavci na Gospodarski strukturi Slovenije so bili navezani na zgoraj 
omenjene uradne podatke. Za nadaljevanje podobnega dela v bodoče, pa je 
želeti, da bi nasa statistika upoštevala radi sociološke potrebe še vsaj dvoje 
poklicev: viničarja in zaposlenca v tujskem prometu. Ta potreba sledi baš iz 
geografskega obravnavanja gospodarske strukture Slovenije, ki bo ohranila 
pomen kot zgodovinski vir tudi ko bo prenehala biti aktualna antropogeograf-
ska študija, kar je danes. Franjo Baš. 

Naši gozdovi in žage. O gozdnem gospodarstvu in o socialnih razmerah 
in težnjah šumsko-žagarskega delavstva v Sloveniji. Podatke zbrala za ozem-
lje Slovenije Delavska zbornica v Ljubljani, kot prispevek k enakim raziska-
vanjem za področje vse države, ki so v načrtu centralnega tajništva delav-
skih zbornic v Beogradu. Ljubljana 1939. Strani 56, s tremi kartami. 

Knjiga je nastala, kakor beremo v uvodu, kot rezultat ankete, ki j o je 
izvedla Delavska zbornica za Slovenijo iz namere, da se z njo doženejo po-
datki „o razvoju poslov in o delovnih pogojih v šumsko-žagarski stroki". 
Pobudo zanjo pa je dala velika gospodarska kriza, ki j e zajela po letu 1929. 
kakor druge gospodarske stroke zlasti tudi gozdarsko-žagarsko panogo. Zato 
se anketa nanaša na dobo 1927—1938. Obsega bodisi posebne proučitve posa-
meznih avtorjev, Filipa U r a t n i k a , ing. Lojzeta Ž u m r a , krajši sesta-
vek Karla Š k u 1 j a glede Loškega potoka, pa končno pravo poročilo o re-
zultatih ankete (strani 32—56). 

Knjiga vsebuje obilo za geografa važnih podatkov o izkoriščanju gozdov 
v Sloveniji, bodisi o oblikah izkoriščanja, pripravljanju in množinah kuriva, 
tehničnega lesa, o spravljanju lesa v dolino, o žagah, pa o delovnih razme-
rah, odnošajih zaposlencev itd. itd. Tu so zbrani in objavljeni tudi obsežni 
statistični podatki o gozdni površini v Dravski banovini, o kakovosti gozda 
po vrsti gozdnega drevja, posestnih razmerah, o žagah, bodisi večjih kot na-
vadnih venecijankah, pa o izkoriščanju gozda v naznačeni dobi s komerci-
jalnega vidika ter končno o zavarovalnih razmerah v gozdarsko-žagarski 
stroki zaposlenega delavstva. Dasi je vidik, s katerega obravnava knjiga 
snov, različen od naših geografskih pogledov, najdemo vendarle tudi mi v 
n je j obilo zelo uporabnega gradiva. Podobno je glede priloženih treh kart, 
ki obračajo nase tudi našo pozornost po svoji vsebini. Prva od njih ponazo-
ruje razporedbo žag po okrajih, razlikujoč pri tem primitivne žage od mo-
dernih žag štirih kategorij. Dasi j e gradivo podano samo v obliki kartograma 
z vsotami po okrajih, se vendarle lepo razvidi, kako velike so razlike med 
panonskim in subpano,uskim področjem ter Posavskim hribovjem na eni ter 
ostalo Slovenijo na drugi strani. Druga karta prinaša pregled lesne industrije 
v letu 1936. Tu so navedbe podane po občinah, vsebujoč tudi podatke o žagah. 
Imenitno .se z nje razvidi obilica preprostih kmetskih žag v Visokem Po-
dravju, osobito na Pohorju ter v vzhodnih Savinjskih Alpah. Geografi si 
predstavljamo, kako bi bilo koristno, ako bi imeli tu žage nanesene po de-
janski legi ob rekah in potokih. Še bol j pa si želimo tu razlikovanja .mnogo-
vrstnih lesnih obrti in industrij bodisi po množini izdelka ali po številu za-
poslencev, kar bi zelo stopnjevalo dejansko vrednost in preglednost karto-



140 KNJIŽEVNOST. 

grafske ponazoritve. Nič manj ko trideset obrtno-industrijskih izdelkov lesne 
stroke razlikuje karta. Zadnji zemljevid j e po svoje poučen. (Legende na ža-
lost ne vsebuje popolne, marveč j e treba besedilo k znakom poiskati v tekstu 
na zaključni strani 56.) Karta predstavlja razmerje med gozdno površino in 
prebivalstvom. Toda ne morda pod vidikom, koliko dejansko gozdna površina 
zaposluje ljudi, marveč koliko bi jih zaposlovala, odnosno jih more zaposlo-
vati, ako bi se vsi prebivalci zaposlili le v domači občini in bi bil gozd ves 
enake narave, iste kakovosti, — vse to pod predpostavko, da nudi vsakih 25 ha 
gozda eni rodbini za preživljanje zadosten zaslužek. Karta ima potemtakem 
le pogojno teoretično vrednost, najmanj ustrezajo njene navedbe v področjih 
s prostranimi gozdi listnate, zlasti bukove sestave, kakor se moremo že na 
prvi pogled prepričati na primer v Posavskem hribovju. A'. Melik. 

Karlovšek Jože, Slovenski domovi. V Ljubljani 1939, strani 191. 
Slovenska kmetska hiša je v naši znanstveni književnosti kaj mače-

hovsko obravnavana. Poleg Vurnika, Melika, Baša je še Karlovšek eden od 
redkih, ki so se posvetili sistematskemu proučevanju našega kmetskega doma. 
Rezultate svojih marljivih opazovanj o tem nam v kratki sintetični obliki 
podaja v pričujoči knjigi. 

Vsebina knjige je širša kot obeta naslov. Pisatelj nam namreč poskuša 
na kratko, v poljudni obliki, orisati celotni razvoj človeškega bivališča na 
našem ozemlju, od paleolitskih prebivalcev jam pa do najnovejšega, moder-
nega doma, obravnava pri tem tudi prazgodovinska in zgodnjezgodovinska 
gradišča, upošteva celo gradove in grajščine ter se dotakne tudi tipov naselij 
in vasi. Za tak etnološko-razvojni pogled avtor kajpada ni mogel podati dru-
gega kot glavne, že ugotovljene smernice, za svojo trditev, da imamo Slovenci 
v arhitekturi hiše „svoj izrazni slog, ki se bistveno razlikuje od drugih 
slogov" pa ne navesti razlogov, ki bi nas — izven njegovih subjektivnih 
pogledov — prepričevali. Njegova izvajanja skušajo logično in praktično 
izzveneti v želji, naj bi se ta slog čim bol j uveljavil tudi v našem sodobnem 
stavbarstvu, ter nam že nudijo nekaj primerov za to, „kako skušajo posa-
mezniki graditi sodobne stavbe, da bi čimbolj ustrezale napredku in slo-
venskemu slogu". 

V knjigi prevladuje seveda vidik arhitekta in etnografa: velik del iz-
vajanj je posvečen slogu in načinu zgradbe, pa podrobnostim arhitekture 
on ornamentike (n. pr. hodnikom, oknom, okenskim omrežjem, linam itd.). 
Za geografijo slovenske hiše je najvažnejši odstavek o „tlorisnem in na-
vpičnem razvoju hiše", kjer je treba posebej podčrtati kot novo ugotovitev 
„dimnic" na ozemlju okoli Brežic in Bizeljskega, pa oni o „posameznih hišnih 
tipih", ki sloni v glavnem na opredelitvi, kakršno sta podala že Vurnik in 
Melik (alpska hiša s posebno varianto škofjeloško-cerkljanske hiše, vzhodno-
slovenska, osrednjeslovenska in primorska hiša); v podrobnejšo klasifikacijo 
se avtor ne spušča. 

Težišče in glavna vrednost knjige j e nedvomno na njenem ilustrativ-
nem delu. Lepe in odlično reproducirane ilustracije, kakršne so pri nas 
redke, zavzemajo 127 od 191 strani knjige. Med njimi j e zelo bogata zbirka 
tlorisov, pa ornamentnih narisov, ter posebno poučnih in lepih fotografskih 
posnetkov hiš. Objavljeno je tudi precej umetniških risb (B. Jakac). Manj 
umestna in potrebna je objava nekaterih slik iz knjige „Die österreichisch-
ungarische Monarchie in Wort und Bild"; izostala bi lahko tudi Helbok-ovi 
kartica o različnem stavbnem gradivu v posameznih predelih Evrope, ki j e 
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za jugoslovansko ozemlje docela netočna: v dinarskem predelu kaže namreč 
neposreden stik panonskega zemljenega gradiva z mediteranskim kamenim, 
ne j>ozna pa velike vmesne razširjenosti lesene hiše. S. Uešič. 

