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I. 

Latvijas Universitātes attīstība. 



Latvijas Universitātes priekšvēsture, viņas 
nodibināšana un pirmie pieci gadi. 

P r o f. K. K u n d z i ņ š. 

Kā neatkarīgas Latvijas valsts radīšanā piepildījies lat
viešu tautas senais brīvības sapnis un viņas krietnāko dēlu na
cionāli politiskie centieni, tā Latvijas Universitātes dibināšana 
un izveidošana, kas sekoja brīvības cīņām um valsts prokla
mēšanai kā pirmais lielais miera darbs, ir rādījusi, ka arī tautas 
kultūras ideāls sāk piepildīties, ka viņa sāk tuvoties savai ga
rīgai pilngadībai. Vaiņagodama vairāku paaudžu centienus pēc 
augstākās gara gaismas un izglītības, Augstskolas nodibinā
šanās mums nodrošinājusi līdztiesīgu vietu citu kultūras tautu 
starpā un devusi mums iespēju, nevien pacelt un izdaiļot pa
šiem savu dzīvi, bet arī piedalīties starptautisko gara vērtību 
radīšanā un apmaiņā, ievadīdama tādā kār tā jaunu, daudz ap
sološu laikmetu mūsu tautas vēsturē. 

1. Latvijas Universitātes priekšvēsture. 
a) Tieksmes pēc augstākās izglītības. 

Pavirši skatoties, varētu likties, itkā Universitāte, pēc pat
stāvīgas Latvijas nodibināšanās, pārsteidzošā ātrumā, bez lie
lākiem priekšdarbiem izaugusi uz brīvības cīnītāju asinīm sla
cītās zemes. Iedziļinoties notikumu gaitā, būs jānāk pie 
atziņas, ka spēkiem, kas veidojuši mūsu augstāko izglītības 
iestādi, ir bijusi jau sava garāka priekšvēsture, kas aptver 
ilgāku laikmetu, nekā tikai tos 2—3 gadus, kad viņas vārdu 
biežāk sāka cilāt atklātībā un konkrētākā veidā izvirzījās viņas 
celšanas projekts. 
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Aplūkojot Universi tātes tapšanu dziļākā sakarībā ar visu 
mūsu tautas kultūras vēsturi, tā tēlojas kā vairāku paaudžu 
centienu pēdējais loceklis, kā sasniegums, kuram sagatavojis 
ceļu pēdējo gadudesmitu attīstības virziens, cīnās un ieguvumi. 

Vērotāja acij ir saskatāmi vairāki nozīmīgi faktori, kas 
tautas kulturālo attīstību nemitīgi virzījuši pretīm šādam sa
sniegumam un kas likuši drošus pamatus mūsu augstākās iz
glītības iestādes pastāvēšanai . 

Pa r galveno viņu s tarpā jāuzskata mūsu tautas dziļās 
slāpes un neadaidīgā, visus šķēršļus pārvarošā trauksme pēc 
i z g l ī t ī b a s , kas it sevišķi raksturo pēdējo 2—3 paaudžu 
centienus. 

Prasība pēc pilnvērtīgas cilvēciskas izglītības izceļas jau 
kā viena no rakstur īgākām n a c i o n ā l ā s a t m o d a s kustī
bas pazīmēm pagājušā gadusimteņa 60. un 70. gados. Atmo
das laikmeta darbinieku cīņas vada doma, ka latviešu tautai 
pienācis laiks, kā saimnieciskā t ā garīgā ziņā iekarot sev pat
stāvīgu vietu citu tautu starpā. Un galvenais ceļš uz šo 
mērķi — tiklab Valdemāram un Baronam, kā Allunānam un 
Kromvaldarn, ir viens — izglītība. Pie tam šis vārds nav vie
nīgi vairāk vai mazāk skanīgs „lozungs", bet aiz tā stāv jau 
noteikts n ā k o t n e s i d e ā l s , kas izveidojas aizvien skai
drākās kontūrās. Šinī ideālā ietilpst nevien p i r m i z g l ī t ī b a 
mātes valodā, pie viņa pieder arī attiecīgā aroda izglītība, kas 
sagatavo saprāt īgus un krietnus zemkopjus, jūrniekus un amat
niekus ; bet ar to vēl nepiet iek: arī v i d ē j ā i z g l ī t ī b a 
nedrīkst novērst latvieti no savas tautības, bet tā jāveido sa
skaņā ar nacionālās kultūras prasībām. Vēl vairāk: tā ka 
latviešu tautai vajadzīgi arī savi m ā c ī t i v ī r i , kas pēta tau
tas vēsturi, dzimto zemi, valodu un ga ra mantas un dara viņai 
pieejamus citu tautu bagātos zinību krājumus, tad viņa nedrīkst 
apstāties pusceļā, viņai ir tiesība pašai uz savu a u g s t s k o l u . 

Tā K r o n v a l d s savos ,.Tautiskos centienos" (1871.), 
pirmā vietā prasīdams pilnīgāku pirmizglītību mātes valodā, 
aizrāda, ka latviešiem tomēr nav nekāda iemesla pie tās apstā
ties, bet ka viņi turpinās censties arī pēc ..nacionālām augstā-
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kām skolām*', neizslēdzot pat pēdējo pakāpi — augstskolu. „Ar 
mācītu latviešu skaita pieaugšanu" — viņš saka, J āpace ļa s arī 
latviešu izglītībai. Ir tiesa — viņš turpina — tagad mums 
latviešiem nav nekādas n a c i o n ā l a s a u g s t s k o l a s . Arī 
pa visiem tiem gadu simteņiem, kamēr latviešu tautā iesākts 
izplatīt civilizāciju, neskatoties uz vairākkārtējiem mēģināju
miem, nav vēl nodibināta pat neviena nacionāla vidusskola . . . " 
-,,Mēs latvieši, izpildīdami sava laika un savu vajadzību pra
sības, izlietojam sev par labu visas mums tagad pieejamās 
izglītības iestādes un visus izglītības līdzekļus, katrs pēc saviem 
apstākļiem . . . " „Bet kad nu, k ā jau minēts, piedzīvojumi māca, 
ka tas vajadzīgais zināšanu un spēju daudzums, kas sasnie
dzams pilnīgi tikai nacionālās skolās, tagad pastāvošās skolās 
netiek pienācīgi izkopts, tad pats par sevi saprotams, ka mēs 
mācītie latvieši cenšamies un cīnāmies arī pēc a u g s t ā k ā m 
n a c i o n ā l ā m s k o l ā m . " 

Un lielais nacionālais romantiķis A u s e k l i s , veltīdams 
,,Latvju augstskolai" īpašu dzejoli, garā sveicina viņas vēl 
miglā tīto tēlu, t o uzrunādams: 

„Tu spožā debess zvaigzne, laidies zemē latvju l e j ā . . . " 
Protams, šīs tālās perspektīves, kas sporādiski a tveras pie 

Kronvalda, Allunāna, Ausekļa gara apvārkšņiem, nav vēl pie
līdzināmas konkrētam nacionālās universitātes projektam, kas 
dabiski varēja rasties tikai citos apstākļos, tomēr idejā nepār
protami uzstāda tādas augstskolas prasību. 

Nākošā paaudze it kā nobijās šo gandrīz utopiski šķietošo, 
pārāk tālu ejošo nacionālo centienu. Baltiju pārņem visai spē
cīgais pārkrievošanas vilnis, kas sāk apdraudēt nacionālo iz
glītības ideālu pašā saknē, sākot ar pirmizglftību, un pēc pla
šākām zināšanām slāpstošai jaunatnei atļauj šīs slāpes apmie
rināt vienīgi krieviskās vidusskolās un augstskolās. Tikai re
ta is šinī laikā va r domāt par kādas Vakareuropas augstskolas 
apmeklēšanu. Tomēr pati tieksme pēc augstākas izglītības 
nevien paliek nesalauzta, bet šinī laikā vēl pastiprinājās un 
pieaug. Pagājušā gadusimteņa pēdējos um šī gadusimteņa pir
majos gadu desmitos ārkārtīgi strauji vairojas to latviešu jau-
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nekļu skaits, kas neapmierinās vairs ar „tautskolu", bet izglī
tības turpināšanai apmeklē nevien Rīgas, Jelgavas, Liepājas, 
bet arī Tērbatas, Pēterpils u. c. vidusskolas. īsi pirms pa
saules kara pat tādās vidusskolās, kā Rīgas pilsētas ģimnasijā 
un pilsētas reālskolā, kurās līdz tam laikam valdīja vāciskas 
audzināšanas tradīcijas un latviešu skolnieku skaits bija sa
mērā niecīgs, latviešu audzēkņu kontingents pieaug līdz 50%, 
nemaz nerunājot par vietējo krievu valdības uzturētām vidus
skolām, kuru audzēkņos noteikti dominē latvieši. Bet pēc vi
dusskolas „gatavības apliecības" tīko nevien šie jaunekli un 
jaunavas, bet arī liels skaits eksterņu, kas nāk no skolotāju, 
semināristu, pat pilsētas skolu un draudzes skolu aprindām. 

Tāds straujums vidusskolu jaunatnes skaita pieaugumā 
nevar neatsaukties arī uz augstskolu apmeklēšanu. 1908. gadā 
F. Mūhlenbach's ir reģistrējis 244 latviešus ar akadēmisku iz
glītību, kas jau miruši un 1834 tādus, kas vēl dzīvo, to starpā 
633 studentus un studentes*)- Nav šaubu, ka sevišķi pēdējie 
dati vēl neattēlo stāvokli visā pilnībā, jo studējošos ieskaitīti 
vienīgi Krievijas (Rīgas, Tērba tas , Pēterpils, Maskavas etc.) 
augstskolu audzēkņi un pie tam ne visi. Izejot no apstākļiem 
Rīgas Politechnikā, jāspriež, ka 6 gadus vēlāk, pasaules karam 
sākoties, latviešu studentu skaits jau pārsniedz tūkstoti un 
tuvojas 1500, tā tad jau tālu aizgājis priekšā studējošo Bal
tijas vāciešu skaitam, kuru starpā vēl 60. un 70. gados latviešu 
studentu uzskatīja par anomāliju! 

Pavirši skaitot, pasaules kara priekšvakarā uz katriem 250 
latviešiem iznāk viens vidusskolas apmeklētājs un uz katr iem 
500—600 viens ar iesāktu vai pabeigtu augstskolas izglītību. 

Augstākās izglītības valdzinošo spēku šinī laikā va ram 
vērot nevien no lielā studējošo skaita. Ievērību pelna arī vēl 
tie daudzie jaunekli, uz kuriem jau īsumā aizrādīts, kas aug
dami provinces īpatnējos apstākļos un dabūdami izglītību drau
dzes, apriņķa, pilsētas un citās zemākās skolās, neraugoties uz 
skolu programmu nesaskaņotību, izlauž sev visām grūtībām 

*) Latvieši un latvietes Krievijas augstskolas. Jelgava, 1908. 
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par spīti ceļu uz augšu, realizēdami līdzīgi Plūdoņa atraitnes 
dēlam savus sapņus par augstāko gara gaismas iegūšanu. Mēs 
varam sacīt, ka šīs latviešu paaudzes ārkārtīgā dziņa pēc iz
glītības salauza pat krievu radītos tautskolas sistēmas rāmjus, 
kas nemaz nebija radīta tik straujai kāpšanai uz augšu. 

b) Pirmie latviešu zinātnieki. 
Fakti un skaitli, kas raksturo jaunās paaudzes lielās slā

pes pēc augstākās izglītības papildināmi vēl ar otru parādību, 
kam jau piešķirama tieša nozīme Latvijas Universitātes ideāla 
pakāpeniskā realizēšanā. Pieaugot latviešu akadēmiskās jau
natnes skaitam, rodas gadījumi, kad latviešu students vairs ne
apmierinājās ar augstākās izglītības iegūšanu, viņas izlie
tošanu dzīvē, ar to saistīto labāko sabiedrisko stāvokli e t c , bet 
kad viņš ņem sev drosmi tiekties vēl tālāk un sprauž sev par 
mērķi, pašam kļūt par aktīvu zinātnes darbinieku un pētnieku, 
lai tādējādi vairotu cilvēces augstās atziņas vai sekmētu savas 
tautas un dzimtenes dzīves zinātnisko izpētīšanu. 

Šādi gadījumi vairojās sākot ar 90. gadiem. Tomēr jāsaka, 
ka latviešiem visvieglāk pieejamo augstskolu, Rīgas Politech-
nikas un Tērbatas Universitātes valdošais gars un izglītības 
politika šādām latviešu studentu tendencēm tanī laikā nebūt 
nebija sevišķi llabvēlīga. Neskatoties uz to, rodas latviešu 
jaunekļi, kas studijas nobeiguši, nolemj ziedot sevi zinātnei un 
izvēlas savai dzīvei zinātnieka ērkšķaino ceļu. 

Jau 60. gadu beigās iegūst maģistra grādu Eižens Z e m ' 
m e r s (1876. g. profesors Tērbatas Veterinārinstitūtā t 1906) 
Viņa laika biedrs Kārlis B e r g s, kāda Kurzemes galdnieka 
dēls, iegūst Dr. grādu, 1873. g. aiziet uz Dienvidameriku, kur 
ieņem docenta, tad profesoru vietu Buenos-Aires'as Universi
tātē ( t 1902.). Astoņdesmitos gados zinātnes grādus iegūst 
Ludvigs K u n d z i ņ š (1882. mag. ve t ) , Jēkabs O s i s (1888. 
mag. phil.. 1896. Dr. phil., t 1920.), Pēter is K a d i ķ i s (1885. 
mag. math.). 90. gados seko Pauls V a 1 d e n s (1893. g. mag. 
chem., 1911. g. Zinātņu akad. loceklis), Jēkabs L a u t e n -
b a c h s (mag. phil. 1896. g.). tautsaimnieks Kārlis B a l o d i s 
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(Dr. phil., privātdocents Berlīnē 1899. g.), mediķis Mārtiņš Z ī l e 
UTI citi, tad, pēc 1900. gada. valodnieki Pēter is Š m i t s un Jānis 
E n d z e l ī n s (mag. 1905., Dr. philol. 1912.), mediķis Jānis 
R u b e r t s (Dr. med. 1903.) un Rob. K r i m b e r g s (Dr. med. 
1907.), Ernsts P a u k u l s , Ernests F e l s b e r g s (mag. phil. 
1910.) un citi. 

Mazs atslābums šinīs t ieksmēs dabiski iestājas, kad kļūst 
redzams, ka latvietim nebūt tik viegli neatveras akadēmiskās 
karjeras un nodrošinātā zinātniskā darba perspektīves. Vienu 
daļu sānis no zinātniskā darba novirza arī plašie sabiedriskie 
laikmeta centieni un tā saucamā jaunā strāva. Tomēr jau 
priekš pasaules kara profesora vietu Krievijas un ārzemju 
augstskolās ieņem sekosi latvieši: K. Balodis Berlīnē, K. Bergs 
Btienos-Airesā ( t 1902.), J. Endzelīns — Charkovā, E. Fels
bergs —• Tērbatā , L. Kundziņš — Tērbatā, R. Krimbergs — 
Charkovā, E. Paukuls — Tērbatā, J. Osis — Tērbatā, J. Ru
berts — Kijevā, P . Šmits — Vladivostokā, P . Valdens — Rīgā 
un privātdocenta resp. docenta vietu Birkhāns — Rīgā, E. Lau-
be — Rīgā, M. Zīle — Odesā, J. Lautenbachs — Tērbatā . Vi
ņiem pasaules kara laikā pievienojās J. Plāķis — Kazanē, Fr. 
Balodis — Maskavā, A. Tentelis — Pēteŗpilī, K. Kundziņš — 
Tērbatā , E. Lejnieks — Maskavā, R. Putniņš — Vladivo
stokā, J. Sniķers —• Tērbatā , E. Zariņš — Pēteŗpilī, P . Zā
līte — Pēteŗpilī, K. Dišlers — Omskā un citi. Tanī pašā laikā 
savu krietno spēju un centības dēļ dažādās Krievijas augst
skolās iegūst tiesības sagatavoties turpmākai akadēmiskai dar
bībai lielāks skaits latv. kandidātu. Tā Latvijas valsts dibi
nāšanas laikā dažādās augstskolās kā akadēmiski skolotāji 
darbojas jau apm. 25 latviešu zinātnieki un apmēram tik pat 
daudz gatavojas tādam pašam darbam. 

Bet ne jau visi latvieši, kas zinātnē kaut ko spēja, bija sai
stīti pie augstskolām. Blakus šiem nebija mazums tādu, kas 
zinātnisku pētīšanas darbu strādāja privātā kārtā, ieņemdami 
skolotāju vietas, vai citādi darbodamies kā speciālisti savā 
arodā, kā publicisti un taml. Starp viņiem būtu minami dainu 
kārtotājs Kr. Barons, valodnieks Kārlis Mūlenbachs, ārs ts un 
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dabas zinātnieks K. Kasparsons, agron. Jānis Bergs, vēsturnieks 
Krīgers-Krodzinieks, statistiķis M. Skujenieks, jurists un māk
slas vēsturnieks M. Valters un citi. 

Tieši praktiskā darbā, saskaņā ar sava aroda prasībām, 
gāja daudzi apdāvināti Rīgas Politechniskā Institūta absolventi. 
80-os un 90-os gados latvietim iet akadēm. zinātnieka ceļu 
Rīgas Politechnikā nebij nekādas izredzes. Turpretim rūpnie
cības, satiksmes līdzekļu un agrikultūras attīstība plašajā Krie
vijā un, mazākā mērā, arī dzimtenē solīja viņiem plašu darba 
lauku. Tas pats jāsaka par tiem, kas beidza radniecīgas ie
stādes Krievijā. Visi tie lielā skaitā, ar kr ie tnām sekmēm bei
guši augstskolu, atrod darbu vai nu Krievijas galvas pilsētās, 
vai provincē, pa retam tikai dzimtenē, ieņemdami atbildīgas 
vietas lielajos rūpniecības uzņēmumos, satiksmes resorā, valsts 
un privātās saimniecībās un citur, kur tie izved pa daļai ievē
rojamus techniskus labierīcības darbus. 

Pro tams , pa plašo Krieviju un viņas augstskolām izkaisīto 
latviešu mācīto viru darbu viegli apēnoja zināma izolācija, dzī
vāka kontakta trūkums pašu starpā, kā arī ar Latviju, viņas 
iedzīvotājiem un to vajadzībām. Tas viegli varēja novest un 
Pa daļai arī noveda pie saišu pārtrūkšanas ar dzimteni. Šo 
trūkumu, kādu laiku ne bez sekmēm, centās novērst Rīgas La
tviešu Biedrība, sevišķi viņas „Z i n ī b u k o m i s i j a ' ' ar sa
vām dažādām nodaļām un it īpaši ar savām ,.vasaras sapul
cēm", kas 80-os un 90-os gados bija seviķi kupli apmeklētas un 
kurās zinātniski nodarbinātie un ieinteresētie latvieši varēja 
sastapties tiklab savā starpā, kā ar plašākām klausītāju aprin
dām. Šeit bieži ir ņēmuši vārdu nevien mūsu zinātnieki spe
ciālisti kā K. Mulenbachs, J. Endzelīns, P . šmits , J. Bergs, bet 
arī tautas darbinieki un atidztnātāji plašākā nozīmē, kā K. Kun
dziņš sen., V. Olavs, V. Maldonis, L. Bērziņš un citi. 

c) Latviešu vidusskolu izveidošanās. 
Otrs nepieciešams priekšnoteikums nacionālas augstskolas 

iespējamībai bez zināma latviešu zinātnieku un akadēmisku 
skolotāju kontingenta bija — attiecīgs ar savu priekšizglītību nā-
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cionālas augstskolas prasībām atbilstošs klausītāju kadrs, akad. 
studijām sagatavota jaunatne. Kodols augstskolas skolotāju 
kontigentam. kā mēs redzējām, pa daļai jau bija radies, pa da
ļai vēl veidojās, tikai nebija sakopots vienā vietā, bet izkaisīts 
no Rīgas un Tērbatas līdz Vladivostokai un no Pēterpils iīdz 
Berlīnei un Odesai, pat Buenos-Airesai. No otras puses, kā 
jau redzējām, netrūka arī pēc akad. izglītības slāpstošu jau
nekļu un jaunavu. Latviešu akadēmisko jaunatni pasaules ka
ram izceļoties varēja sastapt gan organizētā gan neorganizētā 
veidā nevien Krievijas augstskolās, bet arī Šveicē, Francijā, 
Vācijā un citur. Tomēr izgājuši cauri krievu vidusskolām, 
augdami — Tērbatā zem vācu korporāciju, Pēteŗpilī un Maskavā 
zem krievu studentu un viņu tradiciju iespaida, viņi bieži nevien 
valodā, bet arī sadzīves un gara centienos nemanot sāka pa
doties svešiem iespaidiem. It sevišķi tāda „pseudomorfoze" 
draudēja Tērba tas un Rīgas korporeļiem no vienas un Iekš-
krievijas, sevišķi Maskavas , .proletāriskām" studentu masām 
no otras puses. Šī iekšējā novirzīšanās no dzimtenes īpatnī
bas un viņas gara un izglītības ideāla, kā ari defekti latviešu 
valodas, gara mantu, dzimtenes vēstures, ģeogrāfijas un citās 
taml. zināšanās varēja tikt novērsti vienīgi ar l a t v i s k a s 
v i d u s s k o l a s palīdzību. Bet par tādu ne pārvācošanas, 
ne pārkr ievošanas laikā nevarēja būt runas. Tāpēc ir skaidri 
saprotams, ka nacionālas augstolas rašanās iespējamība lielā 
mērā atkarājās no nācion. vidusskolas jautājuma atrisināšanas. 
Gadu simteņu maiņā un vēl vēlāk krievu izglītības politika pro
tams nevarēja pielaist pat domu par ģimnasiju vai reālskolu ar 
latviešu mācības valodu un no citām Krievijas vidusskolām at
šķirīgu programmu. Tāpēc vienīgais, par ko šinī laikā drīk
stēja sapņot latviešu paidagōgi un patrioti, bija p r ī v ā t u v i 
d u s s k o l u dibināšana ar krievu mācības valodu, kurās vis
maz dažas stundas nedēļā audzēkņi varēja kavēties pie latviešu 
valodas un l i teratūras jautājumiem un paidagōgu saimes sa
s tāvs garantēja citu, latviešu dzīvei tuvāk stāvošu, audzinā
šanu. Šādas vidusskolas tad arī sākot ar jauno gadusimteni 
pieaugošā skaitā rodas Latvijas metropolē — Rīgā un vēlāk arī 
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provencē. P i rmās — meitenēm: 1901. g. Maldoņa 8 kl. mei
teņu ģimnasija, 1906. g. Olava kommercskola, 1908. g. Ķēniņa 
vidusskola, 1909. gadā — Šmitchena un Bērziņa vidusskolas 
jūrmalā (ari zēniem) ar internātiem, bez tam Draudziņas, Dzeņa, 
Klaustiņas un vēl citas pr ivātas vidusskolas. 

