Uloga Skitov in Kimerijcev se tu
razlikuje, je tako rekoč nasprotna. Skiti
tvorijo iransko v e j o velikega indoevropskega debla, s o torej narod, ki je
pozno prišel in se ustalil na predarij
ski etniški plasti. Nasprotno pa so Kimerijci, ki so skoraj gotovo bližnji
sorodniki Cirkasijcev, integralen del te
stare velike etniške plasti. Kimerijci
so bili prvi antagonisti, ki s o skušali
zmagovalno prodirajočim Arijcem za
staviti pot. N a njih ozemlju sta se sre
čala in križala dva vala: nordijski val
in kulturna struja sumerskega izvora.
Pisec nam podaja v pregledni ob
liki vse, kar je bilo dosedaj dognano
o obeh narodih. N e analizira samo an
tičnih tradicij, temveč tudi arheološke
najdbe in imena bogov.
Dr. Pavel Breznik.
Martin Muc, Skozi Sibirijo. Zgode
in nezgode slovenskega vojaka v sve
tovni vojni. Izdala in založila Vodni
kova družba. Ljubljana 1933.
Ce človek prečita Mucovo knjiži
co, jo odloži z željo, da bi izšel kmalu
še drugi del. Prvi del opisuje avtor
kako je bil ujet pred Božič (23. dec.
1914.) in kako je naredil dolgo pot od
gališkega mesteca Jasla pa tam do
Blagoveščenska v Amurski provinciji.
Zraven je naredil še ekskurzije v
Tomsk, v Harbin, v Jakutsk, Ohotsk,
na Kamčatko, Nikolajevsk in nazaj v
Blagoveščensk. Kratko ali nazorno po
pisuje transporte ujetnikov v turkestanski Taškend, podlost in podkup
ljivost tamošnjih nadzornih oficirjev,
za tem faze revolucije kakor se je jav
ljala od odstavitve carja pa do pre
vzema vlasti po Leninu. Jasno se nam
predoči menjanje režima v pojavih in
dogodkih na dolgi sibirski železnici,
kjer s o opisane tudi epizode češke
vojske. Sreča tudi okupacijske trupe
Japoncev ter kozake atamana Semenova.

2 i v o je predstavljen tip boljševiškega komesarja G. P. A. Sumskega,
krvoločnega žideka, ki se je kopal v
krvi svojih žrtev in ki je na kraju do
bil svoje pošteno zasluženo plačilo.
Kot predstavnik oblasti je namreč v
Blagoveščensku organiziral roparsko
bando, ubijal ljudi in jim pobiral de
nar. Etnografa zanimajo opisi Račonov
in Jakutov, autohtonih lovskih plemen
severoistočne Sibirije.
M. Muc je rodom iz Primosteka
v Belokrajni, krojač je p o poklicu in
kakor smo čuli uporablja spretno iglo
kakor tudi pero.
V drugem delu bo avtor gotovo
povedal kam je zaleglo tisto samo
rodno zlato, ki ga je pridobil od da
lekovidnih (radi let!) Jakutov v za
meno za naočnike ter strelivo. Zanima
nas ali je tiste vrečice zlata prinesel
domov ali so mu jih odvzeli boljševiki
ali pa kaki drugi nepoklicani nasilniki?
Statistički Godišnjak, II. (Kralje
vina Jugoslavija, opšta državna stati
stika; Državna Štamparija Kraljevine
Jugoslavije. Cena 100 Din.) Beograd
1933. —• Sadržaj: I. konfiguracija i kli
ma; II stanovništvo; III privreda; IV
kulturno i moralno stanje, socijalno
staranje; V , državna uprava. Ovo po«
veče delo od 471 strana uredio je naš
poznati matematičar dr. Mladen Berić,
načelnik Opšte državne statistike u
Beogradu. Za tačnost i vernost poda
taka, kao i za pravilnost matematičkih
operacija jamči
ime urednika ove
knjige.
Sbornik praci vënovanych Prof.
dru Jindfichu Matiegkovi k jeho 70.
narozeninâm. Anniversary volume dedicated t o Prof. dr. J. Matiegka on his
70 th birthday. (»Anthropologie«, 1—4,
vydôvâ Anthropologicky ustav Karlo
v y University.) Praga 1932.
Ta vsebinsko krasni zbornik an
tropoloških del* je posvečen sedemde-