Statistični letopis mesta Ljubljane. Statistični odsek ljubljanskega 
mestnega poglavarstva j e izdal 1. 1939. in 1. 1940. statistična letopisa za 1938 
in 1939, ki ju je sestavil dr. A. V o g e l n i k. Obe publikaciji nista tiskani, 
ampak tipkani in razmnoženi na stroju, vendar imata prav prikupno obliko 
in bosta vsakemu, ki ga zanimajo socialne razmere in gospodarstvo Ljub-
ljane, zelo dobrodošli. Tudi geograf bo tu našel obilo dragocenega materiala 
za znanstvena raziskavanja, tembolj ker se letopisa ne omejujeta le na po-
datke za dotično leto, aimpak jih večidel prinašata za daljšo dobo nazaj. V 
letopisu za 1. 1938. je gradivo razdeljeno na 14 poglavij. Od teh bodo geografa 
zlasti zanimala tista poglavja, ki prinašajo podatke o kulturah tal, o sestavi 
in gibanju prebivalstva (prebivalstvo po rojstvu, poklicu, starosti, spolu in 
stanu, naravno gibanje prebivalstva, demografski indeksi, dejanski in se-
litveni prirastek, poroke, rojstva, smrti in njih vzroki itd.), o zgradbah in 
stanovanjih ter o kmetijstvu, obrti, industriji in prometu. Letopis za 1. 1939. 
j e v primeri s prejšnjim znatno spopolnjen. Predvsem prinaša na novo 
podrobne podatke o priključenih delih mesta in o rezultatih prometnega 
štetja na raznih mestih Ljubljane. Zelo obširno je tudi novo poglavje o 
prosveti in verstvu. Želeti je, da bi letopisi ljubljanskega statističnega urada 
trajno izhajali in da bi dali podobno pobudo tudi Mariboru. R. Savnik. 

Ljubljana. [Album Ljubljane.] Besedilo priredil in celoto uredil France 
S t e l è. Opremil B. K o b è. Izdal Tujsko prometni svet mestne občine ljub-
ljanske. Ljubljana. 1940. Str. 48 + 64 tabel slik. 

S to publikacijo smo dobili reprezentativni album Ljubljane, ki ga 
namerava mestna občina ljubljanska poklanjati odličnim obiskovalcem slo-
venske prestolnice, da jih tudi po knjigi seznani z njenimi lepotami. Če pri-
merjamo ta album s podobnimi deli, ki so jih v isti namen izdale uprave 
drugih mest, moremo reči z zadovoljstvom, da jih ne le dosega, temveč ve-
čino tudi prekaša. Hvala za to ne gre le prvovrstni zunanji apremi, temveč 
tudi posrečeni izbiri slik in tehtnemu besedilu univ. prof. dr. F r. S t e 1 è t а , 
ki nas v več poglavjih seznanja z vnanjo in notranjo podobo Ljubljane. 
Čitatelja ne utruja s podrobnostmi, temveč podaja sočne in z znanstvenimi 
izsledki zadnjih 20 let lepo podprte preglede. Najprej opisuje edinstveno 
lego Ljubljane kot naravne trdnjave v „ljubljanskih vratih", kjer je „raz-
peta v vetrnico glavnih strani neba". Ta zemljepisni položaj in zgodovinski 
razvoj, ki ga opisuje drugo poglavje od neznatnih mostišč pa vse do Velike 
Ljubljane s skoraj 90.000 prebivalci, sta dala mestu današnje obličje. Stelè 
opozarja na nekatere večne poteze v tem obličju in ugotavlja, da se v po-
javu današnje Ljubljane enakomerno izražajo tri razvojne faze: srednje-
veška, baročna in sodobna Plečnikova Ljubljana. Ta trojna podoba pa je 
obenem tudi najbolj izrazito duhovno zrcalo slovenskega naroda: koloniza-
torična kultura srednjega veka, ki se za protestantske dobe poglablja in 
usidra med ljudstvom, se v baroku dokoplje do lastne podobe in se celo 
razširi čez slovenska tla proti jugu in jugovzhodu, a se od 1. 1848. dalje raz-
vije v orodje narodnega življenja. Ljubljana pa ni le splošno kulturno sre-
dišče Slovencev, temveč še posebej njihovo umetnostno središče, kar pokaže 
avtor še z veščim pregledom njene umetnostne zgodovine. — Zemljepisca 
zanima v njegovih razmotrivanjih predvsem močni poudarek zemljepisnega 
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položaja, ki je iz njega vzrastlo naše mesto: „Zemljepisni položaj je usoda 
narodov, zapečateno pismo, v katerem je zapisana vsa skrivnost njihovega 
poslanstva, njih žitja in bitja. Ljubljana j e pečat na pismu naše usode." Za-
nimivo, mestoma zelo zgoščeno besedilo moti tu pa tam kak netočni ali ne-
navadni izraz („peščeno" Ljubljansko polje, „gmota jezera hiš", „copfslog"). 

S l i k e je mestna občina pridobila s tekmo za najboljše fotografije iz 
Ljubljane 1. 1938. in so res mojstrska dela naših fotografov, a tudi dobro 
reproducirane. Odkrivajo nam podobo Ljubljane, kakršne doslej skoraj 
nismo poznali. Ko listamo v njih, šele prav razumemo navdušenje in ljube-
zen, s katero jim je Stelè napisal besedilo. Slike so večinoma umetnostno 
zgodovinskega značaja, vendar pokažejo nekatere tudi zemljepisno zanimive 
poglede, n. pr. C. K u n c e v a Ljubljana od severozapada (2), Pogled na 
Ljubijano iz zraka (3), J. S k e r l e p o v a Jugozapadna Ljubljanq v snegu 
(34), J. Š m u c o v Pogled na Ljubljano z Barja (51) i. dr. 

Album je izšel razen v luksuzni izdaji, ki ni na prodaj, še v dveh dru-
gih izdajah, izmed katerih j e prva namenjena propagandi Ljubljane doma, 
druga pa propagandi pri tujih narodih. Besedilo je v obeh skrčeno. To je v 
škodo zlasti tujini namenjeni izdaji, kjer j e le po pet strani srbohrvatskega 
oziroma nemškega, francoskega in italijanskega besedila. V. Bohinec. 

Štiri nove krajevno-zgodovinske knjige. V zadnji dobi so izšle štiri 
obsežnejše krajevno-zgodovinske knjige, ki zahtevajo, da o njih tudi v 
„Geografskem vestniku" na kratko poročamo ter označimo, kaj prinašajo 
koristnega za geografa. 

Kot prva je izšla taka knjiga o Tržiču (Viktor Kragl, Zgodovinski 
drobci župnije Tržič. Tržič 1936, str. 460). Obsežna, okusno opremljena knjiga 
z nekaterimi tudi geografsko odličnimi fotografskimi posnetki, se sicer v 
svoji zasnovi drži smernic naših dosedanjih krajevno-zgodovinskih monogra-
fij, za katere je značilno ne posebno izbirčno kopičenje podrobnega gradiva 
iz krajevne preteklosti, ki v velikem delu ni prav nič važno za zgodovino 
kraja (n. pr. podrobno navajanje imen in življenjepisov vseh župnikov, uči-
teljev itd.). Vendar imajo te vrste monografije tudi s te strani svoj pomen, 
ker je med gradivom pogosto tudi mnogo dragocenih podatkov o zgodovin-
sko-geografskem razvoju kraja, o njegovi nekdanji gospodarski in socialni 
strukturi ter podobno. Iz Kraglove knjige o Tržiču naj s tega vidika opozo-
rim na podrobne zgodovinske opise posameznih hiš, ki so za nas važnejši, 
kakor pa biografski podatki njihovih posestnikov, nadalje podatke o razvoju 
tržiške obrti in industrije, posebej železarstva in usnjarstva, kar nam omo-
goča šele v polni meri razumevanje današnje gospodarske strukture kakor 
tudi vnanje gradbene slike mesta. Dragoceni so tudi podatki o gibanju pre-
bivalstva na osnovi župnih matic od 1. 1704. Če bi avtorji podobnih knjig v 
večji meri objavljali gradivo te vrste ter raje izpuščali druge, na splošno 
le malo zanimive navedbe, bi mnogo bol j uistregli domači znanosti. 

Sijajen primer za to, kako se more krajevno-zgodovinska monografija 
ustvariti s popolnoma znanstvenega vidika ter s pogledom v splošni, ne samo 
politični, temveč tudi gospodarski in socialni zgodovinski razvoj, nam je 
Žontarjeva knjiga o Kranju (Jos. Žontar, Zgodovina mesta Kranja. S sodelo-
vanjem vseuč. prof. W. Schmida in Fr. Steleta. Izd. Muzejsko društvo za Slo-
venijo v Ljubljani 1939, str. 530). Knjiga j e na izredno visokem znanstvenem 
nivoju. Razen tega je avtor znal ohraniti idealno ravnovesje med podrob-
nimi, le krajevno zanimivimi navedbami ter med orisom celotnih zgodovin-
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skih prilik, sredi katerih se je razvijalo mesto Kranj ter postalo to, kar j e 
danes. Geograf mora predvsem pohvaliti sicer kratki prirodno-geografski 
^ivod, ki je na višini sodobne geografije, dočim se avtorji drugih podobnih 
knjig pri nas omeje na suhi, brezbarvni, čisto deskriptivni „zemljepisni" 
okvir z navedbami nekaterih višin, potokov in imen. Geograf bo s pridom 
uporabljal tudi domala vsa ostala poglavja Žontarjeve knjige, tako na primer 
ona o teritorialnem razvoju mesta od srednjega veka do danes, o njegovi 
gospodarski strukturi ter o njegovem prebivalstvu v vseh dobah zgodovine, 
o stališču Kranja do velikih prometnih poti, o industrializaciji in urbaniza-
ciji mesta in njegove okolice v najnovejši dobi (odstavek, ki bi si ga geograf 
•seveda želel obširneje obdelanega), pa o razvoju njegovega vnanjega, grad-
benega obličja; slednje ni zanimivo samo z umetnostnega vidika, ki v tem 
opisu prevladuje, temveč prav močno tudi z geografsko-etnografskega. Knjigi 
sta priložena dva načrta: prvi predstavlja Kranj na osnovi franciscejske 
katastrske mape iz 1. 1826., drugi pa severno periferijo Kranja z označenimi 
spremembami v dobi od 1826 do 1937. Francoski in nemški izvleček na koncu 
knjige sta umestna: knjiga zasluži v polni meri, da predstavi našo zgodovin-
sko književnost tudi pred vnanjim svetom. 