Iespēja spert pēdējo, vēl daudz atbildīgāko un sekām bagā
tāko soli, pārejot uz jaunu, Latvijas vajadzībām piemērotu pro
grammu un līdz ar to uz l a t v i e š u m ā c ī b a s v a l o d u 
varēja rasties vienīgi tad, kad jau karš un pirmie revolūcijas 
apakšzemes grūdieni bija sašķobijuši Latvijā Krievijas varu un 
līdz ar to arī viņas autoritāti. Šo soli uz pilnīgi latvisku vidus
skolu atvēršanu, par spīti daudzām skeptiķu balsīm, kas at
skanēja no visām pusēm, ar lielu drosmi pirmā spēra L a t v i e 
š u I z g l ī t ī b a s B i e d r ī b a (priekšnieks Dr. A. Butuls). 
Kad 1916. gadā, valdības un privātas mācības iestādes, kara 
frontes tuvuma dēļ, atstāja Rīgu vai pavisam izbeidza savu 
darbību, Izglītības Biedrība, iedama palīgā Rīgā palikušas jau
natnes vajadzībām, a tvēra savas vidusskolas zēniem un mei
tenēm (bij. Ķēniņa skolas telpās). Sākot ar 1917. gadu viņās 
gandrīz visi priekšmeti tiek pasniegti latviešu valodā. Šīs sko
las noturas, kaut arī cīnīdamās ar ārkārtīgātm laika grūtībām, 
vācu okupācijas varas laikā (no 1917. g. augusta līdz 1918. g. 
novembrim). Kā viņu darbība atbilda nobriedušai laika pra
sībai, redzams no audzēkņu skaita straujā pieauguma — 1918. g. 
rudenī ap 1200, kā arī no līdzīgu vidusskolu a tvēršanas Val
mierā un Jelgavā un citu Vidzemes vidusskolu — Cēsīs, Smil
tenē, Limbažos, Madonā — pārveidošanas pēc viņu parauga. 
Lielinieku laikā, turpinoties latviešu paidagōgu pārnākšanai 
Latvijā, šīs skolas veidojās tālāk, lai gan auglīgāks uzbūves 
darbs nebija iespējams. 

Ar latviešu vidusskolu atvēršanu cieši saistīti citi augstā
kās izglītības priekšdarbi — mācības grāmatu sastādīšana la
tviešu valodā, rosība zinātnes terminoloģijas jautājumos un t. t. 
Ar viņu darbību būtiskā sakarā stāv arī pirmās Latv. Tautas 
Augstskolas (Valmierā) dibināšana, kurai sekoja vēl 1917./18. g. 
zieimā latviešu valodā noturēti priekšlasījumu cikli Tērbatas 
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Universitātes telpās (lektori: proī. J. Osis, p ro t E. Felsbergs, 
doc. K. Kundziņš, cand. phil. P . Dāle, cand. oec. J. Lapiņš, 
cand. theol. L. Adamovičs) un lekciju cikli Rīgā un citās pil
sētās. 

Bet svarīgākais ieguvums bija — abiturientu kontingents, 
kas bija radies no latviešu ģimnasiju un reālskolu absolventiem, 
un kam doma par augstākās izglītības iegūšanu latviešu va
lodā un pašu zemē, pretēji agrāko vidusskolu audzēkņiem, bija 
pārgājusi jau miesās un asinīs. 1918. gada pavasarī tādus abi
turientus bija izlaidušas vienīgi Rīgas L. Izgl. Biedrības vidus
skolas, kopskaitā ap 50. 1919. gada pavasarī šīm „pirmajām 
bezdelīgām" pa visu Latviju pievienojās vēl kādas 400—500. 

P a r šīs latv. vidusskolu beigušās jaunatnes prasību un in
terešu aizstāvi un līdz ar to nākamās Latvijas Augstskolas ide
jas veidotāju Rīgā kļuva 1918. gadā L. Izgl. Biedrības A u g s t 
s k o l a s s e k c i j a ar Dr. A. Butuli priekšgalā. Ar savām 
apspriedēm, kurās viņa pulcināja skolu beigušo jaunatni un ku
rās dzīvu dalību jēma redzaimākie Rīgā palikušās intelliģences 
pārstāvji, kā Dr. Butulis, Dr. M. Valters, inž. Sp. Paegle, 
Ed. Mēklers, Fr . Bārda, E. Traubergs. E. Skubiņš, K. Adam-
sons un vēlāk arī citi Rīgā iebraukušie kultūras darbinieki, tā 
uzturēja dzīvu Latvijas Augstskolas ideju un popularizēja to 
latviešu sabiedrībā. Vietējā okupācijas vara, kurai Izgl. Bie
drības darbība bija dadzis acī, 11. jūlijā 1918. gadā ar rupju ie
jaukšanos pār t rauca sekcijas darbību. Tikai pēc gada, ap
stākļiem radikāli grozoties, viņa varēja pārtrauktos darbus 
atkal atjaunot, tagad jau, lai piedalītos tieši Augstskolas or
ganizēšanā un pamatu likšanā. 

d) Latvijas Augstskolas ideja Maskavā un Tērbatā. 
Pasaules kara sākumā, kā mēs redzējām, latviešu tautas 

intellektuālais līmenis bija tiktāl cēlies un rosība izglītības lietās 
bija kļuvusi tik liela, ka neviens vairs nevarēja apšaubīt viņas 
tiesības un spējas, dalīties ar lielajām kultūras tautām viņu zi
nātniskos a t radumos un atziņās un pašai pielikt roku pie savu 
intelliģento darbinieku sagatavošanas dažādiem dzīves a ro -
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diem. To viņa faktiski jau bija sākusi savās biedrībās un orga
nizācijās, rīkodama dažādus aroda un vispārējās izglītības kur
sus, izdodama visādos jautājumos speciālu literatūru un t. t. 
Bija iets viens otrs solis vēl tālāk: Tērbatā bija nodibināta ka
tedra praktiskā teoloģijā ar latv. mācības valodu, Rīgā, Pēteŗ 
pilī un Tērbatā — pēdējā pat universitātes telpās — bija noti
kuši priekšlasījumu cikli, kas noteikti tuvojās akadēmisko pra
sību līmenim. Latviešu abiturientu un studentu masas pieauga, 
netrūka arī kodola nākamās augstskolas mācības spēku kontin
gentam. Tomēr, nevar teikt, ka līdz Latvijas valsts nodibinā
šanai un nostiprināšanai doma par nacionālas augstskolas ie
spējamību pašu zemē plašākās latv. zinātnieku aprindās jau 
būtu bijusi populāra. Daudziem tradīciju konservatīvismā augu
šiem latviešu intelliģentiem, it sevišķi tā saucamai „vecajai pa
audzei", šī doma, mīksti izteicoties, ilgi vēl šķita kā veltīgs 
sapnis. 

Tā 1917. gada vasarā, kad Tērbatā nodibinātai Augstsko
las komitejai jau notika šinī jautājumā sarakstīšanās ar Krievijā 
dzīvojošiem akadēmiskiem darbiniekiem, pat no viena, otra 
patriotiski noskaņota darbinieka puses atskanēja visai skeptiski 
jautājumi un iebildumi, kuru pamatdoma bija apm. šāda: ,.\ iss 
jūsu projekts par Augstskolu jau ir loti jauks un lai Dievs dotu, 
ka vioš kādreiz piepildītos, bet kur gan Jūs ņemsiet līdzekļus, 
kaut vienas vienīgas fakultātes uzturēšanai? Kur latv. mācī
bas g rāmatas? Vai jūs patiesi domājat, ka savā stāvoklī no
drošinātie latviešu akadēmiskie darbinieki, gribēs apmainīt savu 
darbu Krievijā pret visai nedrošu darbu un eksistenci dzim
tenē? Kamēr jūsu idejai nav reālāka pamata, neticiet, ka viņai 
radīsies vajadzīgā piekrišana!" 

Un par tādu skepsi galu galā nav varbūt sevišķi ko brīnī
ties. Reālāki domājošiem cilvēkiem toreiz arī katra doma par 
latv. tautas pašnoteikšanos vēl šķita kā sapnis bez dziļāka pa
mata īstenībā. Un ar augstskolas ideju bija tas pats, kas a r 
Latvijas patstāvības ideju vispār. Viņas tēls visupirms dzima 
nevis reālpolītiķu, bet jaunās entuziasmētās intelliģences, gara 
darbinieku, rakstnieku, dzejnieku intuitīvā paredzē. 
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Pirmais plašāk izstrādātais nacionālas augstskolas mets, 
kas neparedz vairs tikai kādas nacionālas profesūras Tērbatā 
vai Rīgā, bet pilnu augstskolu-ūniversitāti ar visāim (humani
tārām) fakultātēm Latvijas metropolē Rīgā, kuras uzdevums 
latviešu valodā sagatavot aroda darbiniekus dzimtenes īpatnē
jiem apstākļiem — pieder cand. phil. P a u l a D ā l e s spal
vai. Tas 1916. g. februārī nolasīts kā referāts Maskavas Latv. 
Rakstnieku un Mākslinieku Biedrības sarīkotos „Intelliģences 
vakaros" — un pēc tam iespiests Maskavā iznākošā laikrakstā 
„Dzimtenes Atbalss". *) 

Svarīgs bija moments, kad šī teorētiski skatīta iespējamība 
pirmo reiz dzīvāk skāra atzītus latviešu akadēmiskus darbinie
kus, radīdama viņos pirmo reālo atbalsi un dziļāku saviļņojumu. 
Tas notika T ē r b a t ā 1917. g a d a j ū n i j ā pirmajā latviešu 
skolotāju un izglītības darbinieku kongresā. Šinī kongresā, 
kurš, politiskās autonomijas idejas ierosināts, vilka tālu ejošas 
līnijas latviešu tautskolas un vidusskolas turpmākā izveido
šanā, nodibinājās arī Augstskolas sekcija, kurā bez P . Dāles, kas 
šeit cēla priekšā savu projektu, jo dzīvu dalību jēma Tērbatas 
latviešu tautības akadēm. mācības spēki — profesori J. Osis, 
E. Felsbergs, J. Lautenbachs, E. Paukuls, docents K. Kundziņš 
un daži jaunāki darbinieki. Sekcija izstrādāja dziļi pārdomātu 
Augstskolas dibināšanas projektu, kas vēlāk tika pieņemts kon
gresa pilnsapulcē. Še pirmo reiz reālāk tiek novilktas nāc. 
Augstskolas kontūras. Pilnīgi konkrētā veidā šis projekts pirmo 
reiz runā par Rīgas Politechniskā Institūta pārveidošanu 
par p i l n u a p v i e n o t a t i p a a u g s t s k o l u a r v i 
s ā m u n i v e r s i t ā t e s u n t e c h n i s k ā s a u g s t s k o 
l a s f a k u l t ā t ē m , uzsverot lielo nozīmi, kāda augstskolas 
a tvēršanā piekrīt reālajiem darba līdzekļiem — klausītavām, 
laboratorijām, institūtiem. Tērba tas akadēmiskie darbinieki, 
kuru eksistence līdz šim bija saistīta ar Tērbatas krievu 
universitāti (un veter. institūtu), radīdami šo projektu, bija 

*) Sk. P. D a 1 e, Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodi
bināšanu e tc , Rīgā, 1921. 
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pierādījuši, ka viņi bija sapratuši vēstures balsi un Latvijas nā
kotnes sapņa piepildīšanu bija stādījuši augstāk par acumirkļa 
eksistences jautājumu. Priekšdarbu tālākvirzīšanai nodibinā
jās A u g s t s k o l a s k o m i t e j a ar profesoriem Osi un Fels-
bergu prezidijā un Dāli un Kundziņu kā sekretāriem. Komiteja 
uzsāka sarakstīšanos ar latviešu akadēmiskiem darbiniekiem, 
propagandēja laikrakstos un sabiedrībā nāc. augstskolas ideju 
un izsūtīja uzaicinājumus uz latv. akadēmisko darbinieku konfe
renci t. gada augustā, kuras sanākšanu tomēr aizkavēja kara 
laika notikumi (Rīgas krišana augustā 1917. gadā). 

e) Rīgas politechniskais institūts. 
Tērbatā nodibinātā Augstskolas Komiteja pirmā noteikti 

saprata un novērtēja Rīgas augstākās mācības iestādes, viņas 
Politechniskā institūta (techniskās augstskolas) reālo nozimi na
cionālās Latvijas Augstskolas dibināšanās jautājumā. Šī doma, 
kas tagad, pēc notikušā fakta, liekas pati par sevi saprotama, 
toreiz nebūt nebija tik aksiōmatiska. Rīgas Politechniskais in
stitūts, kuram vēstures gaitā bija lemts kļūt par jaunās Latvi
jas Augstskolas „potcelmu", kā to zīmīgi savā Augstskolas at
klāšanas runā teica 1. Latvijas Izglītības ministrs Dr. Kaspar-
sons, faktiski visā savā pastāvēšanas laikā latviešu lietai bija 
stāvējis visai tālu (neraugoties uz lielo viņā studējošo latviešu 
skaitu). 

Dibināts 1862. gadā, kā ..Baltijas politechniskā skola" (kurā 
sākumā varēja iestāties arī bez noapaļotas vidusskolas izglītī
bas), tas sākumā bija privāta rakstura iestāde, kas radās uz 
Rīgas Pilsētas iniciatīvi, piedaloties bez Rīgas arī Rēveles pil
sētai, Rīgas un Rēveles biržu komitejām, ģildēm, Vidzemes, 
Igaunijas, Kurzemes un Samu salas bruņniecībām, kas ari sagā
dāja viņa uzturam vajadzīgos līdzekļus. Pēc ilgākiem pārkār
tojumiem šī „Fachschule" izveidojās par augstāku politech-
nisku institūtu, pirmo Krievijā, ar sešām nodalām. To pārval
dīja augstāks pārvaldes orgāns — Vervvaltungsrat", kurā bija 
reprezentētas mācības iestādes uzturētājas. Paidagōģisko pusi 
vadīja ..mācības komiteja", kas sastāvēja galvenā kārtā no In-

Latvijas Daiversitātt. 1 
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stitūta profesoriem. Mācības valoda bija vācu. Tikai ar 
1892. gadu sākās institūta reorganizācija Krievijas valsts poli-
technisko institūtu garā, kas beidzās ar jaunu statūtu ievešanu 
un pāriešanu uz krievu mācības valodu. Tagad arī krievu val
dība sāk piedalīties ar nelieliem pabalstiem mācības iestādes uz
turēšanā. Uzņemšana bija saistīta ar pilnas krievu vidussko
las kursa beigšanu. 

īsi pirms pasaules kara mācības personāls sastāvēja no 
91 mācības spēka, to starpā 22 profesoriem, 13 t. s. adļunkt-
profesoriem, 34 docentiem un lektoriem un 22 asistentiem. Stu
dentu skaits, kas bija pastāvīgi audzis, sasniedza 1860, to s tarpā 
ap 1100 vietējo (no Baltijas guberņām). Ne visas nodaļas stā
vēja vienādos augstumos. Dažas, kā chēmijas, mēchanikas, 
inženieru, bija sasniegušas ievērojamu attīstības pakāpi. It se
višķi chēmijas nodaļa, pateicoties V. Ostvalda, K. A. Bišofa, 
M. Glazenapa un P . Valdena darbībai, bija ieguvusi vārdu, kas 
sniedzās pāri Baltijas un Krievijas robežām. Tomēr pēc visa 
sava gara Institūts bija palicis svešs latviešu tautas centieniem, 
par viņas tiesībām uz māc. iestādes līdznoteikšanu i nedomāja, 
bet rūpīgi sargāja savās sienās Baltijas vāciešu hegemoniju. 
Vajadzēja nākt lielajiem apvērsumiem, kuriem sekoja Latvijas 
brīvības rīts un valsts nodibināšana, lai šai ziņā ienestu kādu 
maiņu un darītu iespējamu jaunas plašākas un brīvākas, 1 a -
t v i s k a s zinātnes un mācības iestādes „uzpotēšanu" uz vecā 
Politechniskā institūta celma. 

Vēl īsi pirms likteņa stunda bija situsi, vāciskais gars un 
vara arī šeit vēl svinēja savu augstāko triumfu. Vācu okupā
cijas vara pārvēr ta 1917. gadā šo iestādi par „B a 11 i s c h e 
T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e " restaurējot un nostiprinot 
viņā vācu pārvaldi un vācu mācības valodu. Zīmīgi, ka 
šī techniskā augstskola liedzās uzjemt par studentiem l a t 
v i e š u Izglītības biedrības vidusskolu abiturientus, kom
plektēdama savu studentu kontingentu no vācu augstākām 
skolām. Te maz ko nozīmēja, ka tika atvērta latviešu 
valodas un li teratūras docentūra (pie tirdzniecības noda
lās), lai radītu iespaidu par it kā kādu pretimnākšanu lat-
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viešu interesēm. Bet šīs iestādes mūžs nebija garāks par 
okupācijas varas dienām. Viņa darbojās ne daudz ilgāk 
par vienu mācības gadu. Iznīcinādama šo latviešu garam 
svešo iestādi un atvērdama tās vietā jaunu ar latviešu 
nosaukumu, Latvijā ienākusē l i e l i n i e k u v a r a cenšas 
sagraut vienu no bijušo varas nesēju cietokšņiem un atdot vie
tējai tautai viņai pienākošās tiesības. 1919. g. februārī ar La
tvijas padomju valdības dekrētu vācu iestādes vietā tiek pro
klamēta ..Latvijas Augstskola", izsludinot par oficiālo mācības 
valodu latviešu un pieaicinot viņā par mācības spēkiem arī ve
selu rindu pazīstamu latviešu lietpratēju dažādos arodos. Tikai 
žēl, ka jaunā valdība, gribēdama atvērt „plašām masām" ceļu 
uz augstāko izglītību, jaunajā augstskolā iepludina par klausī
tājiem ari vēl vidusskolu nenobeigušu jaunatni, ienesdama tādā 
kārtā vidusskolu un augstskolu darbā dezorganisācijas dīgļus. 

Arī lielinieku vara krit. Bet daļa pie augstskolas darba pie
aicināto mācības spēku — agronoms J. Bergs, F. Gulbis, A. Kir-
chenšteins, P . Lejiņš, E. Lejnieks, P . Nomalis. M. Vegners, in
tuitīvi nojauš, ka vecais stāvoklis vairs neatgriezīsies ne La
tvijā, ne bij. Rīgas Politechniskā instiūta sienās un tāpēc, pa 
īso vācu ,,Landes\vehr'a un Flečera" valdīšanas laiku turpina 
turēties kopā, apspriežot nacionālas un brīvas Latvijas augst
skolas dibināšanas plānus un iespējamības. *) 

2. Universitātes nodibināšana. 

a) Pamatu likšana. 
Līdz ar pagaidu valdības atgriešanos no Liepājas atbrīvota 

Rīgā un vēsturiskā valsts dzīves organizēšanas un uzbūves 
darba sākšanos kara lietuvēna, okupācijas varas un lielinieku 
terrora nomāktā, bet tagad atsvabinātā zemē, bija situsi arī 
Latvijas Universitātes dzimšanas stunda. Nenogurstošas ro-

*) Sk. sīkāk F. Dāles V'ēstur. pārskats par L. A. nodibināšanu e t c , 
Rīgā, 1921.. 1 1 - 1 4 lapp. 
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smes pilnais radīšanas darbs un dziļais entuziasms, kas rak
sturo šo pirmo darbu posmu no jūlija pirmajām dienām līdz 
augstskolas atklāšanai septembra beigās un pirmo augstskolas 
organizēšanas laikmetu, ir bez analoģijas turpmākā Universi
tātes vēsturē. Daudzi, kuriem bija lemts viņā piedalīties, šo 
laiku ar pirmā augstskolas rektora vārdiem bez šaubīšanās ap
zīmēs par skaistāko laiku savā mūžā. Šim radīšanas laikme
tam bez tam ir tā objektīva, vēsturiskā nozīme, ka viņš lielā 
mērā veidojis Universitātēs garīgo seju, dziļi guldīdams viņas 
pamatos tos principus, kuriem bija noteikt viņas turpmāko dzīvi 
un raksturu. 

Neaizmirstamu un skaistu šo laikmetu visupirms padara 
latviešu jaunās akadēmiskās intelliģences un līdz ar viņu v i s-
p l a š ā k o s a b i e d r ī b a s a p r i n d u patiesi nesavtīgā 
k o p d a r b ī b a sava dižāka sapņa realizēšanā — Latvijas gai
šā zinātņu tempļa celšanā. Vēl valdība bija nodarbināta ar 
savu likumīgo funkciju pārņemšanu un steidzamākiem pārval
des aparāta nostādīšanas darbiem, vēl Augstskolas lietā no 
„augšas" nebija nācis neviens rīkojums vai dekrēts , — te jau 
sakustējās sabiedriskie spēki, un latviešu intelliģence, grupēda
mās ap jaunatvēr to Latv. Izgl. Biedrības Augstskolas sekciju, 
ar samērā nelielo bijušo Rīgas un Tērbatas augstskolu darbi
nieku pulciņu centrā, ar retu sajūsmu un vienprātību apvieno
jās kopīgā darbā. Latviešu intelliģento profesiju pārstāvji, 
aroda apvienības, valsts iestādes, valsts darbinieki un pat kara 
vīri, kuru rindās a t radās liela dala mūsu akadēmiskās jaunatnes, 
uzskatīja par savu goda pienākumu, cik vien spēdami, atbalstīt 
lielo darbu. Savas šī laika vēsturiskās sēdes Augstskolas sek
cija pārnes no biedrības telpām uz Augstskolas (vecās ēkas) 
5, auditoriju. Prinoipieli vissvarīgākā no tām ir 11. jūlija sēde, 
kurā pieņem iniciatoru grupas ierosināto plašo Augstskolas or
ganizēšanas resp. Rīgas Politechniskā institūta pārorgauizēša-
nas projektu*), uzticot viņa rediģēšanu un iesniegšanu Izglī
tības ministrim 5 vīru komimisijai, sastāvošai no agron. P . Le-

*) Sk. Dāles ..Vēsturiskais pārskats" e t c , 6. lapp. 
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jiņa, fnž. P . Nomaļa, batēriologa A. Ķircheiišteina, privātdo
centa P . Sniķera un docenta K. Kundziņa. Plaši motivēto 
priekšlikumu ar Dr. med. P . Sniķera un inž. P . Nomaļa pa
rakstiem, datētu 14. jūlijā 1919. gadā, nākamās dienās iesniedz 
Izgl. ministrim. Kā visai svarīgs jāatzīmē fakts, ka šinī vēstu
riskā aktā ar prasību pēc pilnīgi jauna veida apvienotas Latvijas 
Augstskolas pirmo reiz kopīgi uzstājās Rīgas augstskolas un 
Tērbatas universitātēs, praktisko un teorētisko zinātņu pār
stāvji. 

