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t  Josip Lavtižar (12. XII. 1851 — 20. XI. 1943)

Sredi vojnih grozot je skoraj neopazno ugasnila dolga življenjska pot 
duhovnega svetnika Josipa Lavtižarja, rateäkega župnika, splošno znanega in 
priljubljenega moža. Lavtižar je  bil človek, zakoreninjen trdno v slovenski; 
zemlji, ki pa m u je  obzorje poseglo daleč preko slovenskih meja, zlasti po 
širnem slovanskem svetu. Bil je  glasbenik, zgodovinar m potopisec. K prouče
vanju domače zemlje je  prispeval s svojimi solidnimi doneski h krajevni 
(zgodovini gorenjskih župnij (Zgodovina župnij v dekaniji Kranj, I. Kranj, 
L jubljana 1898; Zgodovina župnij in zvonovi v dekaniji Radovljica, Ljub
ljana 1897; Cerkve in zvonovi v dekaniji Kranj, L jubljana 1901). Slovenska 
geografija pa ga b» zabeležila predvsem kot doslej najplodovitejšega slo
venskega potopisca; njegovih potopisov je  cela vrsta, sa j je  pokojnik prepo
toval ne samo vso Evropo, temveč tudi m arsikatere predele severne Afrike in 
bližnjega vzhoda; v obsežnih samostojnih knjigah so izšli opisi njegovih poti 
po slovanskih deželah (Pri Jugoslovanih, 1903; P ri severnih Slovanih, 1906), 
pa tudi drugod (Med romanskimi narodi 1901; V petih letih okoli sveta, 1924:
V Kartago, 1930). P ri tem ni prav nič opešala njegova ljubezen do domače 
zemlje, saj je  s polno toploto opisaval ravno svoja pota po domači zemlji, 
osobito po svoji ožji domovini, Kranjskogorsko-rateškem kotu, pa po bliž
njem  slovenskem Koroškem. Kot planinci, kot Slovani in kot geografi mu dol
gujemo časten spomin.

Kronika Geografskega društva 1941—1945

Така-le je  kronika Geografskega društva za leta nemško-italijanske oku
pacije, leta strahote, a hkrati leta velike narodno osvobodilne borbe.

Zadnji redni občni zbor Geografskega društva se je  vršil dne 22. janu
a rja  leta 1941. Novo izvoljeni društveni odbor je  imel samo dve seji, zadnjo 
na dan 28. marca 194L, ko so že legale sence bližajoče se katastrofe čez nas.

Ko «o nemške in italijanske oborožene sile preplavile Slovenijo ter ostalo 
Jugoslavijo, se je  takoj nehalo delovanje Geografskega društva. Ustavitev 
društvenih funkcij je  tra ja la  prav do osvoboditve. Društveno imovino, seslo- 
ječo v glavnem iz knjižnice in iz zaloge Geografskega vestnika, je  čuval 
Geografski institut v svojih prostorih na univerzi. Društveno im etje ni u tr
pelo za časa okupacije nikake škode.

Z ustavitvijo društvenega delovanja se je  prekinilo tudi izhajanje Geo
grafskega vestnika. Ko et a Nemčija in  Ita lija  napadli Jugoslavijo, smo ravno 
postavili in dotiskali disertacijo V italija Manohina: „Podnebje L jubljane“. Da 
bi spravili na varno preostalo društveno gotovino, smo- dali v letu 1941. po
staviti in odtisniti še razpravo Bogdana Jordana „Planine v Karavankah“. 
Avtor je  mogel še sam opraviti korekture, nekoliko pozneje pa so ga Itali
jan i zgrabili ter ga ustrelili kot talca v L jubljani dne 21. ju lija  1942. — Vse 
odtisnjene izvode obeh razprav srno spravili v skladišču tiskarne Blasnikovih 
naslednikov, z namenom, da jih objavimo šele takrat, ko nam zopet prisije 
sonce svobode. Ker smo> hkrati kupili tudi papir za natisk celotnega letnika 
Geografskega vestnika, pa ga da li v skladišče, je  bila s tem društvena bla
gajna v glavnem izčrpana.

Geografsko društvo se je  tedaj v polnem obsegu držalo kulturnega molka 
skozi vso dobo nemško-italijanske okupacije.
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Strašna leta nemško-italijansike okupacije so prizadela tudi m arsika
terega naših članov in naročnikov; smrt je  obilno gospodarila med njimi. Od 
svojih članov, fci so jih  vzela leta velike preizkušnje1 194-i—1945 in k i so se 
odlikovali s svojim delom v področju geografske znanosti, se Geografsko 
društvo poslavlja še posebej in jih  bo ohranilo v častnem spominu.