Kot tretjo navajamo knjigo o Domžalah (Fr. Bernik, Zgodovina fare 
Domžale, druga knjiga. 1939, str. 300). Delo naj bi dopolnjevalo svoječasni 
prvi del (izšel 1. 1923.) s podatki iz najnovejše dobe. Zasnova knjige se seveda 
giblje v stilu prvega dela: navajajo se najrazličnejši cerkveni, društveni, 
šolski in podobni podatki, vmes j e celo nekaj povedanega o vremenskih po-
sebnostih (nalivih in hudih zimah), pa o nesrečah in toči, nakar slede h koncu 
•nekateri gospodarski podatki. Taka zbirka je sicer s krajevnega vidika morda 
zelo koristna, težko pa je danes to še označiti z besedo „zgodovina". Za so-
cialno in gospodarsko strukturo ter s tem za geografijo sta prvi del Bernikove 
•knjige, zlasti pa delo istega avtorja „Z nekdanje Goričice", prinesla nepri-
merno več gradiva. V tem novem delu nas zanimajo le podatki o novem ob-
segu domžalske občine in fare ter o najnovejših gospodarskih spremembah, 
zlasti o značilnem naglem propadu domžalske veleindustrije. 

Slednjič imamo pred seboj še Urankarjevo knjigo o Motniku (Pavle 
Urankar, Zgodovina trga Motnika in okraja, Ljubljana 1940, str. 140). Njen 
avtor j e poklicni zgodovinar ter zato ni čuda, da j e knjiga po svoji vrednosti 
bliže Žontarju, kakor pa drugim našim dosedanjim krajevno-zgodovinskim 
monografijam. Ni tu mesto, pretresati v podrobnem zgodovinske podatke, zdi 
se pa, da so vestno zbrani in kritično obdelani. Vendar bi se moral zgodovi-
nar izogibati trditvam, kakor je naslednja: „Motniška naselbina je sicer prvič 
listinsko izpričana v prvi polovici 12. stoletja, vendar n i d v o m a (podčrtal 
poročevalec), da segajo njeni začetki v zgodnji srednji vek" (str. 12); po na-
šem mnenju j e slednje sicer verjetno, ni pa dokazano, zato je izraz „ni 
dvoma" neprimeren. Geografa zanima v knjigi uvod („Zemljepisni pogoji"), 
ki j e kratek, pa soliden, od ostalega pa še odstavki o naselitvi, o gospodarski 
•vlogi Motnika v preteklosti, o posestnem stanju, za kar nam pisatelj navaja 
hvalevredne podatke od 1. 1825. dalje. Priložena j e karta Motnika in njego-
vega zemljišča na osnovi katastrske mape iz 1. 1825., ki je vsekakor dobro-
došla. Morda bi bilo umestno na njej transkribirati v današnji slovenski 
pravopis tudi ledinska imena, kakor je to napravil avtor s krajevnimi na-
zivi. Prav je, da je avtor vnesel na parcele hišne številke posameznih po-
sestnikov; način zemljiške razporeditve pa bi bil še lepše razviden, če bi bili 
deleži nekaterih tipičnih posestev označeni s posebnimi znaki. 
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Pregled navedenih štirih knjig naj zaključimo z željo, da bi take mo-
nografije bile v bodoče še številnejše, zlaisti pa da bi v njih vedno bol j pro-
drl znanstveni vidik v smeri, ki sta j o pokazala Urankar, osobito pa Zontar. 
4 Svetozar Ilešič. 

Strmšek P., šmarsko-rogaško-kozjanski okraj. Izdalo in založilo Tujsko-
prometno društvo v Šmarju pri Jelšah 1940. V. 8. 60 str. 

Pokrajinski spis o štajerskem Dolenjskem, kakor bi imenoval politični 
srez Šmarje pri Jelšah Savinjčan, ima zgodovinski značaj. Zemljepisne na-
vedbe korespondirajo s Krajevnim leksikonom Dravske banovine, uvodoma 
priloženi zemljevid pa kaže obliko okraja in njegove prometne žile. V kaži-
pote razdeljena vsebina bi mogla pomagati interesentu v času pred topograf-
skimi kartami, pa tudi tedaj bi bila orientacija nerodna, ker vsebinski 
pregled ne kaže povsod tega, kar j e na napovedani strani: n. pr, str. 28. nosi 
poglavje Iz Lemberga do Sladke gore (2 km) in z Mestinja v Podplat (1'5 km), 
a kazalo navaja za stran 28.: Mestinje—Podplat—Kostrivnica—Boč! Opremo 
knjižice bi bilo mogoče opravičiti v letih pomanjkanja 1917—19, tako da je 
Strmškov šmarsko-rogaško-kozjanski okraj po vsebini in opremi med našo 
pokrajinsko literaturo — zaostal ptič. Zainteresirani na popularizaciji šmar-
škega okraja apeliramo na Tujskoprometno društvo v Šmarju pri Jelšah, da 
upošteva tako pri opremi, zlasti pa pri vsebini svojih bodočih izdaj: Non 
multa, sed multimi! Franjo Baš. 

Munda M.: Stratigrafske in tektonske prilike v Rajhenburški terciarni 
kadunji. (Nemški résumé. 7 slik, 2 tabeli in 1 geol. karta). Rudarski zbornik. 
Ljubljana 1939, štev. 2—3, str. 49—170. 

Namen preiskave je bil določiti po precej številni brakični in morski 
fauni stratigrafski položaj produktivne formacije, v kateri leži premogovnik 
Rajhenburg in ki j o uvršča Dreger v miocen, ostali geologi pa v oligocen. 
Opisana fauna iz talnine te formacije j e značilna mešana brakično-morska, 
kakršna pogosto nastopa v regresijskih tvorbah na prehodu iz oligocena v 
miocen. Kljub približno enakemu številu morskih in brakičnih oblik, smatra 
avtor na podlagi nastopanja okamenin kakor Cyrena semistriata, Mytilus 
aquitanicus, Cerithiiim margaritaceum, Melanopsis Hantkeni, da je nastal 
glavni del talnine v brakični vodi, zlasti ker so anorake oblike zastopane ve-
činoma z maloštevilnimi poedinci (pogostejša je le Natica crassatina). Kratek 
dodatni pregled flore iz Rajhenburga in Trbovelj, ki ga je podal P. Čer-
njavski, vodi do zaključka, da imata obe flori skupno z ono iz Zagorja in 
Radoboja mnogo istih tipov kakor flore Bosne in zapadne Srbije. 

Favno primerja avtor še z analogno v brakičnih skladih na Zgornjem 
Bavarskem in Erdeljskem, ki so vezani večinoma s premogovnimi sloji ter 
«toje v tesni zvezi z gornje-oligocenekimi peski s favno, ki določuje njihovo 
katiensko starost. Do analognega zaključka je prišel tudi R. Hoernes za 
produktivne sklade Trbovelj, Hrastnika, Socke. Primerjava z analognimi 
tvorbami Slovenije in Hrvatske kaže v prvi vrsti, da j e vrstni red teh facies 
v Rajhenburgu in premogiščih Laškega zaliva ravno nasproten ter se za-
čenja v Rajhenburgu serija z morskimi tvorbami in prehaja preko bra-
kičnih v sladkovodne. 

Terciarni sedimenti Rajhenburške kadunje so utrpeli sledeče tektonske 
procese: 1) guban j e produktivne formacije, 2) premike ob prečnih prelomih. 
3) gubanje po sedimentaciji litavskega apnenca in laškega laporja, morda 
•celo po odlaganju panona, 4) mlajše vzdolžne, deloma prečne prelome. Ker 



KNJIŽEVNOST. 145 

so spodnje - miocenski skladi v preiskanem ozemlju preslabo razviti, ni 
mogoče ločiti savske od štajerske faze gubanja (po Stilleju). Diskordanca 
med zgornje - oligocensko produktivno formacijo in spodnje - mediteran-
skimi zelenimi govškimi peski m sigurna. Na podlagi dejstva, da segajo 
litavski apnenci, ki začenjajo povsod z bazalnimi konglomerati, z izrazito 
diskordanco preko glav produktivnega zgornjega oligocena in eventuelno 
preko sedimentov spodnjega miocena neposredno na triado, sklepa avton-, 
da so bili Socka - skladi že pred odlaganjem litavskih apnencev močno nagu-
bani in odneseni. 

Glavna gubanja mlajšega terciarja so se vršila na meji med miocenom 
In pliocenom (atiška faza). V tej dobi se je nagubal litavski apnenec skupaj 
z laškim laporjem odnosno ceritijskimi apnenci. V severni in srednji sinkli-
nali (na kateri se poleg južne deli celotna kadunja) manjkajo mlajši sedi-
menti, ki bi dovoljevali, da bi delovanje atiškega gubanja oddelili od mlaj-
šega, t. j. rodanskega in valaškega. Pri južni sinklinali ležijo panonski 
skladi diskordantno nad drugim mediteranom in pokriva belvederski prod 
diskordantno mejo panon-triada. — Razpravi j e dodana pregledna geološka 
karta okolice Rajhenburga in blok-diagram premogovnega sloja v reštajn-
skem okrožju. L. Dolar-Mantuani. 

Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919—1938. Sesta-
vila dr. Janko Š l e f o i n g e r in ing. agr. Janez M a r e n t i č . Izdanja Kme-
tijske zibornice Dravske banovine 2, Ljubljana 1939. Str. 207. 

Pod strokovnim kmetijskim in bibliografskim vodstvom nam je Kme-
tijska zbornica postregla s publikacijo, kakršno bi si želeli še v marsikateri 
drugi stroki. Ravno pri gospodarsko-geografskih proučevanjih se vedno znova 
pokaže, kako je brez take bibliografije nemogoče imeti v evidenci vse šte-
vilne drobce, ki izidejo po najrazličnejših časopisih in revijah. Kmetijska 
bibliografija nam nudi tudi pregled o nekaterih poglavjih, ki neposredno 
zanimajo geografa (n. pr. agrarna statistika, kmetska naselja, zgodovina kme-
tijstva, zložba .poljedelskih zemljišč, posestne razmere, socialni problemi vasi 
itd.). Morda bi bilo umestno, da bi bili v bibliografijo uvrščeni tudi sestavki, 
objavljeni v srbskohrvatskih časopisih in revijah, v kolikor obravnavajo 
slovensko kmetijstvo. S. Ilešič. 

Hrvatski geografski glasnik br. 7 . - 8 . - 9 . Spomenica u čast profesore 
dr. Artura Gavazzija prigodom njegove 75 godišnjice. Uredili dr. O. Oppitz, 
dr. I. Rubić. Zagreb 1939. — Str. 260. 

Kljub triletni zamudi se j e Hrvatski geografski glasnik zaslužnemu 
hrvatskemu geografu in obenem svojemu ustanovitelju in prvemu uredniku 
ob življenjskem jubileju zelo dostojno oddolžil. Glasnik j e ob tej priložnosti 
zbral 28 sotrudnikov iz Jugoslavije in Bolgarije, ki so prispevali geografske, 
geološke, meteorološke, botanične in zgodovinske razprave. Slaviljenčev živ-
ljenjepis, ki ga j e sestavil Oppitz, omenja tudi sedemletno bivanje dr. Ga-
vazzija v Ljubljani, kjer je bil pirvi profesor geografije na naši univerza 
in obenem zelo zaslužen vodja zavoda za meteorologijo in geodinamiko. 
Dodan j e seznam njegovih zemljepisnih in kartografskih del, ki pa je, v 
kolikor tiče stenske in ročne zemljevide, hudo pomanjkljiv. 

Največ razprav j e meteoroloških in klimatoloških. Tu naj posebej opo-
zorim na Oppitzovo studijo o intenziteti padavin na Balkanskem polotoku po 
letnih časih, ki upošteva tudi slovensko ozemlje, n,a Vujeviéevo razmotri-
vanje o razdelitvi atmosferskega pritiska v Grčiji, na preiskovanje Kirova 

10 
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o meji gorskega podnebja v Bolgariji, na Kovačevičev članek o podnebju 
Klenovnika in na Reyevo razpravo o neobičajno močni toči v dravski bano-
vini v poletju 1. 1937., ki ugotavlja njeno zemljepisno razširjenost in vzroke 
zanjo. V ostalem naj posebej omenim še tiste geografske prispevke, ki so jih 
napisali Slovenci, ali pa se kakor koli nanašajo tudi na slovensko ozemlje. 
Z geomorfologijo in geologijo Slovenije se bavita dve tehtni študiji. A. Melik 
govori o dveh kesnodiluvijalnih kratkotrajnih jezerih, ki ju j e pred kratkim 
ugotovil na Koprivniku in v zgornji Bohinjski dolimi, I. Rakovec pa nas se-
znanja e postankom Tuhinjske doline in z njeno hidrografijo v preteklosti. 
Ena zelo redikih antropogeografskih studij v zborniku je sestavek Sv. Ilešiča 
o gibanju prebivalstva na ozemlju bivše savske banovine v času od 1880 do 
1931, ki ugotavlja zelo velike razlike v dejanskem naraščanju med poedinimi 
srezi in raziskuje njihove vzroke. Sicer j e prebivalstvo na Slovenskem v 
istem času še enkrat počasneje naraščalo, vendar n,i na obrobnem slovensko-
hrvatskem ozemlju opaziti v tem oziru nobenih bistvenih razlik. Škoda, da 
besedila ne ponazoruje kaka primerna kartica. Tudi za geografa aktualno je 
Hauptmannovo razglabljanje o geografski podlagi narodnostnih problemov v 
bivši Avstro-Ogrski, kjer so spričo neskladnosti narodnih meja z geografskimi 
enotami obstajale nepremagljive težkoče pri reševanju narodnih vprašanj. 
Najbolj splošnega značaja j e kratek članek generala S. P. Boškoviča, ki opo-
zarja na velik pomen aerofotogrametrije ne le za kartografijo, ampak tudi 
za znanstveno preučevanje geografije; v dokaz j e priloženih nekaj takih 
kart, ena tudi iz okolice Dravograda. Najbolj obširno razpravo je priobčil 
I. Rubič, ki govori o gravitacijskih oonah važnejših luk na vzhodni strani 
Jadrana, pri čemer upošteva tudi dravsko banovino. Njegova studija je sicer 
preveč razvlečena in neizdelana, kajti o tem, preko katerih pristanišč so 
posamezne pokrajine v trgovskih stikih s tujino, ne dobimo prave slike, 
vendar bo ta prvi poizkus obravnavanja tako važnega problema gotovo dal 
koristno pobudo za nadaljnja razmišljanja. 

S pričujočo številko Hrvatskega glasnika se je hrvatska geografija 
pred svetom tako krepko predstavila, kot doslej še nikdar. Tega se zlasti 
veselimo Slovenci, ker ne bomo pozabili, da nam j e pred 20 leti pomagal 
orati domačo geografsko ledino tudi A. Gavazzi. R. Savnik. 

Aleksander Bilimovič, Agrarna struktura Jugoslavije in Slovenije v 
primeri z agrarno strukturo nekaterih drugih dežel. Socialno-ekonomski in-
stitut v Ljubljani, Zbirka študij št. 4 Ljubljana 1939. Str. 33. 

Avtor, ki je na drugem mestu proučil agrarno-posestmo strukturo naše 
države (v Zborniku znanstvenih razprav XV, 1939), skuša v pričujoči raz-
pravi primerjati velikost kmetskih posestev v Jugoslaviji in Sloveniji z raz-
merami v nekaterih drugih državah, t. j. z Bolgarijo, Nemčijo, Italijo, Češko-
slovaško, Poljsko, Francijo, Dansko, Anglijo in U. S. A. Pri tem prihaja do 
zanimivih zaključkov. Predvsem ugotavlja, da j e skoraj v vseh navedenih 
državah (z izjemo Bolgarije) posestna struktura mnogo bol j neenakomerna, 
kakor pri nas. Ker pa je tam povprečni obseg obratov večji, j e tudi agrarna 
preobljudenost znatno manjša kot pri nas, tako da naša razmeroma enako-
merna posestna struktura pomeni le majhno prednost. Veliko neenakomernost 
v posestni strukturi kažejo zlasti industrijske države, kjer j e mnogo več 
najdrobnejših obratov industrializiranega podeželskega delavstva, na drugi 
strani pa velika posestva (nad 100 ha) zavzemajo znaten obseg. To velja za 
Nemčijo, Italijo, Češkoslovaško, pa tudi za Poljsko, kjer je posebno vele-
posestniška kategorija med najmočnejšimi na svetu. Razmeroma enakomerno 
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strukturo ima Francija, le da so obrati povprečno precej obsežnejši kot pri 
nas. Posebno stališče ima U. S. A. s svojimi velikimi „žitnimi tovarnami". 
Danska j e tipična dežela velikih kmetij (10—60 ha), ali ne veleposestva. An -
glija ima tudi velike obrate, ali z razmeroma enakomerno razdelitvijo. — V 
drugi polovici študije podaja avtor izanimive kalkulacije s pomočjo različnih 
statističnih indeksov, na osnovi katerih primerja med seboj absolutno in re-
lativno neenakost obratov v navedenih državah. 

Temeljita študija nudi na razmeroma tesnem prostoru mnogo dragoce-
nih navedb za geografa. Opozarja pa na velike pomanjkljivosti tovrstne sta-
tistike, zlasti na dejstvo, da se slednja vodi v vsaki državi na svoj način, tako 
da j e medsebojna primerjava zelo težavna. S. Ilešič. 

Otto Frangeš, Die Bevölkerungsdichte als Triebkraft der Wirtschafts-
politik der südosteuropäischen Bauernstaaten. Kieler Vorträge, 59. Jena 1939. 
Strani 32. 