Sabiedrības iniciātīvei tūdaļ sekoja valdības spertie soļi. 
Visai tuvu stāvēja augstskolas doma nevien izglītības ministrim, 
pazīstajam izglītības darbiniekam un prīvātzinātniekam 
Dr. Kasparsonam, bet arī citiem valdības locekļiem, kā iekšlietu 
ministrim Dr. M. Valteram, tirdzn. un rūpn. ministrim inženie
rim Sp. Paeglim un citiem. Augusta sākumā valdība sper Pir
mos konkrētos soļus projekta realizēšanas labā. Ar 2. augusta 
valdības lēmumu bijušais Rīgas Polit. Institūts pāriet valdības 
rīcībā. Tiek radītas divas kommisijas — viena Institūta pār-
jemšanai, otra, ar organizatoriskām funkcijām. Pēdējā sā
kumā saucās „bij. Polit. Institūta reorganizācijas kommisija". 
Tomēr prasība pēc pilnas augstskolas, kurā būtu reprezentētas 
arī Universitātes fakultātes, bija tik nobriedusi un pārliecinoša— 
armijā un ārpus tās a t radās daudzums medicīnas, ties
lietu un citu fakultātu studentu — ka viņa pēc būtības jau tu
vākās sēdēs un oficiāli ar 1. septembra valdības lēmumu pār
veidojās, pieskaņojoties savam īstajam uzdevumam par 
L. A u g s t s k o l a s O r g a n i z ā c i j a s k o m m i s i j u (vē
lāk: p a d o m i). Kommisijas sēžu vadību ministris sākumā uz
tic bijušam Rīgas Pol. Institūta un Techniskās Augstskolas di
rektoram profesoram akadēmiķim P. Valdenam. Pēdējais to
mēr drīzumā dodas ārzemju ceļojumā, no kura tas, acīm redzot 
nevarēdams iekšķīgi saaugt ar jaunajiem apstākļiem, vairs ne
atgriežas, pieņemdams profesora vietu Vācijā, Rostokas uni
versitātē. Fakt iskā sēžu un līdz ar to arī organizēšanas darbu 
vadība līdz ar to pāriet Izgl. ministrijas augstskolas nodaļas va
dītāja, pirmā L. Augstskolas projekta autora, cand. phil. P . D ā-
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1 e s rokās, kurš tad kopā a r kommisijas ievēlēto pirmo pro
rektoru E. Laubi (vēlāk P . Lejiņu un K. Kundziņu) un organizē
jamo fakultāšu pag. dekāniem ari turpina izpildīt šis funkcijas 
līdz 1920. gadam. Kommisija pakāpeniski aizvien vairāk un 
vairāk izveidojas par pilnas .universitas luterānim" — a p v i e 
n o t a tipa augstskolas veidotāju orgānu, reprezentēdama jau 
septembrī ar savu sastāvu nevien vecās pārveidojamās tech-
niskās fakultātes, bet ari jau medicīnas, valodniecības un filo-
sofijas, jūridiski-oikonomisko. matēmatikas-dabas zinātņu un 
veterinārmedicīnas fakultātes. Katras fakultātes pārstāvība 
sastāvēja no 3 locekļiem: valdības ieceltā pag. dekāna, attie
cīgā resora sūtītās personas un attiecīgās aroda savienības 
resp. sabiedriskās organizācijas (J. B. augstskolas sekcijas) 
pilnvarotā pārstāvja. 

Organizācijas kommisija, protams, pat pirmā kārs tākā or
ganizēšanās stadijā nevarēja ne uz brīdi izlaist iz acīm mērķi — 
savākt ap dibināmo augstskolu kopējā saimē v i s u s šim uz
devumam sagatavotos latviešu zinātniekus, pirmā kār tā pie
dzīvojušos, nopelniem bagātos profesorus, kas vēl a t radās ār
pus Latvijas, pa daļai vēl pilnīgā nezināšanā par jaunā zinātnes 
tempļa celšanu. Viņiem gan pa telegrāfu gan pa pastu piesū
tītie uzaicinājumi lielo sat iksmes traucējumu dēļ tomēr nedeva 
vēl tik ātri cerētos rezultātus. Tikai pamazām, pa daļai stipri 
izmocīti un novārguši Krievijas nenormālos apstākļos, viņi sāk 
pulcēties ap jauno dibināmo augstskolu vecajā dzimtenē. 

Pirmie jau septembrī 1919. g. ieradās Rīgā sirmais J. Lau-
tenbachs no Tērbatas un K. Balodis no Berlīnes. Viņiem, pār
cietuši vieglākus vai smagākus posta brīžus, 1920. gadā cits 
pēc cita sekoja: A. Dauge no Maskavas, J. Endzelīns no Char-
kovas, J. Plāķis no Kazanes, E. Felsbergs un A. Kīķauka no 
Voroņežas, L. Kundziņš un E. Paukulis no Tērbatas, M. Bīma-
uis no Maskavas , P . Šmits no Vladivostokas. R. Krimbergs no 
Charkovas, R. Putniņš un A. Janeks no Vladivostokas, tad, pēc 
maza pārtraukuma, A. Tentelis no Pēterpils, K. Dišlērs no 
Tomskas, J. Ruberts no Kijevas, M. Zīle no Odesas. Fr. Ba
lodis no Sara tovas un daži citi. Dzimtenes augstskolā vairs ne-
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bija lemts līdzdarboties kādreizējam Tērbatas L. Augstskolas 
komitejas priekšsēdētājam, profesoram Jēkabam Osim, kas 
1920. gada februārī Voroņežā bija kritis par upuri tīfam. 

Rūpēdamās tādā kār tā par visu spēku sakoncentrēšanu 
dzimtenē, Organizācijas kommisija resp. Padome pakāpeniski 
tuvojās spraustajam mērķim, izveidot topošo Augstskolu aiz
vien vairāk par Latvijas cienīgu augstāko izglītības iestādi, 
kurā nedrīkstēja trūkt neviena atbildīgajam darbam pienācīgi 
sagatavota latviešu zinātnes darbinieka. Septembra beigās or
ganizācijas darbi bija tiktāl veikti, ka varēja domāt par dar
bības atklāšanu, pagaidām 9 fakultāšu sastāvā, kurām vēl ru
denī sekoja veterinārmedicīnas, un februārī 1920. gadā, pēc 
apstiprināšanas ministru kabinetā, arī teoloģijas. Pa r fakultāšu 
pagaidu dekāniem un līdz ar to par viņu galvenajiem organizē
tājiem valdība bija iecēlusi: architektūras fakultātei — bijušo 
Rīgas Polit. Institūta docentu E. Laubi, inženierzinātņu — bi
jušo Institūta profesoru E. Jakobiju, mēchanikas — bijušo In
stitūta profesoru P. Denferu, chēmijas — bij. Institūta profesoru 
V. Fišeru, lauksaimniecības — agronomu J. Bergu, matemā
tikas un dabas zinātņu — Maskavas Universitātes magstr-du 
E. Lejnieku, jūridiski-oikonomiskai — Dr. A. Loberi. tad K. Pū
riņu, medicīnas — bij. Pēterpils profesoru E. Zariņu, veterinār
medicīnas — veterinārārstu E. Brencēnu, valodniecības-filoso-
fijas (vēlākai filol. un filosofijas) — bij. Tērbatas Universitātes 
docentu K. Kundziņu, teoloģijas — V. Maldoni. Rektora poste
nis Universitātei nodibinoties palika neaizņemts. Rektora pie
nākumus izpildīja līdz oktobra sākumam prorektors E. Laube, 
pēc tam prorektors P . Lejiņš un viņa biedrs K. Kundziņš. Saim
niecības vadība atradās M. Prīmaņa rokās. 

b) Universitātes atklāšana 28. septembri 1919. g. 
Deviņu fakultāšu sastāvā ar apm. 110 mācības spēkiem — 

profesoriem, docentiem, asistentiem un lektoriem — un kādiem 
940 studentiem Latvijas Augstskola — ..Universitas Latvien-
sis", kā skanēja viņas starptautiskais nosaukums, uzsāka savu 
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darbību. Svinīgais atklāšanas akts, piedaloties Tautas Padomes 
prezidentam un locekļiem, valdībai, ārvalstu pārstāvjiem, aug
stāko valdības iestāžu, pilsētu un sabiedrisku organizāciju dele
gātiem un studentiem, notika 28. sept. divos posmos: pīkst. V2II 
no r. Augstskolas svētku zālē ar izglītības ministra Dr. K. Kas-
parsona vēsturisko atklāšanas runu un prorektora E. Laubes 
svinīgo solījumu un, stundu vēlāk, Nacionālās Operas namā 
ar profesora K. Baloža akadēmisko runu par „mūžīgā miera 
ideju", Tautas Padomes prezidenta J. Čakstes , valdības galvas 
K. Ulmaņa, Igaunijas un Lietavas valdību pārstāvju, Rīgas pil
sētas galvas un citu pašvaldību un organizāciju apsveikumiem. 
Lielā skaitā bij ienākuši arī telegrāfiski un rakstiski apsvei
kumi no ārzemju augstskolām, to tārpā nevien no tuvākām 
kaimiņienēm — Tērba tas un Helsinku universitātēm, bet arī 
no vecāko kultūras tautu akadēmiskām iestādēm, to s tarpā 
Kembridžas, Parīzes, Žeņevas, Bernas, Berlīnes, Lcipcigas. Tu-
rinas un daudz citām Eiropas un pat dažām Jaunās pasaules 
universitātēm. Anglijas, Francijas, Šveices, Itālijas, Vācijas, 
Skandināvijas slaveno zinātnes iestāžu, kā arī Latvijas pirmo 
valsts vīru siltie novēlējumu vārdi dziļi atbalsojās Augstskolas 
organizētāju, darbinieku un studentu sirdīs, pastiprinādami ta
nīs karsto apjemšanos, ziedot savus labākos spēkus jaunās zi
nātnes iestādes un līdz ar to visas dzimtenes labā, bet viena, 
otra nelabojama skeptiķa krūtīs apklusināja neticības un šaubu 
balsis. Sirmā Tautas darbinieka, Augstskolas pirmā goda 
biedra Kr. Barona parādīšanās svētku sapulcē izsauca ovācijas 
un lika dziļi apzināties lielo sasniegumu, kam sagatavojuši ceļu 
ar savu celmlauža darbu tautiskā atmodas laikmeta lielie dar
binieki. Bet visas latviešu tautas un sabiedrības dziļā līdzda
lība, kas izteicās apsveikumos un šim notikumam veltītos, siltas 
līdzjūtības un gandarījuma pilnos preses rakstos un turpināja 
izpausties arī pēc atklāšanas pienākošos sveicinājumos un dā
vinājumos, neizslēdzot pat tādus, kas nāca 110 frontē s tāvošām 
kara vīru aprindām, — viss tas rādīja, ka Augstskolas atklā
šana, pēc Latvijas valsts nodibināšanas, visas tautas izjūtā bija 
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pirmais liela mēroga vēstures notikums neatkarīgas valsts 
dzīvē. *) 

3. Latvijas Universitātes pirmie pieci gadi. 
a) Vispārējā notikumu gaita. 

Universitātes darbības sākums, tāpat kā viņas nodibinā
šana, cieši saaudzis ar jaunās Latvijas valsts likteņiem. Ber-
mondta uzbrukums, kas apdraudēja Rīgu no 8. oktobra līdz 
11. novembrim 19\9. g., radīja dziļu satricinājumu nevien valsts, 
bet arī jaunās izglītības iestādes dzīvē. Sākoties Rīgas apšau
dīšanai, bija jāpārtrauc 29. septembrī uzsāktie mācību pasnieg
šanas darbi. Studējošās jaunatnes lielākā daļa nekavējoties 
stājās kara spēka rindās, arī mācības spēki nodeva sevi valdī
bas rīcībā. Valdības iestādēm uz Cēsīm evakuējoties, Organi-
sācijas Padome griežas ar dedzīgu uzsaukumu pie kultūras pa
saules zinātnes iestādēm, kurā noskaidro ārvalstu kultūras sar
giem Bermondta avantūras īsto dabu un protestē pret mierīgu 
iedzīvotāju un kultūras iestāžu apšaudīšanu. 

Darbus atjaunot bij iespējams vienīgi pēc Bermondta pa
dzīšanas no Rīgas un Kurzemes, 22. novembrī. Klausītāju sa
stāvs, protams, nevarēja būt pilns: karavīriem-studentiem 
frontē cīnoties, auditorijas galvenā kār tā piepildīja sievietes. 
Sakarā ar radušos darba pārtraukumu mācības gada pirmo se
mestri pagarina līdz 1. martam, bet otro semestri līdz 22. jūni
jam. 

Vienīgi jaunajam mācības gadam sākoties. 1920. g. rudenī, 
pēc miera noslēgšanas ar Padomju Krieviju, mācības gaita sāk 
ievirzīties daudz maz normālākās sliedēs. Stabilākas un pilnī
gākas mācību gaitas nodibināšanos lielā mērā veicina piedzīvo
jošo mācības spēka pārnākšana no Krievijas 1920. g. vasarā 
un rudenī. (Sk. augšā 22. lp.) Vairākās fakultātēs, sakarā ar 
to notiek amatu personu pārvēlēšanas un pārgrupējunii. 

*) Plašāku aprakstu sk. P. Dāles ..Vēsturisks pārskats par L. Augst
skolas nodibināšanu etc". 31—45 Iapp. 
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Organizācijas Padome, isi priekš pirmajiem gada svēt
kiem, var stāties pie pirmā rektora vēlēšanas. Par tādu iz
rauga no Voroņežas pārnākušo, agrākās Tērba tas Universitātes 
mākslas vēsturnieku, bijušo 1917. gada latv. Augstskolas Komi
tejas vice-priekšsēdētāju mag. phil. E r n e s t u F e 1 s b e r g u. 
Felsbergs vada nevien Organizācijas Padomi turpmākos 2 ga
dus līdz 1922. g. vasarai, kad viņš noliek savas pilnvaras, bet 
pēc īsā profesora E. L a u b e s rektorāta (1922. g. jūlija un 
augusta mēnesī) un Augstskolas satversmes izsludināšanas, 
jaunā autonomās U n i v e r s i t ā t e s P a d o m e 1922. gada 
septembrī viņam n o jauna uzliek rektora pienākumus, kurus 
viņš ar dziļu lietpratību un uzupurēšanos pilda līdz 1923. g. va
sarai, tādā kārtā iznesdams uz saviem pleciem jaunās Univer
sitātes izveidošanas darbu smagāko daļu. Viņa vietā ar 
1923.124. mācības gadu nāk no Kijevas pārbraukušais profesors 
Dr. med. J ā n i s R u b e r t s, kas ieņem augsto amatu divus 
turpmākos gadus (VII. 1923—VI. 1925.), ar sekmēm aizstāvē
dams likumdošanas iestādē Ūniveritātes pieaugošās vajadzības 
un mācības spēku stātus un tādējādi veicinādams fakultāšu un 
institūtu izveidošanu līdz apmēriem, kādus prasīja Latvijas ap
stākļi. Nepārtrauktajā, atbildības pilnā Universitātes veidoša
nas un vadīšanas darbā rektoru tuvākie darba biedri un līdz
strādnieki bija abi prorektori , no kuriem viens vadija studentu 
lietas, otrs Universitātes saimniecību. No 1920. līdz 1929. g. va
sarai, Felsberga. Laubes un Ruberta rektorāta laikā šos amatus 
ir iejēmis: studentu lietās — P. Nomalis, P . Šmits un J. Plāķis. 
saimniecības lietās — A. Rāzuīns un M. Bīmanis. Visus šos pie
cus pirmos gados Universitāte vēl pārdzīvo nepārtrauktu, pa 
daļai pat strauju augšanas, veidošanās un nostiprināšanās pro
cesu, pārvarēdama ceļā daudz un dažādas grūtības, nemitīgi 
padziļinādama savu darbu, aizvien tiekdamās pretim savam 
dabiskam apmēram, kura nobežas noteica viņas rīcībā esošie 
spēki un Latvijas īpatnējie apstākļi. 

». 

b) Arējā attīstība. 
Latvijas Universitātes augšana pirmajos piecos pārskata 

gados uz ārieni izteicas sevišķi uzskatāmi un spilgti viņas lie-



27 

tojamo telpu un īpašumu paplašināšanā, mācibas personāla un 
studentu saimes straujā pieaugumā un attiecīgās iejēmumu un 
izdevumu budžetu summās. 

Universitāti atklājot, viņas rīcībā a t radās divas agrākā Po
litechniskā Institūta ēkas, 1896. gadā celtā un vēlāk paplašinātā 
„galvenā ēka'" R a i ņ a b u l v ā r ī 19 un 1900. gadā uzceltā tā 
sauc. „labōrātorijas ēka" K r o t i v a l d a b u l v ā r ī 4. Saim
niecības kommisijas kancleja pirmajā laikā mitinājās visai šau
rās un nepiemērotās telpās Torņa ielā 4. 

Jaunatverainām humanitārām fakultātēm! — tautsaimnie
cības un tiesību zinātņu, filoloģijas un filosofijas, teoloģijas un 
matemātikas nodaļai darbības sākumam vajadzīgās klausītavas 
un kabinetus ierādīja vecajā ēkā, kuras telpās ar viņām drau
dzīgi dalījās tur novietotās techniskās fakultātes. 

Jaunatveramās medicīnas un veterinārmedicīnas fakultātes 
un dabas zinātņu nodaļas vajadzībām valdība jau pirmajā Uni
versitātes pastāvēšanas gadā nodod bijušā pareizticīgā garīgā 
semināra ēkas K r o n v a l d a b u l v ā r ī 9, kuras steidzami pār
būvē, piemērojot tās ,.anatomicum"'a un citu visai nepiecieša
mo institūtu iekārtošanai. Veterinārmedicīnas fakultātes rīcībā 
bez tam 1921. gadā, vienojoties ar kara resoru, pāriet agrākā 
armijas veter inārā lazaretē P ē r n a v a s i e l ā 19 klīnikas 
vajadzībām. Trešajā pastāvēšanas gadā ministru kabinets no
dod Universitātes lauksaimniecības fakultātes rīcībā bijušo Pē 
tera reālskolas ēku K r o n v a l d a b u l v ā r ī 1, kurās pār
būves un iekārtošanas darbi tomēr turpinājās līdz 1924. g. sāku
mam. Ceturtajā un piektajā pastāvēšanas gadā finansu mini
strija Universitātes pieaugušo vajadzību apmierināšanai iegūst 
vēl 2 ēkas — bij. Mironova komercskolu A l b e r t a i e 
l ā 10 — mātēm, un dabas zinātņu fakultātei un namu B a z n ī 
c a s i e l ā 5, Saimniecības padomes, tiesību zinātņu, filol.-filo-
sofijas, teoloģijas un citu fakultāšu klausītavu un kabinetu ie
rīkošanai. 

Lauksaimniecības fakultātes izmēģinājuma, pētīšanas un 
apmācības darbiem Universitātes rīcībā bez tam atrodas ap 
130 ha liela zemes platība Rīgas pilsētas R a m m a s (Rāmavas) 
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un Depkina miužās — sākot ar 1920. gadu, V e c a u c e s 
m u i ž a s c e n t r s — kopplatība 388,80 ha — un ap 2200 lia 
liela meža platība V e c a u c e s m e ž n i e c ī b ā — sākot ar 
1921. resp. 1922. gadu. Medicīnas fakultātes k l ī n i k a s visus 
pirmos gadus dažādu apstākļu dēļ vēl bija spiestas mitināties 
I. Rīgas pilsētas slimnīcā, Sarkanā Krusta slimnīcā, Sarkankal-
nā un citur. Z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t u iekārtoja 
Izgl. min. ēkā, Stabu ielā 9. 

Tik liels lietojamo ēku un telpu pieaugums liecina par strau
ju zinātniski techniskā un paidagōģiskā darba pieaugumu, kabi
netu un laboratoriju un institūtu jaunatvēršanu un paplašinā
šanu. Tādam darba pieaugumam tad arī atbilst progresīvā Uni
versitātes m ā c ī b a s p e r s o n ā l a palielināšanās, kuru illū-
strē sekosi skaitļi: 

1 9 1 9. 2 0. m. g. — 185 māc. sp., to starpā 42 prof, 82 doc , 
61 pārējo. 1 9 2 0., 2 1. m. g. — 240 māc. sp.. to starpā 49 prof.. 
lOOdoc, 91 pārējo. 1 9 2 1 . / 2 2. m. g. — 235 māc. sp., to starpā 
53 prof, 103 d o c , 79 pārējo. 1 9 2 2. 2 3 . m. g. — 262 māc. sp., 
to starpā 59 prof, 99 d o c , 104 pārējo. 1 9 2 3 2 4. m. g. — 290 
māc. sp., to starpā 66 prof., 95 d o c , 129 pārējo. 

Pieaugums mācības personālā pirmajos 5 gados tā tad iz
taisa ap 6 0 ^ un jau piektā pastāvēšanas gada beigās rāda, kā 
Latvijas Universitāte tiecas ievērojamā kārtā pāraugt tā sau
camās . .mazās" universitātes, pretendēdama uz diezgan cienī
jamu vietu Europas augstskolu starpā. 