Končno so združeni napori svobodoljubnih narodov, zmagovito orožje za
vezniških vojska, predvsem sovjetske rdeče armade, pa k repka pripomoč ju 
naških partizanskih bojnih sil, jugoslovanskih še prav  posebno, zmogli sve
tovno tiranijo  trojnega imperializma, nemško-italijansko-japonskega, te r na
pravili konec strahovladi fašističnega barbarstva. In ko je  naša zmagovita 
narodno-osvobodilna vojska dne 9. m aja 1945, preganjajoč zadnje ostanke 
oboroženih sil okupatorja in njegovih pomagačev, osvobodila Ljubljano, je  
nastopila tudi za Geografsko društvo nova doba. Z odlokom, od dne 13. sep
tem bra 1946. je  ministrstvo notranjih zadev Narodne vlade Slovenije dovolilo 
Geografskemu društvu obnovo delovanja.

In tako je  bil na dan 20. novem bra 1945 sklican izredni občni zbor Geo
grafskega društva v prostorih Geografskega instituta na univerzi v Ljubljani. 
Člani so se dogovorili o nekaterih spremembah društvenih pravil, k i na j se 
izvedejo, v nameri, da se doseže čim bolj smotrno društveno delovanje. Saj 
pripada geografiji v naši dobi p rav  važna vloga v prizadevanjih, da se mož
nosti, ki jih  nudi naša domovina, čim boljše izkoristjo ter obrnejo v prid 
skupnemu napredku, Izvoljen je  bil društveni odbor, sestoječ iz naslednjih 
članov: preds.ednik: dr. Anton Melik; podpredsednik: dr. Ivan Rakovec; prvi 
tajn ik : dr. Svetozar Ilešič; drugi tajnik: Stane Zrim.ec; blagajnik: France Pla
nina; knjižničar: Cene Malovrh; gospodar: dr. Valter Bohinec; upravnik: Vera 
Malovrh; načelnik odseka za šolsko geografijo: Jože Kosmatin; revizorji: 
Silvo Kranjec, Pavel Künstler, dr. Alfred Šerko.

Ministrstvo prosvete NVS je  v oktobru t. 1. Geografskemu društvu naklo
nilo enkratno denarno podporo v vsoti 10.000 din, kot pomoč za izdajanje 
Geografskega vestnika. Mestni narodni odbor, oddelek za prosveto, pa nam  je  
v novembru naklonil .pomoč v znesku 2500 din, To naglo in izdatno pomoč 
smemo pač po pravici sm atrati kot znamenje in izraz priznanja našemu do
sedanjemu delu, pa hkrati kot priznavanje važne kulturne vloge, ki na j jo 
Geografsko društvo ter njegovo znanstveno glasilo Geografski vestnik vrši 
tudi v bodoče.

Geografsko društvo 
s sedežem na univerzi v Ljubljani.
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Vsem društvom, institucijam, uredništvom in založbam. 

Z nemško-itali j ansko fašistično okupacijo se je 1. 194,1. prekinilo izdajanje 
„Geografskega vestnika" is: ustavilo vse delovanje Geografskega društva na 
univerzi v Ljubljani. S tem je bila ustavljena tudi vsa zamena publikacij 
doma in z inozemstvom. Ko danes „Geografski vestnik" v osvobojeni domo-
vini znova stopa na dan, se Geografsko društvo obrača na vsa društva, in-
stitucije, uredništva in založbe doma in po svetu, ki so nam doslej pošiljala 
svoja geografska in sorodna izdanja v zameno, kaikor tudi ona, ki bi bila pri-
pravljena stopiti z nami v stik na novo, s povabilom, da nam znova prično 
pošiljati svoje publikacije, odnosno da nam sporoče, če se z zameno strinjajo. 
Vse one institucije pa, ki so imele priliko tudi med vojno redno izdajati svoje 
publikacije, prosimo, da na;m po možnosti pošljejo tudi te letnike. 

Geografsko društvo, Univerza, Ljubljana. 

„Geografski vestnik' izhaja v Ljubljani v 4- zvezkih, iki se morejo za-
časno izdajati v eni knjigi. Rokopisi, časopisi v zameno in knjige v oceno 
naj se pošiljajo na uredništvo v Ljubljani, Geografski institut, Univerza. 
Avtorje prosimo, da prilože svojim člankom kratek izvleček v kakem sve-
tovnem jeziku. Za znanstveno vsebino člankov so odgovorni avtorji sami. Po-
natis člankov in «lik je mogoč samo z dovoljenjem uredništva ter z navedbo 
vira. —< Denarne pošiljke je nasloviti na poštni čekovni račun št. 13.595 (Geo-
grafsko društvo, Ljubljana). „Geografski vestnik" za 1. .1945. stane za člane 
40 din (s članarino 60 din), v knjigoitržni prodaji 90 din. 