Razprava j e odtis predavanja, ki ga je imel avtor dne 23. maja 1939 
v institutu za svetovno gospodarstvo na univerzi v Kielu. Vsebuje glavne 
misli in ugotovitve, ki jih je avtor pokazal že v poprejšnjih svojih študijah, 
zlasti v delu „Problem irelativne prenapučenosti u Jugoslaviji", Arhiv Mi-
nistarstva poljoprivrede, god. V, sv. 11, str. 3—46. Beograd 1938. Obravnava 
pa tu poleg Jugoslavije tudi Rumunijo in Bolgarijo. In sicer z vidika tako 
za narodnega gospodarja kakor tudi za geografa osnovno važnega problema: 
Ali so države agrarnega evropskega Jugovzhoda zares pičlo poseljene spričo 
zaostalega ekstenzivnega gospodarstva ter sposobne, da sprejmejo še mnogo 
novih naselnikov. Zoper to naziranje, udomačeno do nedavna bodisi zunaj 
po Evropi kakor tudi v agrarnih državah samih, postavlja Frangeš analizo 
gostotnih razmer predvsem v primerjavi med številom agrarnega prebival-
stva in arealom njiv odnosno ostalega obdelovalnega zemljišča. Prihaja do 
zaključka, da so imenovane južnovzhodne evropske države že zelo agrarno 
preobljudene; z ozirom na razpoložljivo obdelano površino se j e v njih pre-
bivalstvo že preveč namnožilo in se nahaja spričo tega v težkem gospodar-
skem položaju, o čemer priča prevelika razkosanost kmetske posesti in 
zadolženost, pa izseljevanje. Industrijske srednjeevropske države imajo 
znatno manj zgoščeno kmetsko prebivalstvo na razpoložljivi obdelovalni 
površini. 

Zaključki Frangešovih in podobnih razprav so tudi za geografa zelo 
važni. Saj ga učijo, kako je treba na demografske pojave gledati gospodarsko. 
Frangeš j e svojima razpravama dodal tudi razmotrivanja, kako odpomoči 
agrarni preobljudenosti in kako intervenirati z načrtnim gospodarstvom, da 
se ne stopnjuje še nadalje. Tudi poglavitni del teh razmotrivanj se giblje 
v območju geografskega zanimanja, saj obravnava za geografa vedno 
aktualno sfero razmerja med človekom in gospodarsko izrabo tal v obliki 
raznih kulturnih kategorij zemeljskega površja. A. Melik. 

Rudolf Bićanić, Agrarna prenapučenost. Gospodarska struktura bano-
vine Hrvatske, broj 3. Izdao Zavod za proučavanje seljačkog i narodnog go-
spodarstva „Gospodarska sloga". Zagreb 1940? Strani 29 (z nemškim po-
snetkom). 

Bićanić obravnava podobno problematiko kot Frangeš, samo da se v 
glavnem omejuje na proučevanje Hrvatske. Dočim je Frangeš vzel za osnovo 
naše banovine, je posegel Bićanić bol j v podrobno, premotrivajoč, koliko 
pride na Hrvatskem obdelovalne zemlje na kmetsko> prebivalstvo po okrajih. 

10* 
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K obdelovalni zemlji je računal skupno njive z vrtovi, vinogradi ter sadov-
njaki in travnike. Bića nié je nadalje na osnovi ankete Gospodarske sloge 
o velikosti srednje kmetske posesti prešel na preračunavanje, koliko je 
Hrvatska agrarno preobljudena, in sicer po okrajih ter večjih geografskih 
področjih, kar je vse ponazorjeno tudi s posebnimi kartami. Res da pro-
blematika ni nova, saj nam je znana že dolgo, a vendar se človek zgrozi, ko 
vidi tu račune, da biva vzemimo v Hrvatskem Zagorju več kot polovica 
kmetskega prebivalstva preveč za danes tamkaj razpoložljivo zemljo. Po-
dobno j e po drugih področjih Hrvatske banovine; razmere v poljedelstvu 
so take, zaključuje Bićanić, da je treba najti novih življenjskih možnosti za 
blizu milijon kmetskega prebivalstva. Zadnji del studije j e posvečen vpra-
šanjem, kako reševati problem agrarne preobljudenosti, premotrivajoč ob 
kratkem možnosti povečanja obdelane površine, intenzivnejše obdelovanje, 
preseljevanje, zmanjšanje števila poljedelcev in pomnožitev ostalih poklicev 
ter boljšo razdelitev zemljiške posesti. 

Knjižici so vključene štiri majhne karte, ki ponazorujejo obljudenost 
v Hrvatski banovini; četrta med njimi, kažoča mero agrarne prenaseljenosti, 
je na žalost v znatnem delu nerazumljiva radi neustrezajočega izbora znakov 
odnosno slabega odtisa. A. Melik. 

Z. Dugački, Geografijski rasporedaj Hrvata. Izdanje „Hrvatske Revije", 
Zagreb 1. ? 

Pod gornjim naslovom je Dugački objavil karto o geografski razpore-
ditvi Hrvatov v Jugoslaviji in isosednjih državah v merilu 1 :900.000. Na n je j 
so e točkami raznih barv predstavljeni katoliški (in posebej hrvatski), pa 
pravoslavni, muslimanski, evangeljski in židovski prebivalci po srezih, tako 
da j e karta prav za prav karta veroiapovedi v hrvatskih in versko mešanih 
predelih Jugoslavije. Vsakih 1000 prebivalcev poedine konfesije predstavlja 
ena pika. Pike pa niso razporejene po dejanski razporeditvi prebivalstva, 
temveč so nanešene enakomerno po vsej površini sreza. Kjer j e prebivalstvo 
sreza verski mešano, so pike posameznih barv razporejene samo približno 
tako, kakor odgovarja dejanski razširjenosti posameznih veroizpovedi. Zato 
je treba pripomniti k avtorjevi navedbi v dodatnem besedilu, češ da j e to 
de Geerova metoda, da to le do neke mere odgovarja resnici. Tudi ni točno, 
da je ta metoda pri Dugačkem „kod nas prvi put primijenjena". Saj je n. pr. 
y pravi de Geerovi metodi točk izdelal karto naseljenosti v Bosni in Herce-
govini H. Renier (v: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1931, 
Nr. 1/2). V isti metodi smo izdelali tudi nekatere karte, objavljene v knjigi 
„Gospodarska struktura Slovenije" (Soc.-ekon. inst v Ljubljani 1939), ki pa so 
res izšle nekaj kasneje od karte Dugačkega. S kartografskega vidika bi še 
pripomnil, da je barva točk za muslimane slabo izbrana, ker se na prvi po-
gled le malo razlikuje od one za katoličane. S. Ilešič. 

Mladen Lorković, Narod i zemlja Hrvata. Izdala: Matica Hrvatska, 
Zagreb 1939. Str. 244. 

Kad pročitamo ovu interesantnu knjigu, vidimo, da j e opseg pojma 
naslova širi nego li njezin sadržaj. Kad bi se pisac bio držao naslova on bi 
bio morao dati barem letimičan fiziogeografski prikaz zemlje, na ko jo j 
borave Hrvati, pa bi bio morao barem nahrciti i druge antropogeografske 
probleme Hrvata, kao naselja i gospodarstvo. Knjiga dakle nema tačan na-
slov. Ona obradjuje samo tri problema: historijski postanak hrvatskog na-
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roda; migracije Hrvata za doba Turaka i demografski problem. Ali zato su 
ova tri problema vrlo dobro obradjena. 

U prvom poglavlju on govori detajlno o historijskom razvitku hrvat-
skoga naroda i Hrvatske, u glavnom na osnovi već poznatih činjenica i 
dokaza. 

Za geografiju važniji j e drugi problem: doba turskog vihora od XV 
do XVHI vijeka. J. Cvijić je izdignuo značenje migracije za Srbe, M. Lorko-
vić j e prvi dao kratak sintetički prikaz migracije Hrvata i to prema pa-
nonskoj nizini, prema zapadu (Istri, Dalmaciji, čak i u Italiji), te prema 
istočnom dijelu Balkana, kamo su ih odvodili Turci u roblje. Tu valja 
istaknuti, da su Turci u samih 12 pohoda, u 120 god. odveli iz Hrvatske od 
polovice XV do konca XVI vijeka 590.000 stanovnika. Ove migracije omogu-
ćile su da je na bivšem čisto hrvatskom teritoriju došlo do stvaranja srp-
skog otočja, koji su sa istoka selili prema zapadu. 

Treći problem je pisac najduže obradio. Najprije govori o razvoju 
stanovništva u Banskoj Hrvatskoj od XVLII do XX vijeka i to po županijama. 
Hrvatsko pučanstvo je naraslo od 1880 do 1910 godišnje za 11,5 pro mile, 
od 1910 do 1939 za 10,1 pro mile. Iz banske Hrvatske počeli su iseljivati u 
inozemstvo god. 1890. Ukupno ih je iselilo u Amerike 300—350.000 sta-
novnika. 

Nakon ovog poglavlju govori o razvoju stanovnika Dalmacije. To j e 
najkraće poglavlje, jer se pisac nije poslužio vrelima napisanim na tali-
janskom jeziku. Taj prikaz počinje od god. 1787. U njo j j e stanovništvo na-
raslo za 41,4% od 1869 do 1910. Duže se zadržava pisac na prikazu razvoja 
stanovništva Bosne i Hercegovine. 

U općem prikazu pisac veli, da j e broj iseljenika sa historičkog hr-
vatskog područja iznosio 700—800.000. On veli doslovce ovako: „I tako, 
dok hrvatski sinovi napućuju strani svijet, u rodje.noj kući gube tlo pod 
nogama. To j e hrvatska sudbina od 1880—1951 god." (str. 165). Zanimljivo 
je poglavlje: „Hrvati izvan povijesne Hrvatske", gdje prikazuje njih u 
Istri, u Gradišću, u Panoniji, u Moravskoj, Slovačkoj, u Prekmurju i Preko-' 
dravlju, pa po Balkanu, u ostaloj Evropi, u Amerikama, Australiji i Novoj 
Zelandiji, Aziji i Africi. „Prema tome svaki šesti Hrvat živi kao iseljenik 
izvan Evrope" (str. 218). Ivo Rubić. 