Tomēr mācības personāla pastāvīgo pieaugumu pilnīgi aiz
ēno studējošās jaunatnes pieaugums ar savu patiesi fainomenālo 
straujumu: 
1919/20. m. g. 1920./21. m.g. 1921./22. m. g. 1922/23. m. g. 1923./24. m. g. 

I. sēm. 1. sēm. I. sēm. I. sēm. I. sēm. 

1262 3472 4777 5440 6001 

kas apskatāmā samērā īsā laika posmā ir gandrīz pieckārtīgs! 
Ja otrā un t rešā pas tāvēšanas gada pieaugumu vēl zināmā 
mērā var izskaidrot ar normālāku saimniecisku apstākļu nodibi
nāšanos un kara viru demobilizāciju, tad viņa pastāvīgā turpina-
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šanās liek meklēt citus, dziļākus iemeslus laika garā un latviešu 
tautas un jaunatnes īpatnējā psīchikā. Salīdzinot apmeklētāju 
skaitu pēc fakultātēm*) nepārprotami novērojama zināma pār
orientēšanās no tīri iekšējiem, idejiskiem studiju motīviem uz 
praktiskās dzīves un darba izredžu pusi. Kamēr sākumā vis
stiprāk apmeklētās fakultātēs pēc kār tas ir filol.-filosofijas. 
medicīnas, pēc tam tauts. un ties. zinātņu, chēmijas u. t. t , ap
skatāmā posma beigās visām fakultātēm jau tālu priekšā aizgā
jusi tauts. un ties. zinātņu (1304 stud.), kurai lielākā atstatumā 
seko medicīnas (858), filoloģijas un filosofijas (716), lauksaim
niecības (714), ķīmijas (547) un t. t. 

Tik liels uzturamo un izveidojamu telpu un iestāžu, mācī
bas personāla un studējošo skaita pieaugums nevar neatspogu
ļoties arī izdevumu budžeta summās, kuras illūstrē šādi skaitļi 
(tūkstošos la tu) : 

1919./20. 1920.21. 1921./22. 1922.123. \923.\2\. 
57,7 531,3 1226,5 1399,8 2142,9 

Tiem pretim stāv šādi ienākumi (galv. kārtā no mācības 
naudām): 

1919./20. 1920.21. \92\.\2l. 1922.-23. 1923.124. 
7,99 60,0 376,7 41.3,8 593,5 

Salīdzinot ar veicamo darbu un apmeklētāju skaitu Latv. 
Universitātes izdevumus tomēr šinī laikā nevar uzskatīt par 
pārmērīgi lieliem, bet drīzāk jāatzīst par maziem, kas viegli 
pierādāms, salīdzinot tos ar priekškara Rīgas Pol. institūta vai 
Tērbatas universitātes izdevumiem, kuru fakultāšu un studentu 
skaits bija nesalīdzināmi mazāks, vai arī ar attiecīgā gada Igau
nijas valsts universitātes budžetu. 

c) Iekšējās dzīves attīstība. 
1. Universitātes satversme. Saistīdama 11 dažādas fakul

tātes vienā organiskā vienībā un apvienodama tādā kār tā ,.ūni-

*) Sk. Latvijas U-es piecgadu darbības pārskats 1919.—1924. Rīsā 1925. 

file:///923./2/
file:///92/./2l
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versi tāt i" vecajā nozīmē ar technisko augstskolu, klasisko hu
mānisma principu ar dzelzsbetona un mašīnu laikmeta prasī
bām, Latv. Universitāte savā iekšējā uzbūvē bij gājusi jaunus 
patstāvīgus ceļus, kurus tai bija diktējuši tiklab reālie apstākļi, 
kā arī tas kopdarbības un nacionālās vienības gars, kas bija 
radījis Latviju. Paš iem organizatoriem itkā nemanot, bija iz
veidojies jauns, īpatnējs augstākas pētīšanas un mācības iestā
des tips, kas stipri atšķīrās no tradicionālajiem Eiropas augst
skolu veidiem. Vienīgi „Jaunajā pasaulē", pirmā kārtā Ziemeļ
amerikas Sav. Valstīs dzīves prasības, stiprā tendence pēc iz
glītības un garīgo vērtību centralizācijas, bija izveidojuši gluži 
analogas iestādes ar 10 un vairāk humanitārām un techniskām 
fakultātēm, kamēr Eiropā, cik zināms, vienīgi Beļģijā kopš pag. 
gadusimteņa 90-tiem gadiem pie dažām universitātēm atvēr tas 
arī techniskās fakultātes (Šveicē tikai veterinārās medicīnas 
fakultātes). 

Kad vēl ievērojam, ka Latv . Universitāte ari citādi neva
rēja un negribēja būt par veco Krievijas augstskolu kopiju, bet 
daudz tuvāk kā tās gribēja stāvēt patiesās dzīves un ap
kārtnes, šinī gadījumā Latvijas, prasībām un kalpot viņas va
jadzībām, gribēja augsti turēt demokrātiskās un brīvās Latvijas 
ideju, tautas valodu un garu, audzinādama brīvu, aktīvu, garā 
modru un valstiski domājošu jaunatni, tad būs saprotams, ka 
jaunajai iestādei no pašām pirmajām dienām bija jādomā arī 
par to, kādos veidos ieliet, kā formulēt un izteikt tos vadošos 
principus un tās normas, saskaņā ar kurām šie mērķi varētu 
tikt veicināti un realizēti. 

Šis Universitātes s a t v e r s m e s v e i d o š a n a s d a r b s 
tad nu patiesībā sākās arī no pašām pirmajām dienām, princi
piāli atrisinot universitātes rakstura, mācības valodas, pārval 
des, studentu saimes pašvaldības un citus svarīgus jautājumus. 
Šo atrisinājumu pamatā aizvien atradās svarīgos gadījumos bieži 
atgādinātās atziņas, ka Latv. Universitātei jābūt augstākai izglī
tības nesējai valstī, n a c i o n ā l a i , a u t o n o m a i (brīvai) un 
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a p v i e n o t a i pētīšanas un mācības iestādei, kas varētu ie
ņemt cienīgu vietu labāko pasaules augstskolu starpā.*) 

Liekot pamatā šos principus, attiecinot tos uz Universitātes 
dzīves atsevišķām nozarēm un papildinot ar pašā darbā gūtām 
atziņām, kā arī mācoties, kur tas bija vajadzīgs, no vecām pār
baudītām akadēmiskām tradīcijām, — tā radās Latvijas Uni
versitātes s a t v e r s m e s p r o j e k t s , kurš ceturtajā pastā
vēšanas gadā ievedot nelielus grozījumus, dabūja valdības un 
pēc tam Saeimas sankciju (galīgā veidā 1923. g. martā). 

Projekta izstrādāšanai Organizācijas Padome jau pirmajā 
pastāvēšanas gadā iecēla īpašu kommisiju, kuru vadīja torei
zējais prorektora biedrs K. Kundziņš un kurā kā locekļi iegāja 
P . Denfers, V. Maldonis, P . Nomalis, K. Pūriņš. Kommisija va
jadzības gadījumos kooptēja citus piedzīvojušus akadēmiskus 
darbiniekus, kā prof. K. Balodi un c. un projekta formāli-jūri-
diskai rediģēšanai cand. jur. Purgali, bijušo Organ. kommisijas 
locekli. Otrajā un trešajā Universitātes pastāvēšanas gadā 
projekts trijos lasījumos skatīts cauri, pārlabots un pieņemts 
Organizācijas Padomes sēdēs. 1922. gada sākumā caur Izglī
tības ministriju iesniegts valdībai, noraidot Izglītības ministrijas 
priekšā liktos pārgrozījumus rektora, prorektoru un dekānu 
amatu ilguma un citos jautājumos.*) 

Tādā veidā radītam projektam Ministru Kabinets 1922 g. 
vasarā, starpsesiju laikā, piešķīra pag. likuma spēku (publicēts 
Vaid. Vēstn. 1922. g. Nr. 196, 2. septembrī). Rudens un pava
sara sesijās ar to nodarbojās Saeimas kommisijas, sevišķi Iz
glītības kommisija, piedaloties rektoram, prorektoram un de
kāniem ar saviem motivējumiem un paskaidrojumiem. Samērā 
ātro un labvēlīgo satversmes likuma caurskatīšanu veicināja 
tas apstāklis, ka Universitātes rektors E. Felsbergs tanī laikā 
bija arī Saeimas deputāts un Izglītības kommisijas priekšsēdē-

*) Sk. P. Dāles ..Vēsturisks pārskats e tc", 46 lp. un rektora J. Rubeņa 
runu 1923. g. gada aktā. Latv. Universitātes rakstos, VIII, 415. Ip. un c. 

*) Sk. ..Paskaidrojumi pie Latvijas Universitātes satversmes projekta" 
Rīgā, 1922. g. janvāri. 
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tājs (sekretārs — K. Dēkeiis). No Saeimas kommisijas izda
rītiem papildinājumiem un pārlabojumiem viens no svarīgākiem 
bija ārštata mācības spēku un asistentu pārstāvju ievešana Uni
versitātes pašvaldības aparātā , lai tādējādi arī ..jaunākiem mā
cības spēkiem" dotu iespēju līdzi lemt fakultāšu un Universi
tā tes padomē. Ne mazāk nozīmes bija otram papildinājumam — 
n o t e i k u m u ievešanai par s t u d e n t u p a d o m i , viņas 
funkcijām un tiesibām, par ko sevišķi bija rūpējušies studentu 
saimes pilnvarotie pārstāvji un kam tie bija ieguvuši arī rektora 
un Organizācijas Padomes piekrišanu. 

Saeimas kommisijas caurskatīto un papildināto likuma pro
jektu negrozītā veidā pieņēma Saeimas plēnums, pēc kam 
2S. m a r t ā 1923. g a d ā to kā likumu izsludināja Valsts pre
zidents J. Čakste . Ar to Universitāte bija izbeiguši tiešo orga
nizācijas stadiju. Organizācijas Padomes vietā varēja stāties 
autonomās Universitātes vadošais orgāns — Universitātes Pa
dome un Universitātes turpmākais liktenis ar to bija nodots 
pašas akadēmiskās saimes, pirmā kār tā mācības spēku un viņu 
ievēlēto uzticības personu rokās. 

Tagad, kur pagājis jau garāks laika sprīdis, kopš Univer
sitātes dzīve rit un veidojas uz šī likuma pamata, ir iespējams 
arī jau zināmā mērā n o v ē r t ē t viņa nozīmi un lietderību. 
Pro tams , kā ka t r s likums, kas radies kā neizbēgamu kompro
misu gala iznākums, nevar visās savās dalās pilnīgi atspogu
ļot vadošo ideju, tā arī šis nav bez savām pretrunām un sīkā
kiem trūkumiem. 

Tomēr visumā, kā piedzīvojumi rādījuši, viņš atzīstams par 
dzīves spējīgu un atbilst Latvijas autonomās, augstākās izglī
tības iestādes cieņai un prasībām. P r o patria et scientia! 

Ar sa tversmes likumu Latv . Universitāte apzīmēta un at
zīta par a u g s t ā k o zinātnes un izglītības iestādi valstī, kuras 
uzdevums ir veicināt zinātnisko pētīšanu un zinātnes izplatī
šanu tautā un gatavot Latvijas vajadzībām darbiniekus ar aug
stāko izglītību (1. §.) viņa ir a u t o n o m a iestāde, kas uz sa
vas sa tversmes pamata patstāvīgi veido savu dzīvi un veic 
savus uzdevumus (4. § ). Mācības valodā viņā ir l a t v i e š u , 
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un tikai atsevišķos gadījumos mācības var tikt pasniegtas citās 
valodās (3. §.). Viņa aptver 11 f a k u l t ā t e s , un Universitā
tes padomei piekrīt lemšana par šī skaita paplašināšanu vai sa
mazināšanu (2. §. un 8. §. 6 c). Universitātes augstākais pār
valdes orgāns, viņas likumdošanas iestāde un virziena notei
cēja ir U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e , jeb, kā Vakareuropā 
teiktu, viņas senāts. Padomē neietilpst v i s i (kārtējie) pro
fesori, nedz ari vienīgi tādi, kā tas bija senāk Krievijas univer
sitāšu padomēs — tāda kārtība būtu radījusi visai smagu apa
rātu, nebūtu atspoguļojusi fakultātes samērā ar viņu lielumu kā 
arī Universitātes saimi viņas dažādībā. L. Ū. Padome repre
zentē fakultātes pēc viņu lieluma, skaitot savos locekļos bez 
rektora un prorektoriem visu fakultāšu dekānus un bez tam pa 
vienam pārstāvim ik no desmit katras fakultātes pilntiesīgiem 
locekļiem. Ārštatu mācības spēku intereses padomē aizstāv 
viens delegāts un asistentu — divi. Beidzot arī studenti ir re
prezentēti padomē ar 3 pārstāvjiem, kas tomēr nepiedalās ar 
savu balsi vēlēšanās un zinātn. grādu piešķiršanā. (6. §.) 

Padomes sastāvs tādā kār tā aptver 36—40 locekļus un ir 
izrādījies par darba spējīgu, kas redzams no tā, ka normālos 
apstākļos viņa veic savus uzdevumus, sapulcējoties ik pa 2 vai 
3 nedēļām reiz. 

P ro tams liela dala tekoša darba un reprezentatīvu pienā
kumu gul uz r e k t o r a pleciem, kurš, pēc satversmes, ir Uni
versi tātes oficiālais pārstāvis visās Universitātes darīšanās un 
gādā Augstskolā par kārtību un pareizu darbības gaitu. (15. §. 
18. §.), dalīdamies savos pienākumos ar d i v i e m p r o r e k 
t o r i e m , no kuriem viens pārzin studentu lietas un otrs Uni
versitātes saimniecību (20. §.). 

Bez tam centrālā orgāna darbību lielā mērā atvieglina arī 
Universitātes dzīvē plaši izvestais d a r b a d a l ī š a n a s prin
cips. 

D e k ā n u p a d o m e izstrādā noteikumus par mācibas 
gaitu un studentu uzņemšanu un tādējādi sagatavo daudz lietas 
Universitātes padomes izlemšanai. 

Latvijas Universitāte. 3 
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F a k u l t ā t e s p a d o m ē m ar d e k ā n i e m priekš
galā ir plaša rīcības brīvība fakultāšu dzīves vadīšanā, mācības 
spēku raudzīšanā, (ne galīgā ievēlēšanā), priekšmetu sadalī
šanā etc. 

Ievērību pelna ari sa tversmē uzņemtie noteikumi par s t u 
d e n t u p a š v a l d ī b u (88.-—93. §§.). Ar tiem L. Ū. šinī vir
zienā ir tālu priekšā daudzām vecākām augstskolām. Uz de
mokrātiskas bāzes ievētās S t u d e n t u p a d o m e s tiesības 
un funkcijas ir tik plašas, ka viņas patiesībā liek pamatu gandrīz 
pilnīgai studentu dzīves autonomijai saimnieciskā un kulturālā 
laukā, tiklab nacionālās kā starptautiskās akadēmiskās dzīves 
mērogā. Likumīgi ievēlētas Studentu padomes lēmumi, pēc 
viņu apstiprināšanas Universitātes padomē, iegūst s a i s t o š u 
noteikumu spēku visiem Universitātes studentiem (91. §). 
Ar to ir dota iespēja radīt lielus un vērtīgus pasākumus 
visas studentu saimes apjomā, izveidot, piem., zināmos 
gadījumos, ja tam piekrīt Universitātes Padome, pat studentu 
pašaplikšanos un dodot tādējādi iespēju, ievērojami pacelt stu
dentu dzīves līmeni. No pašiem studentiem turpmāk lielā mērā 
atkarājas, cik lietderīgi un svētīgi viņi šīs likumā dotās iespēja
mības pratīs izlietot. 

Liela nozīme piešķirama arī tiem satversmes noteiku
miem, ar kuriem domāts regulēt p a i d a g ō ģ i s k ā p e r s o 
n ā l a pienākumus un tiesības, viņu amatu pakāpes, vakanto 
vietu aizvietošanas kārtību, Universitātē iegūstamos zinātni
skos grādus un viņu piešķiršanas kārtību. Radot mācības 
spēku kategorijas, likums izvairās no pārāk liela amata pa
kāpju un titula raibuma, kāds sastopams dažu vecāku kultūr-
valstu augstskolās, kur tam, varbūt, savi vēsturiskie pamati 
(kārtējs, ārkārtējs profesors, adjunkta profesors, honorārprofe-
sors un taml.), lai gan arī tur tos beidzamā laikā sāk kritizēt un 
apkarot. 

Mācības spēku sadalīšanai pamatā liktas t r ī s a m a t u 
p a k ā p e s : profesora, docenta un lektora, resp. asistenta, pie 
kam katrā pakāpē, skatoties pēc tam, cik cieši attiecīgie darbi
nieki saistīti ar Universitāti, iespējami tiklab stāta kā ārštata 
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darbinieki. Obligātorisko kursu papildināšanai ar speciāliem 
vai parallēliem kursiem un nākamo profesoru izaudzināšanai 
radīts, kā visur, p r i v ā t d o c e n t u i n s t i t ū t s . Sarežģīts un 
grūts uzdevums bija atrast kopēju mērauklu mācības spēku 
nopelnu noteikšanai, amatu pakāpes un zinātniskā grāda pie
šķiršanai. Šo grūtību pamatā bez šaubām atradās zināmas bū
tiskas īpašības un trādicijas, kas lika techniskām un ūniversi-
tātu fakultātēm aizstāvēt katrai savu viedokli. Kamēr pēdējo 
pārstāvji vairāk vai mazāk noteikti centās pirmā vietā izvirzīt 
publicētos darbus, viņu skaitu un vērtību, kā arī zinātnisko 
grādu nozīmi, techniskās fakultātes vislielāko svaru lika uz 
nopelniem praktiskā dzīvē. Šai ziņā tad arī sa tversme neva
rēja pilnīgi ignorēt pastāvošās diferences, dodot katrai pusei 
iespēju, rīkoties saskaņā ar savu īpatnību. 

Un tas pats sakāms arī par zinātniskajiem grādiem un viņu 
piešķiršanu. Arī šeit domu starpība pirmajās apspriedēs bija 
diezgan liela. Tomēr beidzot tika a t ras ta izeja, atzīstot no 
vienas puses par nepieņemamu un noraidāmu dažas Vakar-
europas un sevišķi jaunās pasaules augstskolās ieviesušos 
praksi, vienīgo tur lietojamo zin. pakāpi — d o k t o r a g r ā d u 
piešķirt samērā viegli, radot ar to ārkārtīgi lielu šī grāda nesēju 
skaitu, un no otras puses par atmetamu arī otru ekstrēmu — 
vecajās Krievijas universitātēs ieviesušos grādu trijpakāpenību 
(kandidāts, maģistrs, doktors), kas arī Krievijas apstākļos ne
bija vairs piemērojama visos gadījumos un sāka radīt graduētu 
spēku trūkumu. Tika panākta vienošanās, Latv. Universitātes 
satversmē visās fakultātēs paredzēt divus grādus, atstājot pir
majam dažādus nosaukumus pēc fakultātēm: ..kandidāts", 
„ārsts", «inženieris", „architekts", „agronoms", bet otram, aug
stākajam paredzot visās fakultātēs vienu un to pašu d o k t o r a 
g r ā d a apzīmējumu un uzstādot līdz ar to prasību, ka šāds 
doktora grāds kārtīgi iegūstams vienīgi, iesniedzot disertāciju 
ar patstāvīga pētījuma raksturu un to publiski aizstāvot. 

Šāds grāds (vai viņam līdzvērtīgs — ja tas iegūts ārze
mēs) prasāms no visām personām, kas Latv . Universitātē vēlas 
ieņemt profesora vietu, tiklab humanitārās, kā techniskās fakul-
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rā tēs ; viņa iegūšanai uzstādītās prasības, būdamas stipri no
pietnākas, nekā lielākā daļā Vācijas, Šveices, Amerikas un citās 
universitātēs, nostāda to apmēram vienādā augstumā ar veco 
Krievijas universitāšu maģistra grādu. 

Ja noteikumi par grādiem un no docentiem un profesoriem 
prasāmiem zinātniskiem un zinātniski techniskiem nopelniem 
liek pamatus mācības spēku izlasei, jaunu spēku sagatavošanai 
un viņu avansējumiem, tad beidzot nodala par U n i v e r s i t ā 
t e s l ī d z e k ļ i e m (108.—110. §.) a tver tai iepriecinošas iz
redzes, attīstīt aizvien plašāk brīvo pētīšanas un starptautisko 
zin. atziņu apmaiņas darbu. Bez kārtējām budžeta summām, 
pēc šiem noteikumiem, Universitātes rīcībā ir vēl speciālu lī
dzekļu fonds, kas sas tādās no reģistrācijas, laboratoriju un ek 
saminācijas naudām, pētīšanas institūtu ienākumiem un sevi 
šķiem dāvinājumiem un kuru tā var izlietot pati pēc saviem ie
skatiem, saskaņā ar Universi tātes Padomes lēmumiem. Tas n o 
drošina Universitātei iespēju nevien aizpildīt vienu otru bu
džetā atstātu robu, bet uzkrājoties šādiem līdzekļiem, domāt 
laiku pa laikam par lielāku pētīšanas darbu organizēšanu, insti
tūtu atvēršanu un zinātniskās dzīves veicināšanu starptautiskas 
kopdarbības ceļā, apmainoties profesoriem, sarīkojot zinātni
skus kongresus un 1.1. Kā tāda iespēja, sevišķi mūsu valsts ap
stākļos, augstākai zinātnes iestādei ir tieši dzīvības jautājums, 
to sapratīs, katrs , kas zin, kādu burtisku saskaņojumu ar bu
džeta paragrāfiem p rasa kārtējais valsts budžeta izpildījums. 
No pašas Augstskolas un viņas turpmākās vadības lielā mērā 
a tkarāsies , cik lietderīgi šī iespēja tiks izmantota un kādi būs 
viņas augli. 

Kā papildinājumu pie sa tversmes var uzskatīt m ā c ī b a s 
s p ē k u s t ā t u projektu, kura izstrādāšanu arī vēl veica Or
ganizācijas Padome, lai gan Saeimas apspriešanā tas nāca tikai 
vēlāk. Šis projekts ir interesants tai ziņā, ka viņš rāda, kādu 
mācības spēku skaitu attiecīgās kategorijās un kādas katedras 
a tsevišķās fakultātēs Universitāte uzskata par nepieciešamiem, 
lai apmierinoši veiktu savus darbus. Lai gan Saeima vēlāk 
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ienesusi vēl vienu otru sīkāku grozījumu, tomēr vispārējā aina 
ir palikusi tā pati. 