Chemsi Dervichévitch, Évolution de Belgrade. Etude géographique, 
géologique, climatologiqne, historique et urbanistique. Paris 1939. 288 strani 
z 42 načrti in slikami izven teksta. 

To j e precej svojevrstna knjiga. Ne podaja nam slike o razvoju Beo-
grada vzemimo z vidikov, kako se je razvijalo moderno mesto in je na sledeh 
turškega trdnjavskega in mestnega naselja nastajala današnja naša državna 
prestolnica. Avtor j e marveč zajel problem mnogo širše in podaja sliko o raz-
voju Beograda z večjih perspektiv, ki jih razvija v poglavitnih potezah na 
več krajih, osobito v uvodu in zaključku ob koncu knjige. Te perspektive 
se mu nudijo v prirodnih osnovah, na katerih je kot na poglavitnih činiteljih 
nastajalo mesto in se razvilo v moderno veliko mestno naselje. 

V skladu s tem načelnim gledanjem je Derviševič podal najprej 
označbo geografskih činiteljev, ki so povzročili nastanek mesta; in sicer so 
dejstva velikih prirodnih prometnih križišč, ki so ustvarila tu funkcijo veli-
kega prometnega križpotja. Še mnogo obsežneje obravnava geološke osnove, 
bodisi mestnega naselja samega kot njegove široke okolice. V svojih razmo-
trivanjih posega Dervišević zelo na široko, vključujoč domala vso Šumadijo 
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ter panonsko obližje, na temelju dosedanje geološke in geomorfološke knji-
ževnosti. Posebno pozornost je obrnil geološki strukturi zemljišča v območju 
sedanjega in bodočega razširjenega mesta, pa pri tem razdelil ozemlje ma 
šest področij, ki jih imenuje z angleško označbo zoning. Saj pripisuje ugoto-
vitvam geoloških osnov za moderni urbanizem jako veliko vlogo; „zonings" 
naj bodo temelj za bodoča urbanistična tehnična dela, kanalizacijo, vodovod, 
predore in druga podzemska dela. Ni se tedaj čuditi, da zavzema geološki 
del knjige (s hidrološkim) nič manj kot četrtino dela (str. 34—103). Podo-
bno važnost pripisuje proučitvi klimatoloških dejstev z urbanističnega vidika. 
Med njimi posveča posebno pozornost vetrovom, njihovi pogostnosti in jako-
sti. Na temelju statistične ugotovitve, da je košava in za n j o SZ najpogostejši 
in najhujši veter v Beogradu, zahteva, da se ti činitelji v polni meri upošte-
vajo pri urbanistični gradbeni politiki. Na podoben način premotriva toplin-
ske, insolacijske odnošaje itd. 

Po obravnavanju prirodnih činiteljev ter dejstev, ki zavzema skoro 
točno polovico knjige, preide Derviševič na zgodovinski del, v katerem poda 
pregled ljudstev, ki so se uveljavljala na ozemlju Beograda, kot ustanovi-
telji, gospodovalci in borci od prazgodovine do ustanovitve Jugoslavije 
(Singidunum imenuje dosledno Sigindunum), nato pa karakterizira razvoj 
mestnega in trdnjavskega naselja Beograda skozi stoletja, osobito v novejših 
razdobjih, pri čemer posveča, kakor j e prirodno, posebno pozornost poziciji 
na pomolu, med strugo Save ter Donave. Moderni razvoj mesta ni v obsegu 
avtorjeve pozornosti, njegov poglavitni namen je v tem, da poda zgodovinski 
pregled v velikih, poglavitnih potezah. Razvojna karta Beograda je podana 
samo v zelo majhnem merilu, kjer morejo biti razvojne enote samo nakazane. 
Modernemu Beogradu j e posvečena komaj slaba zadnja šestina knjige, kjer 
se obravnavajo moderni urbanistični problemi, postavljajo načrti in predlogi, 
zlasti glede bodočih gradbenih in sploh urbanističnih zonings. A. Melik. 

Soler Emanuele, Campagna geo-fisica nella regione carsica di Postumia. 
Memorie dell' Istituto Italiano di Speleologia. Serie geologica e geofisica, I. 
Trieste 1934. 4», 83 + III str. 

V rudarstvu uporabljajo poleg geološkega kartiranja in poizkusnih 
vrtanj vedno bo l j tudi druge načine iskanja rud. Vse te metode temelje na 
razlikah med fizikalnimi lastnostmi raznih kamenin kot so specifična teža, 
magnetičnost, električne konstante itd. Po teh razlikah, ki jih je mogoče z 
najpreciznejšimi instrumenti izmeriti, je mogoče z večjo ali manjšo verjet-
nostjo določiti sestav globljih slojev. Uprava Postojnskih jam in institut za 
geodezijo v Padovi sta preizkusila uporabnost teh metod za iskanje neznanih 
jam med Postojno in Planino. Velika razlika v specifični teži apnenca in 
zraka oziroma vode v jamah povzroča razlike v jakosti gravitacijske sile, ki 
je nad prazninami manjša kot nad kompaktnimi skladi. 

Avtor j e v 1. 1931. in 1932. izvršil gravimetrijska merjenja z Eötvös-
Schweydarjevo tehtnico na 50 točkah v 7 km dolgem in 5 km širokem pasu 
med Postojno in Planino. Tabelarični podatki o teh meritvah in matematična 
izvajanja zavzemajo v razpravi preko 60 strani in morejo zanimati le geo-
fizika. Omenim naj samo to, da j e imel avtor pri merjenju in računanju 
mnogo težav zaradi razgibanega relijefa in posebno zaradi vrtač, ki s svojo 
praznino vplivajo kot votline v globini. Za računsko izločitev teh vplivov 
je bilo treba na terenu izmeriti in izračunati volumen terenskih oblik, ki so 
vplivale na instrument. Zato tudi meritve niso dale tako točnih in nedvoumnih 
rezultatov, kot jih sicer dobimo s to metodo na primernem zemljišču. 
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Meritve so pokazale poleg motenj gravitacije, ki so po geološki karti v 
skladu z geološko in tektonsko zgradbo predela, tudi druge motnje, ki jih je 
mogoče razložiti samo z velikimi podzemskimi prostori med Postojnsko ozir. 
Pivško in Malograj'sko jamo. Pas teh motenj se ujema z domnevanim pote-
kom podzemske Pivke, ki je pa vendar ni bilo mogoče točneje določiti. 

A. šerko. 

Boegan Eugenio, Il Timavo, studio sull' idrografia carsica subaerea e 
sotterranea. Memorie dell' Istituto Italiano di Speleologia. Serie geologica e 
geofisica, II. Trieste 1958. 4°, 251 str. 

V Boeganovi razpravi so zbrani v obliki monografije uspehi 40 letnega 
opazovanja in raziskavanja notranjske Reke ter Timava in kraškega sveta 
od Škocjana do Devina. Raziskavanja so se vršila predvsem zaradi preskrbe 
Trsta s pitno vodo in je zato razprava ali pravilneje niz člankov prej po-
drobna hidrotebnična kot hidrografska študija. Vendar je za geografa zelo 
pomembna zaradi obilice nabranega gradiva in meritev. Razprava obsega 28 
razmeroma samostojnih pa smiselno razvrščenih poglavij, ki tvorijo glede na 
vsebino 6 skupin. 

Poleg hidrografskega pregleda tržaške province j e v uvodnem delu 
zbrano vse, kar j e znano o Reki — Timavu od rimske dobe dalje. Drugi del 
bi tvorili članki o razvodnici, .površini, relijefu in geološki zgradki porečja 
Timava in poglavja o Reki, njenih pritokih in o Škocjanskih jamah. K temu 
delu spadajo tudi članki o najvišjih iin najnižjih vodostajih Reke s tabelami 
in načrti glede izrabe Reke za tržaški vodovod. V tretjem delu obravnava 
avtor podzemski tok Reke, ki ga začne z opisom hidrografskih razmer 
v Škocjanskih jamah in nadaljuje z opisom Kačje jame in Trebenske jame 
ter preide k izvirom v Brojnicah in izvirom Timava od Štivaina do Mošenic. 
Četrto skupino bi tvorilo pet teoretičnih člankov o odnosu kraške vode do 
morja, o hidrauličnih zakonih v notranjosti krasa, o erozijskih oblikah na 
površini in pod zemljo na krasu in o razmerju med padavinami in množino 
vode v Reki in Timavu. Prav na kratko obravnava na koncu še Doberdobsko 
jezero in dvoje jezerc, ki pa ne pripadajo več porečju Timava. Razpravi so 
priključeni opisi in načrti 270 jam iz porečja Timava - Reke. 