Pēc šī projekta rāmji, kādi nosprausti katrai atsevišķai fa
kultātei, ir šād i : 

Profesoru. Docentu. Asistentu un 
lektoru vietu. 

Architekturas 10 — 12 
18 5 15 
19 8 20 
11 10 24 

Lauksaimniecības . . . . 19 12 21 
20 Hi 53 

7 1 7 
Mat. un dabas zinības . . .16 15 19 
Tautsaimn. un ties. zinības . 22 11 4 
Filoloģijas un filosofijas . . 20 11 10 

5 2 — 
Kopa . . . 167 85 185 

Kopsummā par visu universitāti — 437 stāta vietas, no 
kurām piektajā darbības gadā (ieskaitot arī ārštatu docentus) 
bija aizvietotas tikai 290. Šie rāmji tad Universitātei visā vi
sumā palikušas līdz šai dienai par normu, kas ievērojama dar
binieku komplektēšanas gadījumos. 

2. Fakultāšu un viņu institūtu izveidošana. Līdztekus sa
tversmes izstrādāšanai, kas vairāk nodarbina Universitātes 
centrālos orgānus, visās fakultātēs bez pārtraukuma turpinājās 
iekšējais organizēšanas darbs. Pirmajos piecos gados tiek 
veikta nevien viņa teorētiskā puse, kā mācības plānu un stu
diju gaitas izstrādāšana, arī noteikumu sastādīšana par kandi
dāta un doktora grāda iegūšanas kārtību, bet lielā merā radīti 
arī techniskie, reālie priekšnoteikumi, bez kuriem nekāds nor
māls un sekmīgs paidagōģijas darbs nav domājams, nerunājot 
nemaz par zinātnisko pētīšanu. 
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Universitāte savas gaitas iesāka bez jebkādiem zinātni
skiem institūtiem un palīgiestādēm, gandrīz pat bez mācības 
līdzekļiem. 

Ja daudz, tad fakultāšu rīcībā bija kādas auditorijas un — 
kā mantojums no agrākās techniskās augstskolas — kara ap
stākļos noplicinātās laboratorijas un daži kabineti. Lielai daļai 
fakultāšu trūka pat tā. Centrālā bibliotēka, Polit. Institūta ar-
chīvs un citi īpašumi bija evakuēti uz Krieviju, un garlaicīgās, 
sarunas par šo mantu reevakuāciju (kas 1920. g. miera līgumā 
bija paredzēta) prasīja daudz laika un enerģijas, vairākkārtēju 
Universitātes pārs tāvja (prorektora doc. Razuma) braukšanu 
uz Maskavu, un — gala rezultātā, izņemot archīva atdabūšanu, 
nedeva gandrīz nekādus panākumus. Ar lielu novēlošanos no 
bagātās bibliotēkas atpakaļ saņemti kādi 800 sējumi (!), pa lie
lākai daļai ar mazvērt īgu saturu. No pārējā inventāra — nekas 

Tādos apstākļos arī šinī virzienā darbs bij jāsāk no pašiem 
pamatiem. Vārds piederēja fakultātēm. 

Tā kā Centrālās bibliotēkas atjaunošanai, resp. radīšanai 
bija vajadzīgas jo lielas summas, kuras valsts pirmajos gados 
nevarēja Universitātei piešķirt, tad par prakt iskāku un ātrāk 
realizējamu bija jāuzskata s p e c i ā l u b i b l i o t ē k u iekār
tošana pie f a k u l t ā t ē m . Iegūstot par īpašumu vienu otru 
prīvātbibliotēku, kā ar ī izrakstot no ārzemēm visnepiecieša
mākos izdevumus, lielākai fakultāšu daļai arī daudz maz izdo
das sagādāt mācību pasniegšanai visnepieciešamākās grāma
tas, atstājot speciāliem pētījumiem vajadzīgās li teratūras iegā
dāšanu turpmākam laikam. Visprāvāko bibliotēku uzstāda fi-
loloģijas-filosofijas fakultāte, tad medicīnas (pie katedrām), ma
temātikas, dabas zinātņu (pie katedrām), teoloģijas u. c. Ap
skatāmā laika beigās katras fakultātes rīcībā atrodas rokas 
bibliotēka, kuras apmērs, skatoties pēc fakultātes, svārs tās 
starp 2000 un 10.000 numuriem, kopskaitā ap 60.000 numuru. 

Daudz gausāk, aiz aprādītiem iemesliem, virzās uz priekšu 
C e n t r ā l ā s U n i v e r s i t ā t e s b i b l i o t ē k a s iekārto
šana, kuras rīcībā piektā pas tāvēšanas gada beigās ir vēl tikai 
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ap 40.000 sējumu, pie tam pa daļai mazvērtīga satura. Viņas 
pienācīgu izveidošana paliek vēl nākotnes uzdevums. 

Ne mazāk svarīgi un pa daļai vēl svarīgākas par bibliotē
kām, daudzām fakultātēm ir v i ņ u i n s t i t ū t i u n p a l ī g 
i e s t ā d e s. Pirmajos piecos gados likti pamati gandrīz visiem 
svarīgākiem fakultāšu institūtiem, izveidojot lielu dalu no tiem 
līdz kārtējām prasībām piemērotam, pa daļai pat iepriecinošam 
stāvoklim. 

Pirmajā vie tā paveikto darbu apmēra ziņā (pirmajos 5 ga
dos) laikam gan pieder medicīnas un lauksaimniecības fakultā
tēm, kuras, nevarēdamas atbalstīties gandrīz ne uz kādiem 
priekšdarbiem, bez šādu palīgiestāžu gādāšanas nemaz nedrīk
stēja domāt par savu mācību daudz maz sekmīgu nostādīšanu. 

M e d i c ī n a s f a k u l t ā t e i darbs šai ziņā bija jāsāk no 
nekā. Samērā visai īsā laikā viņa tomēr pratusi radīt un iekār
tot apmācības vajadzībām veselu rindu institūtu, galvenā kārtā 
viņas rīcībā nodotā bij. garīgā semināra ēkā Kronvalda bul
vārī 9. Izbūvējot ēku šīm vajadzībām, šeit visupirms pārstei
dzoši īsā laikā iekārtots saviem uzdevumiem pilnīgi piemērots 
a n a t o m i k u m s , kas jau pēc pāris gadiem bez klausītavas 
aptver apm. 200 studentiem piemērotu miroņu preparēšanas 
zāli, anatomijas mūseiju ar apm. 700 galvas kausiem, un 1500 
mīksto audumu preparātiem, lielu skaitu pašizgatavoto mulāžu 
un tabelu un ap 150.000 dažādu kaulu, tālāk laboratoriju, zī-
mētavu u. t. t. Anatomijas institūtam piekļaujas h i s t o l o ģ i 
j a s i n s t i t ū t s , ar klausītavu, laboratoriju un pa lielai daļai 
turpat pagatavotiem apm. 15.000 histoloģiskiem un embrioloģi-
skiem mikroskopiem preparātiem. 

Tanī pašā ēkā, Kronvalda bulv. 9, apm. 114 gada laikā 
iekārtots arī f i z i o l o ģ i j a s un f i z i o l o ģ i s k ā s c h ē 
m i j a s i n s t i t ū t s , kas aptver, bez klausītavas, zāli ar darba 
vietām kādiem 48 studentiem, operācijas istabu, speciālu darba 
istabu zinātniskiem pētījumiem un laboratorijas vajadzībām ie
kārtotas pagraba telpas. Iesākts izveidot arī v i s p ā r ē j ā s 
p a t o l o ģ i j a s un p a t o l o ģ i s k ā s a n a t o m i j a s insti
tūts, pirmais Kronvalda bulv. 9, otrs — pagaidām — I. pils. 
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slimnīcas telpās. Ne tik labi sākumā, telpu trūkuma dēļ, ir 
veicies ar farmakoloģijas, higiainas un medicīnas mikrobiolo
ģijas institūtu iekārtošanu. 

Bez palīginstitūtiem otrs medicīnas fakultātes dzīvības jau
tājums ir—apmācības vajadzībām piemērotas k l ī n i k a s . Pla
šās un ērtās, vēl pirms kara moderni izbūvētās Rīgas II. pilsē
tas slimnīcas telpas (Pārdaugavā) , kas stāvēja tukšas un neiz
lietotas, dabīgi it kā pašas no sevis vērsa uz sevi Universi
tātes skatus un pamudināja viņu griezties pie Rīgas pilsētas, 
uzsākot sarunas par šīs slimnīcas pārņemšanu Universitātes 
vajadzībām. Tai pašā laikā tika izprasīta atļauja p a g a i d ā m 
izlietot I. pilsētas slimnīcas dažādās nodaļas. Tomēr dažādu 
apstākļu un radušos nesaskaņu dēļ II. pils. slimnīcas pārņem
šana, kurai jau principiāla piekrišana bija dabūta, ieilga, un līdz 
ar to medicīnas fakultātes klīnikas pirmos gadus bija spiestas 
pavadīt pagaidu stāvoklī, mitinoties gan I. pilsētas slimnīcā (tur 
atradās cheirurģiskā propaideutiskā klinika, cheirurģiskā fakul
tātes klīnika, terapeutiskā klīnika, sieviešu slimību un dzemdnie
cības klīnika, oftalmoloģijas klīnika, ādas un venērisko slimību 
klīnika), gan Sarkanā krusta slimnīcā (Ērgļu ielā 3), gan Rīgas 
pilsētas (Armitstēda) bērnu slimnīcā un pat Sarkankalnā. Vēlē
šanās tikt pie patstāvīgām un labāk iekārtotām klīniku telpām 
un līdz ar to novērst dažas labas nepatikšanas un sarūgtinā
jumus, ko radīja pagaidu stāvoklis, pirmajos piecos pas tāvē
šanas gados paliek vēl nesasniegta. 

Ceturtā pastāvēšanas gadā, 1923. g. pavasarī, izdodas at
klāt z o b ā r s t n i e c ī b a s institūtu speciāli šīm vajadzībām 
no Izglītības ministrijas dabūtās telpās — Stabu ielā 9, kur savu 
darbību ar sekmēm sāk izveidot zobārstniecības nodala. 

Līdzīgos apstākļos kā medicīnas fakultāte, tikai mazākos 
apmēros veidojas v e t e r i n ā r m e d i c ī n a s f a k u l t ā t e . 
Viņa apmierina pirmās vajadzības, izlietodama pa daļai kopīgas 
ar mediķiem telpas un mācības līdzekļus, pa daļai radīdama 
pati savus institūtus garīga semināra sētas ēkās un klīniku Pe r -
navas ielā 19. 
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Ne mazākus darbus, kā medic. fakultātes izveidošana pra
sīja l a u k s a i m n i e c ī b a s fakultātes (un m e ž k o p ī b a s 
nodaļas) palīgiestāžu un katedru noorganizēšana. Pi rmā vietā 
še minamas izmēģinājuma un p ē t n i e c ī b a s s a i m n i e 
c ī b a s R ā m a v ā un V e c a u c ē . 

Rāmava sāka darboties 1920. gadā. No stipri sapostītas 
saimniecības viņa 4 gadu laikā paguva izveidot paraugsaim-
niecību, kur studentiem var tikt demonstrēti panākumi lauk-
kopības, plavkopības, dziedniecības augu un it sevišķi lopkopī
bas nozarēs. Notecējušos 4. pastāvēšanas gados dzīvā inven
tāra vērtības pieaugums ir bijis no Ls 6738 uz Ls 15.557 un 
nedzīvā inventāra no Ls 2409 uz Ls 11.308, bet ēku no Ls 35.000 
uz 62.000. 

V e c a u c e s uzdevums blakus pētīšanas darbiem un viņu 
rezultātu demonstrēšanai ir it sevišķi studentu apmācīšana 
saimniekošanā un dažādos praktiskos darbos. Bijušo Rīgas 
Pol. Institūta Pētermuižas saimniecību kara postījumu dēļ at
jaunot nebij iespējams. 1920. gadā visnepieciešamāko darbu 
iekārtošanai fakultāte pārņēma savā rīcībā Liel-Platones muižu, 
bet 1921. g. pēc agrārlikuma izdošanas, Vecauces muižas cen
tru. Sākot ar 1922J23. gadu saimniecība tāpat kā Rāmava ir 
autonoma. Līdz 1923. 24. gada beigām izvesti ar taustāmām 
sekmēm dažādi mēģinājumi sēklas uzlabošanā, meliorācijas un 
nosausināšanas darbi, kā arī lielāki darbi dārzkopībā un ierī
kots zivju dīķis. Uz 1. aprīli 1924. g. skaitījās dzīvs inventārs 
Ls 21.513 vērtībā, nedzīvs inventārs Ls 18,304 un materiāli un 
krājumi Ls 39.465 vērtībā. 

L a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s katedras un in
stitūtus sekmīgāk varēja sākt izveidot vienīgi sākot ar 1922. g. 
rudeni, kad fakultāte pēc lielām grūtībām tika pie savām sen 
pieprasītām telpām — Kronvalda bulvārī 4. Bijušās Pētera 
reālskolas jaunbūvētās telpās kopš tā laika ar lielu rosību vei
doti un pa daļai jau pilnīgi nostādīti uz kājām šādi kabineti, 
institūti un laboratorijas: a u g k o p ī b a s kabinets, kura uz
devums izvest sēklu kontroles darbu; izdarīto pārbaudījumu 
skaits 1923 g. — 210; b i š k o p ī b a s kabinets, atklāts 1922., 
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kura zināšanā atrodas Vecauces fermas drava, f i t o p a t o -
l o ģ i j a s un e n t o m o l o ģ i j a s kabinets, l a u k s a i m n i e 
c ī b a s m a š ī n u kabinets, lauku b ū v n i e c ī b a s kabinets, 
l o p k o p ī b a s u n z i v k o p ī b a s kabineti. Daudz darba 
pielikts mikrobioloģijas, piensaimniecības, rūgšanas, kūdras, 
lauksaimniecības chēmijas un mežu technoloģijas l a b o r a t o 
r i j u iekārtošanai, kurās apskatāmā laika beigās visās jau va
rēja notikt sekmīgi pētīšanas un apmācības darbi. . 

A r c h i t e k t u r a s f a k u l t ā t ē , stājoties pie fakultātes 
darba izveidošanas, no paša sākuma nolēma pārveidot pasnieg
šanas metodes (pēc Pēterpils mākslas akadēmijas parauga), 
grupējot pasniedzamos priekšmetus ap praktiskiem darbiem ar-
chitektūras d a r b n ī c ā s . Blakus mācības līdzekļu iegūšanai 
un vākšanai pirmajos gados galvenā uzmanība bij vērsta uz mi
nēto darbnīcu izveidošanu, kuras iekārtoja glīti izbūvētā 
Augstskolas galvenās ēkas jumta stāvā Merķela ielas pusē. 

M ē c h a n i k a s f a k u l t ā t e s laboratoriju starpā izceļas 
m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n a s laboratorija (ar izmēģinā
šanas staciju), kura kopš 1921.22. gada priekšzīmīgi iekārtota, 
uzstādot jauniegūtās modernās mašīnas. Izmēģināšanas stacijā 
jau pirmajos gados izpildīts liels skaits pasūtījumu. 

No fakultātes pārējām palīgiestādēm 1923.24. māc. gada 
beigās bez tam sekmīgi darbojās technoloģijas mūseijs ar labo
ratoriju, fotogrāfiskā laboratorija, mēchanikas darbnīca un elek-
trotechnikas laboratorija, kā arī bencinmotoru un automobiļu 
laboratorija . 

Inženierzinātņu fakultātē pirmajos piecos gados izveidots 
g e ō d a i s i j a s institūts, paceļot viņa zinātnisko nozīmi un 
piemērojot to jaunatvērtās kultūrtechnikas nodaļas vajadzībām. 
Eksperimentālai pētīšanai inženierzinātņu laukā nodibināta 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u l a b o r a t o r i j a un sperti pirmie soli 
materiālu un konstrukciju novērošanas muzeja radīšanai. 

C h ē m i j a s f a k u l t ā t e i bija jāpārvar lielas grūtības, 
lai vārētu atjaunot agrākā stāvoklī savas daudzās laboratorijas. 
Apskatāmā laikā tas viss izdevies. Klāt ir pienākušas vēl vai-
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rākas pilnīgi jaunas laboratorijas, sevišķi jaunatvērtās f a r 
m ā c i j a s nodaļas vajadzībām. 

M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u fakultāte zie
dojusi daudz pūļu savu institūtu noorganizēšanai. Taustāmi pa
nākumi saskatāmi fizikas laboratorijas, astronomijas observa
torijas, meteoroloģijas institūta, fiziskās ģeogrāfijas institūta, 
botāniskās laboratorijas, sistemātiskās zooloģijas un eksperi
mentālās zooloģijas institūta noorganizēšanā un darbībā. B o 
t ā n i s k a m d ā r z a m vēl nav izdevies iegūt savu paša ze
mes gabalu, k a s nepieciešams viņa sistemātiskai izveidošanai. 
Tas paliek vēl nākamo gadu mērķis. Tomēr dārzs pagaidām 
jau iekārtots pilsētas dārzniecībā — Dreiliņu muižā, kur uz 
1924. g. augu skaits jau sasniedz 2500, bet apmeklētāju — eks
kursantu un interesentu skaits — 2000. 

T a u t s a i m n . u n t i e s ī b u zinātņu, f i l o l o ģ i j a s un 
f i l o s o f i j a s un t e o l o ģ i j a s fakultātes piegriezušas gal
veno vērību savu b i b l i o t ē k u noorganizēšanai, gādājot 
pamazām arī citus mācības līdzekļus, kā diapozitīvus, kartes 
un taml. Pie filoloģijas un filosofijas fakultātes mākslas vēstures 
katedras likti pamati m ā k s l a s k a b i n e t a m , kura vajadzī
bām jau iegūtas mākslas darbu reprodukcijas un speciāla biblio
tēka, kurā jau diezgan pilnīgi sakopota galvenā literatūra par 
seno grieķu mākslu, un pie psīcholoģijas katedras iekārtots 
mazs e k s p e r i m e n t ā l ā s p s ī c h o l o ģ i j a s k a b i 
n e t s . 

Šis svarīgais un plašais iekšējais izbūves darbs, kas nav 
noritējis plašākas atklātības priekšā, bet klusā, neatlaidīgā ik
dienas gaitā, un kura grūtības pazīst vienīgi paši organizētāji, 
veikts pa lielai daļai ar pašu spēkiem. Universitātes organizē
šanas laikā aizvien uzsvērts princips, ka visupirms Universi
tātes izbūves darbam pieaicināmi p a š u mācītie spēki, dodot 
iespēju arī centīgiem un apdāvinātiem jaunākiem darbiniekiem 
pamazām tikt uz augšu. Tomēr it dabīgi tas visos gadījumos 
nav bijis iespējams. Tādās reizēs Universitāte bijusi spiesta 
vērst savus skatus uz kaimiņu valstīm un no kaimiņu tautu 
augstskolām pieaicināt personas, kas varētu aizpildīt svarīgā-



44 

kos robus. Šie ā r z e m n i e k i , protams, nevarēja būt latviešu 
dzīves apstākļu pazinēji, nedz arī latv. valodas pratēji. Tāpēc 
saistot viņus darbā bija jāizstrādā īpaši noteikumi. Šie notei
kumi, kas t ika pieņemti organizēšanas laikā, piešķīra viņiem 
tiesības, pirmajos gados — profesoriem piecus gadus, docen
tiem trīs — vadīt darbus un mācības ar vācu vai krievu valo
das palīdzību (filol. un filos. fakultātē attiecīgās katedrās arī ar 
franču un angļu). Ievērojot sevišķus pirmā laika apstākļus, ir 
bijuši arī nedaudzi izņēmumi. Jāatzīmē viens otrs gadījums, 
kad šurp pārnākušais ārzemnieks, pilnīgi piemērojoties uzstā
dītiem noteikumiem, paredzētā laikā patiesi tiktāl piesavinājies 
valsts valodu, kā sācis to lietot nevien satiksmē, bet arī semi
nāros un pat lekcijās. Un tāpat ar atzinību jākonstatē, ka ār
zemnieku starpā ir bijuši un ir tādi, kas augstskolas labā zie
dojuši tik daudz darba enerģijas, ka viņu darbības pēdas vēl 
ilgi būs redzamas mūsu Universitātē. 

Tāda atzinība nākas draudzīgās Zviedrijas dēlam profeso
ram Dr. B a k m a n i m, k a s uzņemdamies anatoma pienāku
mus pie medicīnas fakultātes, no 1920.—25. gadam ar apbrīno
jamu organizatorisku talantu un dedzību licis pamatus anato
mijas un histoloģijas institūtam, izgādādams viņu iekārtai dāvi
nājumus no Zviedrijas, organizēdams uz vietas kaulu vākšanu, 
preparātu pagatavošanu un t. t. un publicēdams bez tam svarī
gus antropoloģiskus pētījumus par Latvijas iedzīvotājiem. Lie
lus pakalpojumus kataloga uzstādīšanas un noteiktas sistēmas 
izvešanas ziņā Centrālai bibliotēkai izdarījis Im. Bencingers, iz
pildīdams bez teol. fakultātes profesora pienākumiem arī tech-
niskā bibliotēkas vadītāja vietu. 

Samērā visvairāk spiesti griezties pēc ārzemnieku palīdzī
bas bija bez mediķiem filologi, galvenā kār tā romāņu, ģermāņu, 
slāvu filoloģijas katedru un lektorātu aizvietošanas labad. Bet 
arī citās fakultātēs — matēm.-dabas zinātņu, mēchanikas, juri
diskā pirmos piecos darbības gados pieaicināti gan piedzī
vojuši bijušo Krievijas augstskolu mācības spēki, kā arī 
Vācijas, Austrijas, Šveices, Norvēģijas vecāki un jaunāki aka
dēmiski darbinieki. Ārzemnieku kopskaits šinī laikā ir bijis 30, 
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no kuriem 7 atkal atstājuši savu darbu L. Universitātē un viens 
miris (profesors Dr. V. Gribovskis). 

Tuvā sakarā ar ārzemnieku pieaicināšanu stāvēja jautā
jums par jaunu latviešu k a n d i d ā t u s a g a t a v o š a n u 
z i n ā t n i s k a m d a r b a m resp. profesūrai. Tādu paredz arī 
Ūniv. sa tversme un tas bez šaubām ir viens no svarīgākiem 
ceļiem, varbūt pats svarīgākais, kā turpmāk pacelt mūsu Augst
skolas līmeni. Diemžēl pirmajos gados šis uzdevums visās fa
kultātēs nav dabūjis pienācīgu atrisinājumu un bijuši pat gadī
jumi, kad fakultātes sūdzējušās par attiecīgu kandidātu trū
kumu, kas gribētu un varētu iet pašaizliedzību prasošo zināt
nieka sagatavošanās ceļu. Bet galvenais — pirmajos gados vēl 
par maz bija domāts par attiecīgiem līdzekļiem un stipendijām. 
Šī jautājuma laimīgāka atrisināšana bija vēl jāatstāj nākotnei. 

3. Zinātniskā darbība, publicējumi un apmaiņa. Pirmie 
pieci gadi ir bijuši pilni drudžaina radīšanas un organisēšanas 
darba. Bija jāliek pamati turpmākai darbībai, jānosprauž mērķi 
un principi, jākomplektē mācības spēku kadrs, pār visām lie
tām jārada materiālie un techniskie priekšnoteikumi turpmākai 
auglīgai attīstībai. Liela dala šo darbu veikta ar apmierino
šām, pa daļai krietnām sekmēm. Bet šie darbi prasījuši tik 
daudz enerģijas, pat upuru veselības ziņā un apsorbējuši tik 
daudz radoša spēka, kā ir dabiski un saprotami, ka tieši z i -
n ā t n i s k a i s p ē t ī š a n a s darbs un viņa izpaudumi uz 
ārieni — jaunu p ē t ī j u m u p u b l i k ā c i j a — nav vēl varē
juši attīstīties tādos apmēros, kā to varam prasīt no tik liela dar
binieku skaita normālākos apstākļos. It sevišķi tas sakāms par 
jaunajiem mācības spēkiem, kas pašreiz uzsāka savu akadē
misko darbu un kuriem bija jāziedo katra brīva stunda, lai pie
nācīgi gatavotos savam pirmajam uzdevumam — mācības 
kursu lasīšanai un semināriem, un novērstu šai ziņā viņiem pa
šiem vislabāk sajūtamos daudzos trūkumus. Bet nav jāaiz
mirst, ka liels skaits vecāku un jaunāku mācības spēku pirma
jos valsts uzbūves gados bija spiesti pildīt vēl citus pienākumus, 
kas bieži, visai bieži, nelāva viņiem tādā mērā ziedoties zinātnei, 
kā tas būtu bijis vēlams. Organisācijas un pēc tam Ūniversitā-
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tes Padome saprata šādu apstākļu ļauno iespaidu uz tiešo 
Augstskolas darbu. Lai novērstu visnevēlamākās parādības, 
viņa jau pašā sākumā pieņēma noteiktu lēmumu, kas n o 
l i e d z a m ā c ī b a s s p ē k i e m s t ā t a a m a t a s a v i e 
n o š a n u ā r p u s a u g s t s k o l a s a r p a m a t v i e t u Uni
versitātē. Vairākiem mācības spēkiem bija jāizšķiras, kur iz
vēlēties sev galveno darba vietu — Universitātē vai citā ie
stādē. Neapmierinādamās ar visļaunāko gadījumu novēršanu, 
Universitātē noteica bez tam zināmu maksimālu darba normu, 
kas būtu pielaižama vispār citās iestādēs un paturēja šai ziņā 
sev kontroles tiesības. 

Protams, pat ar tādiem līdzekļiem nevarēja uz reiz radīt 
zinātniskai produkcijai labvēlīgu atmosfēru, kad visapkārt vēl 
kūpēja orgāni sēšanas darbs. Toties iepriecinošāk ir konstatēt, 
ka arī šinī organisēšanas laikā z i n ā t n i s k ā p r o d u k c i j a 
nebūt nebija apstājusies. Galvenie viņas veicinātāji dabiski bija 
vecākie, piedzīvojumiem bagātie mācības spēki ar akadēmisku 
pagātni, it sevišķi tādi starp viņiem, kas organisācijas darbam 
stāvēja tālāk, palikdami uzticīgi savām zinātnes tieksmēm. Tā, 
!ai tikai dažus minētu, J. E n d z e l ī n s pabeidza un izdeva 
1922. gadā savu kapitālo darbu „Lettische Grammatik" un ķē 
rās pie Mūlenbacha ats tātās plašās latviešu-vācu vārdnīcas re
diģēšanas un papildināšanas. P . Š m i t s iesāka savu plašo 
latviešu pasaku un teiku kopojuma izdošanu (Rīgā, Valters & 
Rapa, sākot ar 1925. gadu). V. S i n a i s k i s iesāka publicēt 
savu pētījumu par senās Romiešu pilsētas sākumiem, sakarā ar 
Romas agrāro un tiesību vēsturi. (L. Ūniv. rakstos 1923. un 
1924) R. K r i m b e r g s jauniekārtotā laboratorijā turpināja sa
vus agrākos pētījumus fiziol. chēmijā, publicēdams tos ārzemju 
periodikā. M e č e s l a v s C e n t n e r š v e r s raidījis klajā 
vairākus lielākus darbus vācu, poļu, krievu, spāņu un latviešu 
valodās un 1.1. Un ar prieku jāatzīmē, kā arī no jaunāko mācī
bas spēku spalvas, kas pa daļai savas gaitas sāka tikai L. 
Augstskolā, nāca jau viens otrs krietns publicējums, sevišķi ja 
pamati bija likti jau agrāk. Lielā nozīme pētnieciskā darba vei
cināšanā bija īpaša, centrāla izdevuma — L a t v i j a s Ū n i -
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v e r s i t ā t e s R a k s t u ( A n n a l e s U n i v e r s i t a t i s 
L a t v i e n s i s ) radīšanai, kuram valdība neliedza savu ma
teriālu atbalstu un kurā tādā kārtā, nerēķinoties tik lielā mērā 
ar materiālām grūtībām, L. Universitātes zinātnieku saime va
rēja reprezentēties ar saviem darbiem arī uz ārieni. (L. 0 . R. 
apmaiņas ceļā tiek izsūtīti 130 vecās un jaunās pasaules ievēro
jamākām augstskolām un organizācijām). Annāļi sāka iznākt 
1921. gadā, sākumā J. Endzelīna, tad K. Baloža redakcijā. Līdz 
1924. gadam jau bija iznākuši 10 sējumi, kat rs 150—600 1. p. 
biezs. Viņos sastopami šādi rakstu autoru vārdi : K. Ābele, 
L. Āboliņš, G. Bakmans, K. Balodis, J. Bencingers, C. Blachers, 
M. Centneršvers, A. Dauvarte, S. Dils, E. Felsbergs, V. Fišers, 
V. Frosts, E. Jakobijs, A. Ķešāns, A. Kirchenšteins, J. Krustiņ-
sons, K. Kundziņš, N. G. Lebedinskis, O. Lutcs, J. Maizīts, 
V. Maldonis, N. Malta, A. Mēders, R. Meijers, Nusbergers, 
A. Petrikalns, J. Plāķis, J. Prīmanis, K. Rončevskis, E. Rozen-
šteins, V. Sinaiskis, II. Skuja, K. Straubergs, S. Svirlovskis, 
P . Šmits, A. Tramdachs, J. Vilde, A. Vītols, P . Zālīte, E. Zariņš. 
Citos Universitātes izdevumos bez tam iznākuši P . Dāles, 
E. Bleses, J. Berga un c. darbi. 

Prasība pēc kopdarbības zinātnes laukā mācības spēku 
starpā, kā arī tuvināšanās zinātnes draugiem un veicinātājiem 
ārpus Universitātes, izpaudusies z i n ā t n i s k u b i e d r ī b u 
nodibināšanā pie Universitātes. Starp tādām jau pirmajos ga
dos sāka darboties „ F i l o l o g u b i e d r ī b a", „B i o 1 o g u 
b i e d r ī b a", „R e1 i ģ i j a s z i n ā t ņ u u n f i l o s o f i j a s 
b i e d r ī b a", „ K a n t a b i e d r ī b a". Visās viņās periodiski 
lasīti referāti dažādās pētniecības nozarēs. Filologu biedrība bez 
tam sevišķi rosīga bijusi sava „Rakstu krājuma" izdošanā, no 
kura parādījušies jau vairāki sējumi. 

Arī s a k a r i a r ā r z e m ē m pamazām tiek ievadīti un 
nodibināti. Sava loma šeit piekrīt jau minētai L. Universitātes 
rakstu un citu izdevumu apmaiņai, kas ievadīta ar 130 ievēro
jamām ārzemju zinātnes iestādēm un kā pretvēr t ībuL. Universi
tātei dod ievērojamus ārzemju izdevumus. Ar grāmatu d ā v i 
n ā j u m i e m L. Universitātei apliecinājuši savu draudzību 
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Šveices, Norvēģijas, Londonas, Stokholmas iestādes un privāt
personas. Tieksme apmeklēt s t a r p t a u t i s k u s k o n 
g r e s u s mācibas spēkiem aiz saprotamiem iemesliem bi
jusi dzīva no paša sākuma, tāpat vēlēšanās, a r zin. k o m -
m a n d ē j u m u palīdzību gūt iespēju, papildināties savā spe
cialitātē un nobeigt savus iesāktos pētījumus ārzemēs. Šādas 
tieksmes varēja t ikt apmierinātas no sākuma visai šauros ap
mēros, līdzekļu t rūkuma dēļ. Tomēr jāatzīmē pretimnākšana, 
kādu kopš savas nodibināšanas šīm vajadzībām pieaugošā 
mērā ir rādījis K u l t ū r a s F o n d s , kas pēdējos gados ne
vien sācis pabalstīt dažus jaunākus zinātniekus a r lielākiem p a-
b a l s t i e m , bet ar ī kārtējiem kommandējumiem sācis piešķirt 
Universitātes darbiniekiem vajadzīgos līdzekļus, ap Ls 10.000 
gadā, sadalīdams šīs summas pēc Universitātes Padomes 
priekšlikuma. Tas devis iespēju katru gadu 10—20 Universi
tātes mācības spēkiem dažus mēnešus pavadīt ārzemēs studiju 
nolūkos, izlietojot šim nolūkam L s 500—1200 lielos pabalstus. 
Ne mazumu L. Universi tātes popularizēšanai ārzemēs un viņas 
prestiža celšanai darījuši a r Universitātes g o d a b i e d r i , kas 
kā Latvijas sirsnīgi draugi un izcili zinātnieki, par tādiem iecelti 
Universitātes gada svētkos. Josefs M i k k o 1 a, Helsinku Uni
versitātes profesors un Somu zinātņu akadēmijas prezidents, kā 
pirmais ārzemju viesis jau otrajā Universitātes pastāvēšanas 
gadā apmeklē L. Augstskolu, nolasīdams šeit divas lekcijas. 
Trešajā pastāvēšanas gadā Latvijas Universitāte kā savus vie
sus apsveic divus citus savus goda biedrus, Sorbonnas profe
soru vēsturnieku H e n r y H a u s e r ' u un valodnieku 
A. M e i 11 e t, k a s jau agrāk bijuši latviešu tautas un mūsu 
Universitātes neliekuļoti labvēļi un tagad paši tuvāk iepazīstas 
ar mūsu zinātnes iestādi un viņas darbiniekiem, nolasīdami 
Augstskolā vairākas lekcijas. *) Bez minētiem labvēļiem 
pirmajos piecos gados ar viesa lekciju uzstājās vēl somu ar -
chaiologs prof. T a l l g r ē n s no Tērbatas 1922. gadā. Ar šo 

*) Latvijas Universitātes goda biedru pilnu sarakstu, kas iecelti pir
majos 5-os gados sk. L. Ū. piecgadu darbības pārskatā, Rīgā, 1925., 7. lapp. 
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pirmo ievērojamo ārzemnieku viesošanos likti pamati zinātni
skai un kultūrēlai tuvināšanai, kas daudz plašākas izredzes so
līja turpmākos gados un kurai taisni jaunajās valstīs jāpiešķir 
liela un svētīga nozīme. 

1923. un 1924. gadus Universitātes īsajā mūžā var uzskatīt 
par pāreju no pamatu likšanas, organizēšanas un technisko 
priekšnoteikumu radīšanas uz normālāku zinātnisku darbu. Mā
cības spēku sas tāvs bija sasniedzis daudz maz normālu ap
mēru, telpu jautājums bija pirmām vajadzībām nokārtots, vis
nepieciešamākās palīgiestādes (izjemot med. fak. klīnikas, Cen
trālo bibliotēku un dažus institūtus) jau izveidotas. Bija izstrā
dāti mācību plāni un pārbaudīšanas kārtība, Universitātes sa
tversme bija ieguvusi likuma spēku. Mācības varēja ritēt jau 
normāli, varēja sākties daudz apsološs rosīgs darbs uz visas 
līnijas. Zināmas gatavības sasniegumu rāda tas apstāklis, ka 
šinī laikā varēja notikt pirmās d o k t o r a p r o m o c i j a s 
pašu mājās. 1923. gada maijā kā pirmais aizstāvēja savu di
sertāciju (..Baktēriju iekšējā izbūve uin attīstības veids"), iegū
dams L. Universitātes agronomijas doktora grādu, bakteriologs 
docents A. K i r c h e n š t e i n s un 1924. g. sākumā viņam se
koja docents A. V ī t o l s ar savu disertāciju „Essai d'etablis-
sement d'une thēorie deTēcoulement des eaux pluviales", iegū
dams Dr. ing grādu. Profesors E. Felsbergs, noliekot pēc trim 
smaga darba gadiem 1923. g. jūnijā savas rektora pilnvaras, va
rēja konstatēt, ka Universitātes organizēšanas darbi, (izņemot 
dažas palīgiestādes, kā Centrālo bibliotēku un patstāvīgas me-
dic. fak. klīnikas) visumā ir sekmīgi atrisināti un rektors J. Ru-
berts nākamos gada svētkos savā runā varēja ar zināmu gan
darījumu ziņot atklātībai, kā veikts un ar panākumiem vaiņagots 
liels radīšanas darbs. „Ūniversitātē savā īsajā pastāvēšanas 
laikā nemitīgi augusi un veidojusēs nevien plašumā, bet arī dzi
ļumā, pilnībā un vienībā." Sekmes panāktas ciešā sadarbībā ar 
tautu, sabiedrību, valdību. *) 

*) Sk. Fete annuelle de l'Universitē de Lettonie, Acta Univ. Latvien-
sis (L. 0 . Raksti) VIII. s. 1923. 

Latvijas Universitāte. 4 
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Tādā apziņā, beidzot savu pirmo mūža posmu. Universi
tāte stiprā ticībā varēja raudzīties pretim nākotnei, zinādama, 
kā uzglabājot dibināšanas laika darba entuziasmu, viņai arī 
turpmāk vēl gaidāms pilns darba mērs, bet arī daudz vērtīgu 
sasniegumu un skaistu augļu. 

4. Latvijas Universitātes otrie pieci gadi. 
Prof. A. T e n t e 1 i s. 

a) Vispārējā notikumu gaita. 
Pamati Latvijas Universitātei bij likti, pirmos piecos gados 

nospraustas līnijas, ievilkti celi, nu vajadzēja viņai tālāk vei
doties liktās robežās un pēc uzdevumu prasībām. Uzdevumi 
izrieta no pašas universitātes darba spontāni, viņus uzstādīja 
reālā dzīve un sabiedrība. Visus šos uzstādījumus universi
tāte visnotaļ ir centusies hanmoniski saskaņot un izveidot, un 
visus otros piecus gadus turpinās šī izveidošanās, neatlaidīgi 
un ar lielu enerģiju. Bet še pat gribu piemetināt, ka nobeigta 
viņa nav un arī neva r būt: dzīva organisma pazīme jau ir, ka 
viņā pastāvīgi notiek pārmaiņas. Pārmaiņas it īpaši spēcīgas 
ir augošā organismā. Tāds augošs organisms ir Latvijas Uni
versitāte. Lai Dievs dotu, ka viņa tāda paliktu visos Latvijas 
nākošos laikos, lai viņa pastāvīgi savos spēkos un nodomos 
augtu. 

Galvenais orgāns, Latvijas Universitātes īstais vadītājs ir 
Universitātes Padome. Lai gan viņa ikgadus mainās, un pēc jau
nām vēlēšanām nāk klāt dala gluži jaunu locekļu, bet viņas 
darbība bez šaubām uzskatāma kā viens vesels, bez pretrunām, 
bez svaidīšanās, vai nenoteiktības. Padomes locekli pilnā mērā 
apzinās sava uzdevuma svarīgumu, kāpēc sēdes apmeklē ar 
vislielāko akurātību, ne mazāk kā 90% no visiem locekļiem 
piedalās sēdēs un katru sēdi ir bijis iespējams iesākt taisni no
teiktā laikā, ne minūti vēlāk. Ar lielu nopietnību Padome ap
sver katru jautājumu un izšķir viņu pēc labākās sirdsapziņas, 
pilnīgi bezpartejiski; nekādas partejības, neobjektīvitāltes Uni
versitātes Padomē nav. Ar to arī izskaidrojama atzīmētā kon-
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tiuuitāte Padomes darbībā, jo katra locekļa doma ir celt mūsu 
niversitāti un būt taisnam spriedumā. Padomes lēmumi pa

rasti tiek pieņemti ar lielu majoritāti. 
Universitātes Padomei cienīgi blakus mācības lietās no

stājās Universitātes Dekānu Padome, kas tāpat lietišķi veido 
un vada mācības gaitu universitātē. 

1924./25. m. g. universitātes rektora pienākumus izpilda 
prof. J. Ruberts, prorektora studentu lietās prof. A. Tentelis, 
prorektora saimniecības lietās prof. M. Bīmanis. 1925 ,26. un 
1926./27. m. g. par rektoru bija prof. A. Tentelis, par prorekto
riem prof. J. Plāķis un doc. G. Klaustiņš, 1927./28. un 1928./29. 
m. g. rektors M. Zīle, prorektori prof. A. Spekke un doc. P . Zī
līte. 

b) Arējā attīstība. 
Likās, ka pirmos piecos gados universitātes studējošo 

skaits būs saniedzis savu maksimumu un ka nu iestāsies at
plūdi, bet tā nebija, jau 1924./25. m. g. pirmais sēmēstrs uzrāda 
studējošo skaitu 6388, t. i. pieaugumu salīdzinot ar pag. m. g. 
par gandrīz 400 personām, 1925./26. m. g. I. s. 6746 stud., pie
augums ap 350; 1926./27. m. g. I. sēm. 7194; pieaugums ap 450; 
1927./28. m. g. I. sēm. 7561; pieaugums atkal 350; 1928. 29. m. g. 
I. sēm. 7974, pieaugums pāri par 400. Pieaugums gan nav tik 
straujš kā pirmā piecgadu posmā, bet tomēr liels. Studējošo % 
Latvijā pārsniedz tāļu studentu procentu citās Europas valstīs 
un nebūt vēl neredzam tendenci viņam pazemināties, gan drīzāk 
paaugstināties, uz ko norāda lielais skaits to, kas vēlas iestāties 
universitātē un kas stipri pārsniedz esošo vakanču skaitu, gan
drīz vai divkārši . Tādēļ fakultātēs bij jāieved konkursa pār
baudījumi. Bez tam vēl daudzās fakultātēs pie iestāšanās jā-
iztura kontroles pārbaudījumi, lai paceltu studējošo izglītības 
līmeni. Jāatzīmē ir ari studenšu skaita puslīdz stabilais stā
voklis: 1924./25. m. g. I. sēm. viņu bij 1909 jeb 30% no visa stu
dējošo skaita, 1927./28. m. g. 1985 jeb 26,2%, tā tad nedaudz 
pieaudzis, lai gan procentuāli samazinājies; pirmā universitātes 
mācības gadā bij citādi: sieviešu 704, vīriešu 650. Visvairāk 

4 » 
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sieviešu ir filoloģijas un filosofijas fakultātē, ap 73%, vismazāk 
mēchanikas, kur nesasniedz pat 1%, tāpat arī mežkopības no
daļā. Vislielākais studentu skaits ir tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātē, 1927./28. m. g. 2172 stud. Arī cittautībnieku 
studentu skaits ir pieaudzis tiklab absolūti, kā relatīvi, 1924./25. 
mac. g. bija 5356 latv., cittautu — 1032, t. i. 16,1%, 1926./27. 
māc. g. 5999 latv., cittautu — 1195 jeb 16,6%, 1928./29. māc. g. 
tautību nevarēja atzīmēt, jo jaunās pasēs nava tādas atzīmes. 
No cittautībniekiem visvairāk žīdu, tad nāk vācieši ar apmēram 
pusi no žīdu skaita un krievi ar apmēram 1

 r. no žīdu skaita. 
Studenti vēl tāpat loti t rūcīgi; tie daudzkārt spiesti paši no
pelnīt sev lekciju naudu un pārtiku, kas gribot negribot pagarina 
studiju laiku. Bet neraugoties uz to, beidzamo gadu absolventu 
skaits stipri tuvojas normālam, arī citās zemēs novērotam laika 
sprīdim. Tā 1924. g. beidza 182 (118 vīriešu un 64 sievietes), 
1925. g. — 171 (114+57), 1926. g. — 289 (181 + 108), 1927. g. — 
314 (210+104), 1928. g. — 363 (250+113). Te mēs novērojam, 
ka sievietes beidz daudz lielākā skaitā, nekā viņu samērs sa
līdzinot ar vīriešu skaitu, lai gan beidzamos gados redzam ten
denci samazināt ies: 1925. g. 50%, 1929. g. 45%. Studentu zi
nātniskā darbība pirmos gados varēja izpausties diezgan iero
bežotā veidā, kam par iemeslu bija daudzie trūkumi pašu stu
dentu dzīvē un universitātes iekārtā, pilnīgs bibliotēku un grā
matu trūkums darbību uzsākot ; gan ar laiku šie trūkumi pama
zām tiek novērsti un studentu zinātniskā darbība arī manāmi 
pieaug. To starp citu pierāda arī godalgoto darbu pieaugums: 
1924/25. māc. g. godalgoti 9, nākošā gadā 15, pārnākošā — 22 
un 1928.29. māc. g. 16. Sevišķi jāatzīmē vēl tas, ka mūsu stu
denti jau iestājoties universitātē stingri apsvēruši savas spē
jas, novērojuši savas intereses un tieksmes, jo samērā maz pār
iet uz citu fakultāti, 1926./27. māc. g. vēl 140, bet jau nākošā 
gadā tikai 99. Visvairāk pāriet no matemātikas un dabas zi
nātņu fakultātes. Pie tam vēl daudzi iestājas šai fakultātē, ar 
nodomu pēc gada pāriet citā, piem. medicīnas, jo viņiem trūkst 
latīņu valodas atzīmes. Gada laikā viņi dabū šo atzīmi un tad 
pāriet uz nodomāto fakultāti. 
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Universitāte nav slēgusi savas durvis ari brīvklausitājiem. 
kas vēlās noklausīties kādus speciālus kursus. Starp brīvklau-
sītājiem daudzkārt sastopam redzamus un cienījamus sabie
driskus darbiniekus, visvairāk gan sirmām galvām. Apsvei
cama parādība. 