Od obilice podrobnosti naj opozorim samo na najzanimivejša poglavja. 
Izredno poučen je podolžni profil od izvirov Reke pa do izliva Timava v 
morje. Strmec struge se zmanjša od 62'5%o pri izvirih na 0'7%o v srednjem 
delu Reke, nakar postaja zaradi bližine ponorov zopet večji ter se v Škocjan-
skih jamah naenkrat poveča na 63%o. Pod zemljo se strmec hitro manjša in 
znaša od Trebenske jame do izvirov Timava samo še 0'4%o. S tako majhnim 
strmcem podzemske Reke j e v zvezi tudi pojav, da se dvigne gladina Reke 
na dnu 321 m globokega Trebenskega prepada za 10 do 50 cm, če zapro dan 
poprej izlive Timava. Zanimiva so tudi poglavja o vodostajih Reke v Škocjanu 
in v Trebenski jami in s tem tudi kolebanja izvirov v Brojnicah. Omeniti 
pa je tudi treba, da niso vse trditve Boegan a podprte z dokazi. Avtor navaja 
točno razvodnico za vse porečje Reke-Timava, kar ne dela težav na eocen-
skem flišu; kako je pa tako točno določil razvodnico na Snežniku in na trža-
škem krasu, kjer ni površinskih tokov, nam avtor ne pove. Ravno tako je 
nerazumljiva razdelitev kamnin v propustne, napol propustne in nepro-
pustne. K propustnim kameninam prišteva samo naplavine in radiolitne 
apnence. Vse druge apnence in dolomite pa šteje k napol propustnim ali pa 
celo k nepropustnim kamninam, kamor uvrsti tudi fliš. Tudi nazori o kraški 
hidrografiji niso popolnoma dosledni. V teoretičnem delu uporablja stalno 
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izraz „gladina talne vode", ki j o pa sam zanika s trditvijo, da tudi pod to 
gladino ne najdemo vode, če pri vrtanju naletimo ravno na razpoko, ki je v 
zvezi s celim omrežjem. V drugem članku se strinja z Lehmanom, da j e vi-
šina vode v posameznih ceveh odvisna samo od krajevnih prilik. V tretjem 
članku trdi, da je vzrok kolebanju Daberdobskih jezerc dviganje in padanje 
talne vode. Na koncu pa neoporečno dokaže, da teče Reka v sklenjenem toku 
od Škocjanskih jam do izvira Timava in ne preide v talno vodo in da so 
Doberdobska jezerca od Timava popolnoma ločena, ker dobivajo vodo iz 
Vipave. 

Knjiga je lepo in bogato opremljena z diagrami, načrti, kartami in 
lepimi fotografijami. A. Šerko. 

G. Crestani - F. Anelli, Ricerche di meteorologia ipogea nelle Grotte di 
Postumia. Memorie dell' Istituto Italiano di Speleologia, Serie geologica e geo-
fisica, III. Roma 1939. 4°, Vili + 162 str. 

Italijanski speleološki institut je izdal obširno delo o meteoroloških 
prilikah v jamah, ki pripadajo podzemskemu toku Pivke od Postojne proti 
Planini. Poleg uvoda z nekaterimi principielnimi pojasnili o meteorologiji jam 
ima razprava štiri dele. V prvih dveh delih obravnava prof. Crestani izpre-
membe temperature zraka in jamskih sten do globine 120 cm ter vode v jami 
in na prostem. Dalje opisuje izprememibe vlage in vodostajev Pivke; zelo 
obširno pa obravnava poglavje o prepihu s posebnim ozirom na različno 
obliko jamskih prostorov v prednjem delu jame. Meteorološki podatki, ki 
so zbrani za dobo štirih let, potrjujejo v glavnem že znana dejstva, da posta-
ja jo amplitude vseh meteoroloških faktorjev z oddaljenostjo od vhoda vedno 
manjše in da se viški zakasnijo za mesec dni. Iz številnih tabel naj navedem 
le nekatere značilne primere: Temperatura skalnih sten v globini 120 cm 
niha letno od 7° C d o 10° C v bližini vhoda, v srednjem delu jame od 7"7° C 
do 8'6°C, na koncu pri Kalvariji pa samo še od 8"6° C do 8'8° C. Relativna 
vlažnost zraka na Kalvariji niha od 96% do 100%, medtem ko v prednjem 
delu jame pade tudi do 70%. Povprečna januarska temperatura na prostem 
je bila v omenjeni dobi —0"1° C, julijska pa 19° C. Najnižje temperature 
zraka so bile dosežene v februarju, najvišje pa v avgustu, oziroma dalje v 
notranjosti šele v septembru. Tako je znašala povprečna februarska tempe-
ratura v prednjem delu jame 4'7° C, v srednjem delu 7'2° C, na Kalvariji pa 
8'6° C. Najvišjo povprečno temperaturo je imel zrak v prednjem delu avgusta 
in sicer 1Г6°С, v srednjem delu in na Kalvariji pa j e bil višek dosežen šele 
v septembru in sicer z 8*2° C in 8'8° C. Najnižjo povprečno mesečno tempera-
turo j e imela Pivka na prostem v februar ju in sicer 2'2° C, najvišjo pa j e 
dosegla v juliju z 197° C. Na 5'5 km dolgi podzemski poti do Pivške jame se 
voda v februarju segreje od 2'2° C na 3"1° C, v juliju pa shladi od 19'7° C na 
16'5° C. Slično obravnava prof. Crestani v tretjem delu razprave meteorološke 
prilike v stranskih rovih Postojnske jame in v Črni, Pivki in Otoški jami. 

Zanimiva in važna so opazovanja prepiha v Postojnski jami. Poleti (pet 
mesecev) piha namreč mrzlejši jamski zrak skozi glavni vhod na prosto, po-
zimi pa mrzlejši zunanji zrak v jamo. Glavni vhod predstavlja torej spodnje 
(mrzlo) ustje vetrne cevi, medtem ko je bilo neznano zgornje (toplo) ustje, 
ki srka poleti toplejši zunanji zrak v jamo, pozimi pa se skozi njega dviga 
toplejši jamski zrak na prosto. To toplo ustje obravnava v četrtem delu raz-
prave F. Anelli. Domačini so ga namreč opozorili na pojav, ki j e znan tudi 
drugje na krasu, da na nekaterih mestih sneg ne obleži in se v prav hudem 
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mrazu dviga megla iz tal. Anelli je opazoval 14 takih mest in dognal, da piha 
skozi neprehodne odprtine v grušču poleti zunanji zrak v notranjost, pozimi 
pa topel (8'6° C) zrak na prosto. Ti dušniki, „sfiatatoi" jih imenuje Anelli, 
odgovarjajo torej dosedaj neznanemu toplemu ustju Postojnske jame. Za ve-
čino dušnikov se mu je posrečilo neposredno dokazati, da so v zvezi z ja-
mami. Poleti, ko j e prepih usmerjen v jamo, je sežigal v ustjih dušnikov 
posebno zmes, ki dela mnogo dima in ima značilen duh. Dim in duh po smoli 
so v prav kratkem času začutili v jamah pod dušniki. Tako je dokazal Anelli 
za 10 dušnikov, da vodijo v znane dele Postojnske jame, ostali pa so verjetno 
v zvezi s še neznanimi prostori med Postojnsko in Malograjsko jamo. 

Razprava j e opremljena s številnimi tabelami, diagrami ter skicami in 
prav lepimi fotografijami dušnikov pozimi. Delo je pomembno iz dveh ozirov: 
Prvič vsebuje neprekinjeno vrsto meteoroloških podatkov za dobo 4 let, kar 
predstavlja velik prispevek k poznavanju meteoroloških prilik V podzemlju. 
Drugič pa je posebno za nas važna teoretična ugotovitev in najdba neznatnih 
odprtih, ki vodijo s površja v velike podzemske prostore, kar nam kaže pot, 
po kateri bi morebiti mogli priti do jam ob večjih ponikalnicah ali pa vsaj 
dognati njih približni potek z večjo gotovostjo, kot moremo to sedaj. 

A. Šerko. 
Гласник Географског Друштва, Београд, св. XXV (1959): I. R u b i č . 

Antropogeografske funkcije otoka u istočnom Jadranu. — A. JI a з и ћ , Ha-
сељавање и развитак насеља y средњем и горњем Пеку. — М. Л у т о в а ц , 
Привредно-географске одлике катунсвог крша. — Б. Б. Б у к у р о в , Поеле-
ратне миграције y северозападном Потисју. — Р. Б o m њ a к , Хрватско 
Загорје (Антропогеографски преглед). — Ј. Р о г л и ћ , 0 броју и узроцима 
глацијација. — Географски радови o Југославији из 1938 године. 

Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, Ljubljana, XX, 1—4 (Zbornik 
ob stoletnici društva 1859—1959), 1959. — Iz vsebine: Fr. K o s , Neveljski 
paleolitik. — S. B r o d a r , , O stratigrafiji Potočke Zijalke. — R. L o ž a r , 
Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji. — M. K o s , Vlahi in 
vlaška imena med Slovenci. — Fr. S t e 1 è , Potovanje skozi Slovenijo leta 
1571. in 1574. — R. A n d r e j k a , Doneski k postanku in razvitku rodbinskih 
imen v Selški dolini. — A. M e l i k , O mestih in trgih na Slovenskem. 

Razprave Matematično-prirodoslovnega razreda Akademije znanosti in 
umetnosti v Ljubljani, I (1940): D o l a r - M a n t u a n i L., Diferenciacija 
magmatskih kamnin na Pohorju. 

Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor, XXXIV (1959), 5—4: 
M a u č e c M., Podstenj in priklet v prekmurski hiši. 

Proteus, Ljubljana, 1959, 10: O. R e y a , Izredno močan vihar na Ptuj-
ski gori. — 1940, 1—6: L. Č e r m e 1 j , Dihalni.ki kraških jam. — B. Š k e r 1 j , 
Rase v pacifičnem prostoru. 

Planinski vestnik, Ljubljana, 1940, 1—10: SI. P e r š i č , Plazovi. — 
J. C. O b l a k , Okoli izvira Sotie. — V. P i r n a t , Od Semiča do Stojdrage. 