Audzis arī Latvijas Universitātes mācības spēku skaits. 
1924. g. rudenī bija pavisam 289; māc. gada beigās jau 301, 
1925./26. māc. g. rāda atkal pieaugumu, proti kopskaits sasniedz 
315, kas paliek arī nākošo gadu tāds pats. Šāda mācības spēku 
turēšanās vienā augstumā vedama atkarībā no Saeimas budžeta 
kommisijas lēmuma; ierobežot mācības spēku skaita pieaug
šanu. Beidzamos divi gados atkal konstatējams lielāks pie
augums, tā 1927.128. m. g. rāda 331, 1928./29. m. g. turpretim 
jau 350; attiecīgi audzis ir arī zinātniski paidagōģiskais papildu 
personāls. No 131 asistenta 18 ir arī privātdocenti. No 350 
mācības spēkiem, štata profesoru ir 66, ārštata — 9, kopā 75; 
docentu: štata 80, ārštata — 11, kopā 91 ; privātdocentu 32, lek
toru 18, prōsektoru 3, asistentu 131. 1927.28. m. g. profesoru 
bij 76, docentu 89, privātdocentu 28, lektoru 17, prōsektoru 3 
un asistentu 118; no šiem skaitļiem redzam, ka pieauguma lie
lākā dala krīt uz jaunākiem mācības spēkiem, tā 18 asistentu, 
4 privātdocenti, kamēr no vecākiem klāt nākuši 1 profesors un 
1 docents. Universitātes mācības spēku, it īpaši vecāko, rindas 
pie tam nāve ir retinājusi. 1924. 25. m. g. miruši doc. J. Kal
niņš, vec. asist. Hartmanis, doc. A Pētersons, doc. L. Bērziņš: 
1925./26. māc. g. — prof. Pšeņicins un prof. .1. Jankovskis; 
1926.127 m. g. — doc. A. Hedenštrēms; 1927.'28 m. g. — prof. 
.1. Bergs, prof. A Starkovs un privātdocents .1. Velmē; 1928. 29. 
māc. gadā prof. E. Felsbergs, prof. J. Lautenbachs, prof. Or. 
Švarcs un doc. E. Ansons. Dažam labam no šiem nelaikā aiz
gājušiem universitāte nav atradusi vietas ieņēmēja. Daži mācī
bas spēki arī atstājuši darbu mūsu universitātē aiz dažādiem 
un visvairāk gan aiz materiāliem iemesliem, it īpaši jaunākie 
mācības spēki, jo privātā prakse dod vairāk. P a r mācības spēku 
zinātnisku literārisko darbu sniegs šīs grāmatas tālākās lapas 
puses jo sīku pārskatu, šeit jāatzīmē viņu tieksme pašiem per-
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sonīgi iepazīties ar zinātnes un technikas sasniegumiem to ra
šanās vietās. Viņiem daudzkārt piešķirti ārzemju komandējumi 
gan ar pašu mācības spēku līdzekļiem, gan ar Kultūras Fonda 
pabalstu. Tā 1924./25. m. g. piešķirts 91 komandējums (34 pro
fesoriem, 31 docentam, 8 ārša ta docentiem un privātdocentiem, 
16 asistentiem un 2 papildu mācības spēkiem), no tiem 24 ar 
Kultūras Fonda pabalstu 400—1500 latu apmērā ; 1925./26. m. g. 
87 komandējumi (39 prof., 25 d o c , 5. privātdocentiem, 14 asi
stentiem un 4 papildu mācības spēkiem), no tiem 9 ar Kultūras 
Fonda pabalstu 500—1300 latu apmērā; 1926./27. m. g. 122 ko
mandējumi (46 prof., 35 doc... 9 ārštata un pr īvātdoc, 27 asist. 
un 5 atstātiem pie universitātes), no tiem 11 ar Kultūras Fonda 
pabalstu; 1927./28. m. g. 102 komandējumi (37 prof., 33 d o c , 
10 ārštata doc. un prīvātdoc., 22 asistentiem un citiem papildu 
mācības spēkiem), no tiem 7 ar Kultūras Fonda pabalstu; 
1928./29. m. g. 124 komandējumi (51 prof., 31 d o c , 16 prīvātdoc , 
21 ārštata doc. un 5 papildu mācības spēkiem), no tiem 11 ar 
Kultūras Fonda pabalstu. 

Telpu jautājums arī otros piecos gados nav atradis pie
nācīgu atrisinājumu. Studentiem tik strauji pieaugot telpas 
vienmēr par mazām, neraugoties uz to, ka iepriekšējās lapas 
pusēs atzīmēta vairāku īpašumu iegūšana no valdības puses 
un to nodošana universitātes rīcībā. Agrāk iegūtās telpas varēja 
tik beidzamos gados pienācīgi izmantot, jo dažas nebij tūliņ 
universitātes vajadzībām atbrīvojamas, kā vecā Mironova 
skola, arī nams Baznīcas ielā Nr. 5, pie tam visas telpas bij vēl 
iekārtojamas pēc mācības prasībām, kas prasīja laiku un lī
dzekļus; pēdējos valsts varēja tik pakāpeniski sniegt. Taču 
ar fakultāšu pieticību un nekautrēšanos trūkstošo veikt pašu 
mācības spēku un studentu rokām iekārtas darbi ir daudz 
maz veikti. 

Nākuši arī jauni īpašumi klāt: tā 1926. g. martā iegūts loti 
vērtīgs īpašums Kandavas ielā Nr. 2, kas nodots matemātikas 
un dabas zinātņu fakultātei Botāniskā dārza ierīkošanai. Zemes 
platība sasniedz turpat 30 ha ar vairākām ēkām. Šīs ēkas un 
5 pūrvietas zemes nodotas bērnu patversmes rīcībā. Mēcha-
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nikas fakultātei Rīgas pilsēta atdevusi nomā par Ls 1.— vecā 
ūdensvada centrāles ēku, bet līdz šim fakultāte nav varējusi to 
izmantot. 

Šādam mācības spēku un studentu skaita, kā arī uzturamo 
un iekārtojamo telpu un īpašumu pieaugumam atbilst arī bu
džeta summu pieaugums (tūkstošos latu): 

1924./25. 1925./26. 1926./27. 1927./23. 1928./29. 
2.567 3.398 3.478 3.637 3.424 

Šai summā nav ieskaitīti Kultūras Fonda pabalsti, kas at
tiecīgos gados sekosi: 

Ls 45 .200 . - 72.500— 61.500.— 77.000.— 75.000.— 

Ap 60% no budžeta summām aiziet algu izmaksai, cits pār
valdes un saimniecības izdevumiem, mācības līdzekļu un in
ventāra iegādāšanai, zinātnisku darbu izdošanai, atsvabināša
nai no mācības maksas un prēmijām (piecos gados atsvabināja 
25% no visiem studentiem, ar 1927./28. g. uz Saeimas budžeta 
kommisijas priekšlikumu tikai 20%), fermu pabalstiem un re
montiem. 1926.27. un 1927. 28. m. g. stipri augstās summas iz
skaidrojamas sakarā ar Rīgas II. pilsētas slimnīcas atjaunošanu, 
kas šos abos gados izmaksāja pa Ls 400.000.—. Visniecīgākā 
summa gan ir zinātnisko rakstu izdošanas summa, kas 1924. 25. 
māc. g. bij Ls 19.254,—, bet beidzamos gados sasniedza 35.000 
latus, ievērojot lielo fakultāšu un mācības spēku skaitu šīs sum
mas ir daudz par mazām. 

Izdevumiem pretim stāv ieņēmumi, kas visā savā vairumā, 
pāri par 90%, sastādās no studentu mācības maksām (tūksto
šos latu): 

1924./25. 1925-/26. 1926./27. 1927./28. I928./28. 
835 970 1025 1100 1140 

No tā redzams, ka valsts piemaksa nav liela, beidzamā 
gadā nepilni 2 miljoni 300 tūkstošu latu, kas salīdzinot ar citu 
zemju pēckara universitāšu valsts piemaksām ir loti maza 
summa. Runājot par Latvijas Universitātes līdzekļiem neva 
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ram paiet garām arī dāvinājumiem, kas nākotnē stipri pacels 
universitātes pabalstus studējošai jaunatnei. Pi rmā vietā še 
būtu minams klusā darbinieka Kristapa Morberga lielais dāvi
nājums aprīlī 1928. g. Līdz šim gan universitāte nav varējusi 
šo mantojumu izlietāt, jo radušies pret novēlētāja gribu man
tinieki, kas testamentu apstrīda. 1925. g. B. Glāzers dāvā 
100 dollaru studentu stipendijām, M. Vīksne Ls 2000.— stipen
dijai medicīnas fakultātei. Daudz ārzemju un iekšzemju firmu 
dāvājušas dažādiem universitātes institūtiem loti vērtīgas kol-
lekcijas un aparātus. Tā ir liecība, ka universitāte atstājusi uz 
sabiedrību zināmu iespaidu un tā pati atsaucās. Laipa ir pār
mesta, gan radīsies staigātāji. 

c) Iekšējā attīstība. 
Iekšējo attīstību otro piecu gadu laikā uzsākot, atkal jāie

sāk ar Universitātes Padomi, kas arī šeit autoritatīvi sprauž 
vadošās līnijas, kuras tad citi orgāni izveido un realizē, parā
dīdami daudzkārt no savas puses iniciatīvi un sniegdami Pado
mei teicamus ierosinājumus un veikdami nepieciešamos priekš
darbus. Tā savstarpējā skaistā saskaņā ir noritējis viss laika 
posms. 

Pie Latvijas Universitātes ir darbojušās sekošas perma
nentas kommisijas: 

1. Latvijas Universitātes Revīzijas kommisija (prof. K. Ba
lodis, doc. E. Birkhāns, nāk. gados doc. L. Ausējs un doc. P . Le-
jiņš). 

2. Latvijas Universitātes Stipendiju kommisija, kuras sa
stāvs ir vairākkārt mainījies, tikai doc. L. Adamovičs palicis 
visu laiku. 

3. Latvijas Universitātes Goda tiesa (prof. K. Balodis, 
prof. A. Kirchenšteins, prof. R. Krimbergs, prof. L. Kundziņš, 
prof. J. Plāķis, doc. R. Akmentiņš un doc. Fr. Gulbis), sastāvs 
visus gadus nav mainījies. 

4. Latvijas Universitātes Studentu tiesa, kurā ietilpst 4 
māc. spēki un 4 studenti ; viņas sas tāvs bieži mainījies. 
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5. Latvijas Universitātes Ārstniecības kommisija ar prof. 
J. Alksni priekšgalā. 

6. Latvijas Universitātes Statūtu kommisija no 1925./26. 
māc. g. (prorektors stud. lietās, 1 mācības spēks un 1 Studentu 
Padomes pārstāvis) . 

7. Latvijas Universitātes Bibliotēkas kammisija (profesors 
E. Lejnieks. prof. A. Tentelis. doc. R. Akmentiņš, doc. E. Štāl-
bergs). 

Bez tam universitātes pārstāvji uz likuma pamata ir darbo
jušies Pieminekļu valdē, Krišjāņa Barona prēmiju piešķiršanas 
kommisija u. c. 

Atsevišķiem gadījumiem universitāte ir ievēlējusi dažādas 
kommisijas, no kurām minēšu tikai dažas svarīgākās, atzīmējot 
arī viņu darbības rezultātu. 

1924. 25. māc . gadā. 1. Kommisija jautājumam par amatu 
apvienošanu ārpus universitātes. Viņa izstrādāja ..Noteikumus 
par amatu apvienošanu e t c " , ko Universitātes Padome arī pie-
jēmā un izveda universitātē dzīvē. Pēc šiem noteikumiem 
divi štata amati nebij apvienojami. Vēlāku gadu valsts 
ierēdņu likums šos noteikumus manāmi mīkstināja. 

2. Kommisija jautājumam par ārvalstu augstskolu absol
ventu aroda tiesībām Latvijā izstrādāja noteikumus, kas 
gan vēl nav likuma spēku dabūjuši. 

3. Kommisija jautājumiem sakarā ar Rīgas I. pilsētas slim
nīcu. 

4. Kommisija jautājumam par lauksaimniecības fakultātes 
saimniecību, mācības mežniecības un Latvijas Universitātes 
antiekas izslēgšanu no valsts uzjēmumu saraksta, kas iz
strādāja iesniegumu valdībai, tikai jautājums vēl tagad nav iz
šķirts. 

5. Kommisija universitātes centrālās bibliotēkas telpu jau
tājumam. Universitātes Padome vēl ir izstrādājusi ..Noteiku
mus par komandējumiem zinātniskā nolūkā ar Kultūras Fonda 
pabalstu", „Noteikumus par zinātnisku darbu godalgošanu ar 
Kultūras Fonda prēmijām", „Noteikumus par Latvijas Univer
sitātes doktoru, D T . hon. c. un goda biedru diplomiem", „Vispā-
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rīgus noteikumus par universitātes speciāliem līdzekļiem", ..No
teikumus par doktorandu eksāminēšanas maksu". Šai gadā 
Universitātes Padome skatījusi cauri un apstiprinājusi: 1) no
teikumus par studiju gaitu un pārbaudījumu kārtību chēmijas 
fakultātē; 2) matemātikas un dabas zinātņu fakultātes eksā
menu programmas doktora grāda iegūšanai; 3) lauksaimnie
cības fakultātes mācības un izmēģināšanas mežniecības pārval
des noteikumus; 4) matemātikas un dabas zinātņu fakultātes 
botānikas un zooloģijas grupu mācības plānus: 5) veterinār
medicīniskās fakultātes patoloģiskā materiāla un animālo uz
turvielu izmeklēšanas laboratorijas tarifus: ikgadus uzņem
šanas noteikumus nākošam mācības gadam. Universitātes Pa
dome atjāvusi chēmijas fakultātei organisēt kursus, kuros kara 
farmaceuti iepazītos ar sanitāri-chēmiskām analizēm; Univer
sitātes Padome ir griezusies pie Rīgas pilsētas valdes ar lūgumu 
piešķirt Brīvības Parkā 7 ha lielu zemes gabalu botāniskam 
dārzam. Pie valdības Universitātes Padome ierosinājusi ieslēgt 
budžetā summas ārzemju zinātnieku aicinājumiem, kas arī nā
košos gadu budžetos tiek ievietotas. Šai gadā uzaicina Tokijas 
Universitātes profesoru Katakami un krievu zinātnieku Čuprovu 
nolasīt atsevišķas lekcijas. 

1925./26. m. g. Universitātes Padome ievēlē kommisiju 
jautājumiem, kas saistās ar vidusskolu, kā arī deleģējusi savus 
pārstāvjus uz Saeimas izglītības kommisiju tautas izglītības 
likumu caurskatīt, apspriedusi un apstiprinājusi chēmijas un mē
chanikas fakultātes laboratoriju maksu, mēchanikas un chēmijas 
fakultātes materiālu izmēģinājumu stacijas tarifus, mēchanikas 
fakultātes elektriskās pārbaudes un graduēšanas instrukcijas un 
daudz citu. Lai gūtu līdzekļus studentu stipendijām, tad Pa
dome pieņēmusi noteikumus par izsniegto pabalstu atmaksu un 
par pabalstu fonda pārvaldīšanu. Tad Universitātes Padome 
griezusies pie valdības a r lūgumu botāniskā dārza vajadzībām 
iegūt īpašumu Kandavas ielā Nr. 2, ko valdība arī ievēro (skat. 
18. marta 1926. g. Min. kab. lēmumu). Padome arī pieņēmusi 
1. projektu līgumam starp Rīgas pilsētu un Latvijas Universi
tāti par Rīgas II. pilsētas slimnīcas atjaunošanu un lietošanas 
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kārtību medicīnas fakultātes vajadzībām, 2. projektu noteiku
miem par tās pašas slimnīcas saimnieciski administratīvā un 
medicīniskā direktora ievēlēšanas kārtību, viņu tiesībām, pie
nākumiem un savstarpējām attiecībām pie amatu izpildīšanas. 
Šai mācības gadā uz Padomes vēlēšanos uzaicina nolasīt lek
cijas sekošus ārzemju zinātniekus: prof. Laimu, prof. Dollžalu. 
prof. Nevanlinnu, prof. Rutu, prof. Aļeksejevu, prof. Šreibera, 
prof. Zauerbruchu, Hirsu, prof. Konenu Gōcu, liecu un Dr. Eke-
neru. 

1926 '27. māc. g. Universitātes Padome ņēmusi dzivu dalību 
likumdošanas iestādēs; būtu jāmin pārstāvji Saeimas izglītības 
kommisija izglītības likumu caurskatot un Saeimas publisko 
tiesību un izglītības kommisija pie Herdera institūta likuma ap
spriešanas. Daudz uzmanības piegriezts arī Rīgas II. pilsētas 
slimnīcas izbūvei. Universitātes Padome izstrādājusi un pie
ņēmusi habilitācijas noteikumus, noteikumus par instruktoru 
dienestu u. c. 

Daudz laika arī veltīts dažu fakultāšu māc. plānu grozīju
miem, kā : veterinār-medicīnas, matemātikas un dabas zinātņu, 
tautsaimniecības un tiesību-zinātņu, inženieru zinātņu un mē
chanikas fakultātē, kas visi izgāja uz studiju gaitas atvieglo
šanu un vienkāršošanu. Ņemot vērā, ka studenti iestājoties 
vairs nepārvalda krievu valodu, nolēma pirmā kursa priekš
metus, kas lasīti līdz šim krievu valodā, lasīt vācu valodā, ja 
mācības spēks pārvalda šo valodu Šai gadā arī uzsāk sarunas 
ar pareizticīgās baznīcas sinodi par zemes gabala iegūšanu ve
terinār-medicīnas fakultātes vajadzībām. 

Kā viesus Universitātes Padome uzaicinājusi prof. Zarriju. 
prof. Meijeri-Lūbki, prof. fon Bisingu un prof. A. Kīzeveteru. 

1927./28. m. g. starp kommisijas atsevišķiem gadījumiem 
minamas: kommisijas kara klausības likuma pārskatīšanai, kom
misijas disertācijas iespiešanas noteikumu apspriešanai, sporta 
kommisija. 

Lekcijas nolasīt uzaicināti prof. M. Rošs, doc. Pakš t s un 
prof. V. Helpachs. 
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1928./29. ievēlētas 2 kommisijas dažu pastāvošo likumu 
pantu grozīšanai un papildināšanai, kā ar 1 kom. Latvijas Uni
versitātes Rakstu reorganizācijai. 

Ar Ū. P . lēmumu L. Ū. Rakstu izdošana tiek grozīta un nz 
priekšu katra fakultāte dabū savu budžeta dalu un par to izdod 
savus rakstus ar speciālas redakcijas kommisijas piekrišanu. 
Šai mācības gadā Ū. P . piekritusi Karalauču universitātes uz
aicinājumam, lai 3 mūsu profesori nolasītu tur pa lekcijai. Pa r 
tādiem Ūniversite izraudzīja rektoru prof. M. Zīli, prorektor i 
prof. A. Spekki un prof. P . Šmitu, kas arī nolasīja apsolītās lek
cijas. Ka atbildi Latvijas Universitāte lūdza ierasties šeit 3 Ka
ralauču profesoriem, kas arī t ika pieteikti un savas lekcijas no
lasīs rudenī. 

Otrs Universitātes vadošais institūts mācības lietās — De
kānu Padome savas sēdes notur tās nedēļas pirmdienā, kad pa
redzēta Universitātes Padomes sēde, lai tos lēmumus, kas ap
stiprināmi Universitātes Padomē, vēl tai pašā nedēļā izlemtu 
un lai daudzos gadījumos iepriekš apskatītu un apspriestu sva
rīgākos Ūniv. Padomei iesniedzamos ierosinājumus un pro
jektus. Daudz debatu un laika ziedots medicīnas fakultātei sa
karā ar Rīgas I. un II. pilsētas slimnīcu; daudzkārt apspriesti un 
pārdomāti mācības plāni, studiju gaitas, uzjemšanas noteikumi. 
Gala rezultātā sasniegta vislielākā saskaņa starp visām 11 fa
kultātēm, bez strīdiem un r īvēšanās; lietišķība, objektivitāte 
un universitātes zelšana ir tās pazīmes, kas vadījušas visus 
Dekānu Padomes lēmumus un spriedumus. Gluži tādas pat at
tiecības ir starp abām Padomēm. 

Trešā Padome ir Latvijas Universitātes Saimniecības P a 
dome, kuras gādībai jāpateicas par krietno budžeta izpildīšanu. 
Ar taupību un gudru ziņu ir diezgan nepilnīgie budžeta līdzekļi 
tā izmantoti, ka šais nedaudzos gados visas ēkas ir savestas 
kārtībā kā ārpusē, ta iekšpusē, apgādātas ar nepieciešamām 
mēbelēm un iekārtu. Saimniecības Padomi vada prorektors 
saimniecības lietās kopā ar 3 Universitātes Padomes vēlētiem 
locekļiem; Saimniecības Padomes sēdēs piedalās arī rektors 
un prorektors studentu lietās. 
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Fakultāšu un viņu institūtu izveidošana turpinājusies arī 
šai laika sprīdī nepārtraukti, lai gan tagad nevar uzrādīt tik-
daudz dibinājumu, kā pirmā laika posmā, tomēr iekšējā organi
zācija norit ne mazāk intensīvi. Bibliotēkas stipri pieaugušas 
gan ar plašām periodisku rakstu sērijām, par kurām ziņo katra 
fakultāte savos gada pārskatos, gan ar speciālu darbu iegādā
šanu. Grāmatu pieaugumā nomanāms daudz vairāk sistēmas, 
nekā tas bija pirmos gados, kad bij jāiegādā visnepieciešamā
kais studiju gaitai. Ar to daudzkārt atvieglo studējošiem stu
diju gaitu. Tā fakultāšu bibliotēkas par 10 notecējušiem gadiem 
kļuvušas par vērtīgiem institūtiem nevien studiju, bet arī ma
teriālā ziņā. 