Tehnika in gospodarstvo, Ljubljana, V (1959), 11—12: F:. U r a t n i k , 
Odlomki iz študije o rodbinskih gospodarstvih delavskih in nameščenskih 
rodbin v Sloveniji. — VI (1940), 1—10: Č. N a g o d e , „Transbaìkanke". — 
A. V o g e l n i k , Gradivo k poklicni statistiki slovenskega prebivalstva za 
razdobje od 1890 do 1951. — S. I l e š i č , Agrarna prenaseljenost Slove-
nije. — Fr. S n o j , Vinegradi v gornjeradgonskem sodnem okraju. — J. 

. L a v r i č , Les v mednarodni trgovini. — D. P o t o č n i k , Podatki poklicne 
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statistike ,pri nas in drugod. — L. D o l a r - M a n t u a n i , Kamnolomi iz 
okolice Drenovega griča pri Vrhniki. — M. K r o f t a , Zaslužek in življenjski 
nivo delavstva papirnice v Vevčah. 

Rudarski zbornik, Ljubljana, IV (1939), 4: O. K n e š a u r e k , O po-
stanku našeg boksita. — M. M u n d a , Starost in nastanek premogovnih 
slojev v Rajhenburgu in v Trbovljah. 

Misel in delo, Ljubljana, VI (1940), 1—9: B. Z a j e c , Libeliče, naša 
koroška vas. — S. I l e š i č , Rumunski problemi: I. Besarabija, II. Transil-
vanija. — C. N a g o d e , Gospodarstvo Slovencev v jugoslovanski državi pa 
v slovenski banovini. — 

Čas, Ljubljana, XXXIV (1939—1940): I. P i r e , Rast naroda in nazado-
vanje rojstev v Sloveniji. 

Ljubljanski Zvon, Ljubljana, LX (1940), 1—12: B. T u š e k , Naš kmet 
in njegova zemlja. 

Obzorja, Maribor, III (1940), 1—8: I. B r a t k o , Razvoj poljedelskih 
obratov na slovenskem ozemlju v razdobju 1902 do 1931. 

Gozdarski vestnik, Maribor, III (1940), 1—8: M. š u š t e r š i č . Vodno 
gospodarstvo gozda. — M. H a n z l o v s k y , Kmečki nasadi v okolici Kranja. 
— V. L i n d t n e r , Gozdna tla. — R. P i p a n , Prirastek v gozdu. 

Vesnik Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije, Beograd, knj. VIII 
(1940): V. S i m i č , Permotrijaska sinklinala Starog Majdana u paleozoiku 
Sane. — V. S i m i ć , Prilog geologiji Crne Gore. — V. Č u b r i l o v i ć , Pri-
log geologiji Like. — L. M a r i é , Petrografska i geološka grad ja okoline 
Prilepa. — 

Геолошки анали Балканскога полуострва, XVI (1939): Ф. У р ш и ћ , 
Стратиграфски положај кречњака са елипсактинијама y околвни Метлике y 
Словеначкој. — В. Ј а н а ћ к о в и ћ , Општи преглед макросеизмичких појава 
y Југославији за г. 1936, 1937, 1938. — С. П. М и л о ј е в и ћ , Геолошка би-
блиогра/Јија Балканског полуострва за 1936, 1937 год. 

Гласник Етнографског Музеја y Београду, XIV (1939): Ј. В у к м а н о -
в и ћ , Маслињаци ,и прерада маслина y Паштровићима. — Zd. V i n s k i , O 
značenju etnologije za kulturnu historiju Slavenskog Juga. — M. М и л о -
m e в и ћ , Неколико података o риболову на средњем Пеку. 

Glasnik Zemaljskog Muzeja Kraljevine Jugoslavije, Sarajevo, LI (1939), 
sv. 1. (za historiju i etnografiju): M. К а р а н о в и ћ , Вођа кроз Етнографски 
музеј. — Sv. 2. (za prirodne nauke) : A. P o l i ć , Pećina Hrustovača kod 
Sanskog Mosta. — J. P o p o v i ć , Ljetni stanovi na planinama Hrbljini 
i Krugu. 

Гласник Скопског Научног Друштва, Скопље, Књ. XIX: H. B y л и h , 
Географија Јужне Србије y аитичко доба. — A. У р о ш е в и ћ , Вучитрн. 

Етнологија, часопис Етнолошког Друштва y Свопљу, I (1940), 1—3: 
M. C. Ф и л и п о в и ћ , Срби Голобрђани y Италији. — Св. P a и ч e в п ћ , 
Воденице и облици воденичие својине y Горњем Полимљу. 

Јужнословенски Филолог, Београд, XVII (1938—1939): Ј. JI. В у к о -
в и ћ , Говор Пиве и Дробњака. — Fr. 11 e š i ć , Travnik i Dolac u Bosni. — 
N. M a j n a r i ć , Jedno rovtarsko narječje u Gorskom Kotaru. 

Brački zbornik, izd. Udruženje Bračana u Splitu, br. 1 (1940). Iz vse-
bine: A. J u t r o n i ć , Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva. — 
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I. F. L u p i s - V u k i ć , Bračani u prekomorskim zemljama. — J. D u b r a v -
č i ć , Zadrugarstvo i mliječni proizvodi u stočarskim predjelima Brača. — V. 
Š t a m b u k , Kamenarstvo i kamenoklesarstvo na Braču. — I. R u b i ć , Po-
vršina otoka Brača, dužina njegove obale, apsolutna visina i gustoća stanov-
ništva. — P. J u t r o n i ć , Elektrifikacija otoka Brača. 

Sbornik češke společnosti zemëpisné, Praha 1939, 4—8: F. K o l a č e k , 
Dva plâny Prahy z let 1741 a 1742. — V. D č d i n a , Prispčvek k morfologii 
jižnich Čech. — J. P e 1 i š e k , Teplotnâ a vlhkostni mëreni v jeskyni „Pe-
karna" v jižni časti Moravského Krasu. — M. B 1 a ž e k , Osidleni Židlo-
chovicka. 

Annales de Géographie, Paris, No 273—276 (1939): E. de M a r t o n ne , 
Relief et structure des Hautes Alpes en Maurienne et en Tarentaise. — P. 
G a 11 e t , L'approvisionnement de Paris en vin. — M. P a r d é , Hydrologie 
fluviale des Iles Britanniques. — P. D e f f ö n t a i n es , Une évolution 
agricole en pays tropical: l'agriculture au Brésil. — J. S o u l a s , Conur-
bations françaises. — No 277 (1940): O. Z i e s e n i s s , Les projets d'aména-
gement de la région parisienne. — Ph. R e b e y r o l , Les industries de 
Stockholm. 

La Géographie, Paris, LXXII (1939): L. A u d o i n - D u b r e u i l , Tom-
bouctou hier et aujourd'hui. — H. de L a B a r r e , Hypothèses sur le Déluge. 

Bulletin de la Société de Géographie de Lille, 1939, 2: P. D e f f o n -
t a i n e s , Au Brésil, la forêt au service de l'homme. — 1940, 2: S. O s u s k y , 
La Tchécoslovaquie. 

Bulletin de la Société de Géographie et d'Etudes coloniales, Marseille, 
LIX (1939): L. P i e r r e i n , Madagascar et la France. — L. M o r a r d , 
L'Algérie, prolongement de la France en Afrique. 

The Geographical Journal, London, XLV (1940), 1—6: E. G. R. T a y 1 o r, 
Plans for a National Atlas. — H. G. W a n k 1 y n , Geographical aspects of Je-
wish settlement east of Germany. — J. V. H a r r i s o n , An expedition to 
the Central Andes of Peru, 1939. — L. D u d l e y - S t a m p , The Irrawaddy 
River. 

Geography, London-Manchester, XXIV (1939), 3—4: J. W. L. S y m e s , 
The Cinema and Geography in Senior Schools. — W. R. M e a d , Finland and 
the winter freeze. — XXV (1940), 1—2: R. W. G i b b , Alpine Valleys and 
Italian plains. — M. F. D a v i e s , Irrigation in the Canterbury Plains. 

Geographical Rewiew, New York, 1940, 1—2: W. V. L e w i s , The 
Function of Meltwater in Cirque Formation. — E. H. G. D o b b y , Singa-
pore: Town and Country. — J. A. B a r n e s - A. H. R o b i n s o n , A New 
Metod for the Representation of Dispersed Rural Population. — J. O. M. 
B r o e k , The Ecconomic Development of the Outer Provinces of the Nether-
lands Indies. 

Annals of the Association of American Geographers, XXIX (1939), 1—4: 
V. C. F i n c h , Geographical Science and Social Philosophy. — R. II a r s t -
h o m e , The Nature of Geography (488 strani obsegajoča metodično-geo-
grafska monografija). — XXX (1940), 1—2: E. V. C l e e f , The Finns of the 
Pacific Coast of the United States, and Consideration of the Problem of 
Scientific Land Settlement. 

Bollettino della R. Società Geographica Italiana, Roma, 1940, 1—12: G. 
G u i d i , Addis Abeba e la sua popolazione. — E. M i g l i o r i n i , Note me-
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todiche sui sistemi usati per rappresentare la distribuzione della popolazione. 
M. O r t o l a n i , Studi geografici sul manto nevoso. — A. Š e s t i n i , Le 
pianure costiere dell'Albania. — U. T o s c h i , Gibilterra e la sua funzione. 
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