Daudzi fakultāšu institūti, kas pirmos piecos gados tik no
dibinājās un nozīmējās, otrā posmā dabū tālāko veidu. Vis
vairāk no jauna ierīkots un veidots ir lauksaimniecības un medi
cīnas fakultātē. L a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s fer
mās ir daudz darba veikts. Veikti vispirms lieli kapitāli būves 
darbi. Tā R ā n a v ā : uzcelts rīku šķūnis, lopu kūts 70 slauca
mām govīm, siltumnīca, stallis, putnu kūts, cūku kūts. Vecaucē 
izdarīti remonti gan pie saimniecības, gan dzīvojamām ēkām; 
uzcelti šķūņi, strādnieku paraugu mājas, ierīkota laboratorija. 
Arī 1926. g. 5. oktobrī piešķirto Lielauces pili izkopj un izre
montē. Fermās izvesti arī lieli zemes meliorācijas darbi. Rā
mava nosusinātas visas pļavas, Vecaucē 70 pūrvietu ganības 
pārvērs tas pļavā, tāpat 15 pūrvietu purvāja. Mācības un izmē
ģinājuma mežniecībā taisīti ceļi, apsētas ap 40 ha kailcirsmas. 
Tiklab Rāmavā, kā Vecaucē iedēstīti jauni augļu, resp. ogulāju 
dārzi un ievesta dziedniecības stādu kultivēšana. Vecaucē rā
dīts daudz labības šķirņu, kas piemērotas Latvijas dabas ap
stākļiem. Nav ats tāta novārtā arī biškopība un zivkopība. Mūsu 
fermas jau tā izveidotas, ka turpu dodas desmitām ekskursiju 
ar tūkstošiem dalībnieku. Rāmava piedalījusies arī dažās izstā
dēs ar lielām sekmēm, dabūdama pirmās godalgas. Fermās 
izvesti daudzi pētījumi un izmēģinājumi. Rāmavas fermu vada 
doc. P . Lejiņš visu laiku; Vecauces fermu papriekš prof. J. Bergs, 
tad doc. Apsīts, pēc viņa doc. Vārsbergs un beidzot doc. Kreiš-
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manis, Lielauces mežniecību doc. Teikmanis. Bez tam darbo
jās arī serumu stacija Kleista muižā. 

M e d i c ī n a s f a k u l t ā t ē liels telpu pieaugums: II. pil
sētas slimnīca. Jau 1924./25. m. g. Saeima piešķir ūniv. kreditu 
Ls 800.000.— apmērā II. pilsētas slimnīcas atjaunošanai, bet 
līgums ar Rīgas pilsētu kustas lēni uz priekšu; līgumu noslēdz 
tikai 1926. g. decembrī, lai gan to jau 1925./26. m. g. fakultāte 
un Rīgas pilsēta kopīgi izstrādāja. Pēc šī līguma pilsētas rī
cībā paliek slimnīcas saimnieciskā dala, bet fakultātei piešķirta 
pilnīga patstāvība slimnīcas medicīniskā pārvaldē. 1927./28. g. 
jaunierīkotā slimnīcā sāka darboties sieviešu slimību un nervu 
slimību klīnikas un Rentgena institūts, kas ierīkots pēc visām 
šī laika prasībām. Anatomiskais institūts, kas pirmos gados pa
rādīja tik strauju un plašu darbību, ticis savā attīstībā stipri 
traucēts ar to, ka 1925. g. aizgāja viņa radītājs prof. G. Bak-
manis uz Stokholmu. Viņa vietā nāca arī pirmklasīgs anatoms 
A. Starkovs, bet tas pēkšņi nomira ceļā uz Itāliju jau 1927. g. 

M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e i 
valdība piešķīra namu Alberta ielā, bet tā kā viņā bija ievieto
jusies Landava žīdu vidusskola, tad telpas galīgi atsvabinājās 
tikai 1927./28. m. g. un fakultāte tikai tad varēja iekārtot savus 
paredzētos institūtus: Augu fizioloģijas un anatomijas institūtu. 
Sistemātiskās zooloģijas un salīdzināmās anatomijas un eksperi
mentālās zooloģijas institūtu ar salīdzināmās dzīvnieku fiziolo
ģijas nodalu. Pēdējai nava pietiekošu telpu, kāpēc pacēlās doma 
par viena s tāva būvi bioloģijas ēkai (Alberta ielā Nr. 10) virs 
bēniņiem. Vislielākais šīs fakultātes ieguvums ir Botāniskais 
dārzs Kandavas ielā Nr. 2 ; viņa izveidošannai un saimniecības 
uzsākšanai gan sākumā bija maz līdzekļu, bet ar 1927./28. gadu 
budžetā paredzētas lielākas summas, kas ļauj izbūvēt kā katlu 
māju ar virsbūvi un palmu māju, tā pusi no siltumnīcām; otra 
puse paliek nākamiem gadiem. 

Ar mājas iegūšanu Baznīcas ielā Nr. 5 daudz līdzēts vairā
kām fakultātēm, arī matemātikas un dabaszinātņu, jo še novie
tots ģeoloģijas un palaiontoloģijas institūts ar hidrobioloģisko 
staciju. Bez tam šeit a t radušas telpas tautsaimniecības un tie-
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slbu zinību fakultāte, chēmijas laboratorija, chēmijas fakultāte, 
filoloģijas un filosofijas fakultāte, lauksaimnieku fakultāte, mež
kopības nodaļa, teoloģijas fakultāte. Novietošana un iekārto
šana pamazām notikusi apskatāmā laikā un novesta tik tālu. 
ka var netraucēti darbus vest. Šeit pat novietota arī Universi
tātes Saimniecības padome, kurai līdz tam nebij sava kaktiņa. 

A r c h i t e k t ū r a s fakultāte izveidojusi un papildinājusi: 
1. savu fotogrāfisko darbnīcu (laboratoriju), 2. Kabinetu mate
riāliem par Latvijas būvniecību un būvniecības piemineklim, 
3. Būvvielu un būvkonstrukciju paraugu kollekciju un 4. Ģipša 
modeļu kollekciju. Viņas mācības spēki jēmuši dzīvu dalību 
visos universitātes ēku pārveidošanas darbos. Fakultātes ve
cākie studenti docentu vadībā krājuši materiālus par latviešu 
būvniecību, kas pa daļai arī izdoti „Materiālos par Latvijas būv
niecību", 4 kopojumos. Šo materiālu vākšanai sarīkotas vai
rākas ekskursijas, tāpat fakultātes studenti un docenti pieda
lījušies Pieminekļu Valdes sarīkojamās etnogrāfiskās ekspedī
cijās, kas devušas bagātus rezultātus. 

I n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakultāte visu laiku strādājusi tai 
apziņā, ka viņai jābūt zinātniskam institūtam technisko zināšanu 
kopšanai un zinātniski izglītotu inženieru sagatavošanai prak
tiskai dzīvei. 1926./27. m. g. fakultāte izveda dažas pārmaiņas 
programmā un piejemtā kursa iziešanas kārtībā. Inženier
zinātņu mācības plānā priekšmets ūdensvadi un kanalizācija sa
dalīts tagad sas tāvdaļās : 1) ūdens apgādāšana, 2) notekūdeņu 
novadīšana, 3) notekūdeņu tīrīšana un 4) pilsētu aptīrīšana, pie 
kam pirmās 3 daļas obligātoriskas visiem inženierzinātņu stu
dentiem, bet cetur tā daļa tikai pilsētas inženieriem. Atcelta 
„meliorācija" ūdensbūvju nozares inženieriem kā atsevišķs 
priekšmets, un „ūdensteclmoloģija" pilsētu būvju nozarē no 
obligātoriska pārvērs ts fakultatīvā. Priekšmeti ..dzelzsceļu rito
šais sastāvs", dzelzsceļu rīcība un organizācija" un ..satiksmes 
politika" apvienoti ..dzelzsceļu ekspluatācijā". Kultūrteclmikas 
nodala sadalīta 2 nozarēs: kultūrteclmikas un ģeōdaisījas. Šīm 
nozarēm izstrādāti un apstiprināti mācības plāni un kursa absol
vēšanas kārtība, kā arī sastādīti praktisko darbu saraksti. Fa-
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kultātē ir Inženierbūvju konstrukciju pētīšanas institūts ar 4 
laboratorijām, Geodaisijas institūts ar 2 kabinetiem un mūseiju, 
bez tam vēl 6 fakultātes kabineti. Laboratorijas apgādātas ar 
nepieciešamām ierīcēm, taču daudzkārt vēl sajūtami trūkumi 
it īpaši zinātniskā literatūrā, trūkst technisko žurnālu agrākie 
gada gājumi. Fakultāte rūpējas, ka vecāko kursu studenti tiktu 
nodarbināti vasaras praksē. Tā 1927. g. vasarā no valsts bija 
dota iespēja 103 studentus nodarbināt vasaras praksē, nākošā 
gadā 88 studentiem. No praksē nodarbinātiem prasa pārskatu, 
kuru cenzē kā parastu studiju priekšmetu. 

Arī m ē c h a n i k a s fakultāte ir pārstrādājusi savus mācī
bas plānus, ievedusi jaunus studiju gaitas noteikumus un grozī
jusi pārbaudīšanas kārtību. Šie pārgrozījumi stājas spēkā ar 
1927./28. m, g. un viņu mērķis ir ,.atvieglot studentiem mēcha
nikas fakultātes kursa beigšanu, vairāk kā līdz šim pieskaņojot 
obligātoriskos priekšmetus, kā arī galvenos aroda priekšmetus 
izraudzītai specialitātei un, no otras puses, sekmējot racionālu 
kursa izņemšanu ar jaunu studiju gaitas noteikumu ievešanu. 
Piemērojoties laika prasībām līdzšinējā mašīnbūvniecības no
zare sadalīta 3 virzienos: vispārējā, satiksmes un kuģubūvnie-
cības nozarē."*) Pie fakultātes, bez fakultātes laboratorijām, 
kabinetiem un institūtiem, skaitā 7, s t rādā Materiālu izmēģinā
šanas stacija un Elektriskā pārbaudes un graduēšanas laborato
rija, kas abas veikušas valsts, komunālo iestāžu un privātpersonu 
un firmu uzdevumus: 1926./27. m. gadā 445 izmēģinājumu uzde
vumu veikusi pirmā, 50 otrā, no tiem pusi ar ilgstošu pētīšanas 
raksturu, 1927./28. g. pirmā 456 darbus, otrā 33. Mēchanikas 
fakultātes bibliotēkā atrodas pāri par 6000 grāmatām. Fakul
tāte sarīko ikgadus ap 20 ekskursiju Latvijā, 1926. g. augustā un 
1929. g. vasarā sarīkotas ekskursijas uz Vāciju. 

C h ē m i j a s fakultāte arī turpinājusi savu daudzo, skaitā 
26, laboratoriju papildināšanu un izveidošanu. Pie fakultātes 
pastāv izmēģinājumu un pētījumu laboratorija, kas veic lielu 
valstisku darbu. Tā 1926./27. budžeta g. izdarītas valsts un paš-

*) Sk. L. U. darbības pārskats 1926./27. ak. gads, p. 52. 
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valdības privātām personām un iestādēm kopā 863 analizēs, 
1927./28. budž. gadā 1103 analizēs. Tāpat pie fakultātes atrodas 
aptieka, kas neilgā pastāvēšanas laikā izvērtusies par vienu no 
Rīgas lielākām apt iekām: 1926. g. izgatavotas 35.006 receptes, 
1927. g. 38.742 receptes. Lai gan aptieka ir Universitātes dibi
nāta un ierīkota un kalpo studentu apmācībai, tomēr Universi
tāte veltīgi pūlējusies ievest viņu savu praktisko uzjēmumu 
skaitā; līdz šim viņa skaitās par autonomu valsts uzjēmumu. 

V e t e r i n ā r m e d i c ī n a s fakultātē sajūtams liels telpu 
trūkums, kura novēršanai viņa vairāk gadus rauga iegūt zemes 
gabalu un dabūt līdzekļus jaunu piemērotu institūtu būvēšanai. 
Nav arī vēl visas vajadzīgās katedras izveidotas. Ar 2 mācības 
spēku nāvi arī radušās fakultātei grūtības, jo nevar aizvietot 
vakantās katedras . Gan fakultāte mēģinājusi viņas aizvietot 
ar ārzemju spēkiem, bet bez sekmēm. Beidzot fakultāte no
lēma izaudzināt pati no fakultāti beigušo vidus jaunus mācības 
spēkus, kas aizpildītu vakantās vietas. Tas arī drīzumā varēs 
piepildīties. 

T a u t s a i m n i e c ī b a s un t i e s ī b u z i n ā t ņ u fakul
tāte arī sekojusi dzīves konkrētām prasībām un iekārtojusi k o 
o p e r ā c i j a s apakšnodaļu, lai sagatavotu darbiniekus koope
ratīvām organizācijām, kurām bija sajūtams liels krietni izglī
totu darbinieku trūkums. Kooperatīvu kongresos vienumēr uz 
šo trūkumu ir ticis aizrādīts un 1926./27. m. g. fakultātei radās 
iespēja šo robu aizpildīt. Bez tam fakultātē ieveda banku prak
tiķu un rakstām- un kantorrnašīnu praktiķu; tāpat nolēma ievest 
kursu par krimināltechniskās ekspertīzes metodēm un ievadu 
sabiedriskās zinātnēs. Baznīcas ielas namā fakultātei radās iz
devība nodibināt arī chēmijas laboratoriju. Fakultātes bibliotēka 
ir vieno no lielākām ar 11.000 sējumiem 1928. g. 

F i l o l o ģ i j a s u n f i l o s o f i j a s fakultāte arī pārvei
dojusi savus mācības plānus, tos stipri vienkāršodama un saska
ņodama ar parkriskām prasībām. Ģermāņu nodaļas mācības 
plāni pārstrādāti pat vairākkārt . Studiju gaitā zināmus traucē
jumus ienesa vairāku vecāku mācības spēku nāve un dažu mā
cības spēku aiziešana. Sevišķi smagi sajūtama prof. E. Fels-

Latvijas univers i tāte . 5 
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berga un prof. J. Lautenbacha nāve. Fakultātei beidzamā gadā 
radās izdevība ar zviedru draugu palīdzību nodibināt zviedru 
valodas lektūru, tāpat priekš dažiem gadiem čechu valodas lek-
tūru, kas gan tagad apstājusies. Vēl fakultātei trūkst igauņu 
valodas lektūras. Pēdējā sevišķi būtu vajadzīga, jo var pienākt 
laiks, kad mēs ar saviem tuvākiem kaimiņiem un dabiskiem sa
biedrotiem nekādi nevarēsim sarunāties, jo drīzi vien izbeigsies 
krievu valodu runājošā paaudze un vāciski mēs tikdaudz ne
būsim iemācījušies. No fakultātes institūtiem sevišķi pieaudzis 
ir Mākslas kabinets, no jauna nācis klāt Austrumu filoloģijas 
kabinets, nodib. 1927.128. m. g. Viņā vienā gadā sakopoja nepie
ciešamo literatūru (420 sējumu), 70 fotogrāfiju, 63 ģipšu izlējumu 
un 1715 diapozitīvu, turpat tika novietoti arī 1050 archaioloģijas 
diapozitīvu. Bet it sevišķi pieaugusi ir fakultātes bibliotēka, jo 
viņā ieplūda prof. Felsberga, prof. J. Lautenbacha un privāt
docenta J. Velmēs bibliotēka, tā kā pagājušo mācības gadu bei
dzot bibliotēka varēja skaitīt ap 30.000 (invent. Nr. 18.010) 
grāmatu, tā tad vislielākā fakultātes bibliotēka. Bibliotēkai 
kopā ar zviedru valodas lektūru ienāca arī prāvi grāmatu 
dāvinājumi zviedru valodā, pie kam šo grāmatu skaits nā
kotne vēl pieaugs. 

T e o l o ģ i j a s fakultāte arī ar savas bibliotēkas, semināra 
un kabineta novietošanu mājā Baznīcas ielā Nr. 5, varēja ērtāk 
izveidot savus institūtus. Fakultāte semināra telpām iegādāja 
lielu harmoniju, tā kā baznīcas mūzikas kursu var arī illūstrēt. 
Beidzamos gados it īpaši pieaugusi fakultātes bibliotēka, kurā 
skaitās turpat 9000 grāmatu. 

Pie dažām fakultātēm nodibinājušās mācības spēku zinātni
skas biedrības: Latvijas Bioloģijas biedrība, Filologu biedrība, 
Filosofijas un reliģijas zinātņu biedrība, L. 0 . Kanta biedrība, 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes zinātniskā biedrība, 
Akadēmiskā sabiedrisko zinātņu biedrība. 

Pie katras fakultātes ir arī viņu studentu zinātniskas biedrī
bas, kā arī vesela rinda citu organizāciju. 

Studentu korporāciju ir 23, studenšu 6. Vienotņu 7, cita 
veida organizāciju 60. 
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Pie Universitātes atstato, lai sagatavotos mācības speķu 
pienākumiem, bija 

1924.25. 1925.26. 1926.27. 1927. 28. 1928./29. 
9 11 14 20 27 

Novērojumi mācīja, ka studenti maz ievēro fakultātēs no-
noteikto studiju laika ilgumu un, it īpaši pirmos viņu studiju 
gados, parāda vāju aktivitāti. Lai tas nenotiktu, tad gandrīz 
visas fakultātes ir ievedušas tā nosaukto minimumu un notei
kušas, cik atzīmju studentam jāievāc pirmā, otrā un nāko
šos gados ; protams, neierobežojot viņa brīvību noliekamo ek
sāmenu izvēlē. Ja kāds šo minimumu, kas nav augsts, nebūtu 
noteiktā laikā veicis, tad viņa studijas atzīst par nesekmīgām. 

Ne tādos apmēros, ka fakultāšu bibliotēkas, augusi C e n-
t r ā l ā b i b l i o t ē k a , kur lielā daļa budžeta kārtībā pie
šķirto līdzekļu aiziet periodisko rakstu pasūtīšanai. Lai 
žurnāli un citi raksti netiktu divi un rairākkārtīgi iegādāti 
Cenrālā un fakultāšu bibliotēkās, tad šo lietu regulējia tā, ka 
žurnālus izraksta Centrālā bibliotēka un, ja vajadzīgs, nodod 
fakultāšu rīcībā; fakultātes va r j i t r u eksemplāru izrakstīt tikai 
izjēmuma gadījumos un ar sevišķu atļauju. Taču arī Cen
trālā bibliotēka uzrāda lielu pieaugumu: 

No I IV 1924. — 3 LIII 1925. — 5.592 nummurs 
„ „. 1925. — „ 1926. — 8.600 
„ „ 1926. — I/VII 1927. — 7.194 
., I VII 1927. — „ 1928.— 6.625 

Tā 1. jūlijā 1928. g. Centrālā bibliotēkā skaitījās 68.701 gr. 
Pieaugumu stipri vairojuši dāvinājumi, kas it sevišķi lieli 

1925. g. kad ar mūsu ģenerālkonsula A. Vanaga kunga (Oslā) 
starpniecību universitāte sajēma no Oslas Universitātes bibliotē
kas dublētiem ap 3000 dažādu loti vērtīgu grāmatu 23 kastes. 
Šai lietā lieli nopelni ir A. Vanaga un sevišķi Dr. V. Muutes 
kungam, Oslas Universitātes bibliotēkas direktoram. Francijas 
izglītības ministrija šai laikā piesūtījusi ap 7000 franču diser
tāciju un turpina sūtīt. Lai būtu pārskats par visām grāmatām, 
kas atrodas Universitātes dažādās bibliotēkas, un lai visās 

5* 
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fakultāšu bibliotēkās būtu katalogi pēc vienas sistēmas, tad 
Universitātes Padome nolēma izvest ar Centrālās bibliotēkas 
darbiniekiem visu universitātes institūtu bibliotēku katalogu 
sastādīšanu un bez tam viņu ievietāšanu Centrālās bibliotēkas 
lielajā katalogā. 1926. g. šo darbu uzsāka, tagad šis darbs 
nobeigts; paliek vēl nobeigt kartiņu novietošanu alfabētiskā 
un sistemātiskā katalogā. Tā īsā laikā ir veikts liels un kom
plicēts darbs. Visus jaunieguvumus arī fakultāšu institūtos 
uz priekšu kataloģizēs Centrālā bibliotēkā, lai katalogos 
valdītu vienība. 



II. 

Latvijas Universitātes mācības speķi. 





1. Architekturas fakultāte. 
A. Profesori. 

1. Profesors Eižens Laube dzimis 25. maijā 1880. g. Rīgā, 
1899. gadā turpat nobeidzis Pē tera I. reālskolu un 1906. gadā 
absolvējis Rīgas Politechniskā Institūta architekturas nodalu 
ar inženiera-architekta grādu. 1907. g. viņš iesācis darboties kā 
architekturas docents tai pašā augstskolā un reizē ar to atvēris 
arī savu architekturas biroju. P ē c Latvijas atbrīvošanas 1919. 
gadā tas uzaicināts architekturas fakultātes kodolā un Latvijas 
Universitātes atklāšanas brīdī bijis viņas prorektors. No 1919. 
līdz 1922. g. Laube bijis architekturas fakultātes dekāns, 1920. g_ 
iecelts par profesoru architekturas fakultātē, 1922. g. no jūlija 
līdz septembrim bijis Latvijas Universitātes rektors . Laube 
pieder pie Latvijas Hipotēku Bankas taksatoru kollēģijas, sā
kot no tās dibināšanas. Kopš 1928. g. viņš darbojas līdzi Tech-
niskā P a d o m ē pie Iekšlietu Ministrijas Būvniecības Pārvaldes . 

I e s p i e s t i e d a r b i . Krāsu un formu loģika (Oikono-
mista apgādībā 1921. g.). Bez t a m : 1) Par būvniecības stilu. 
Zalktis 1908., 4. 2) Latvijas architekturas radīšana. Latvijas 
Vēstnesis 1922. 3) Nekustamo īpašumu vērtēšana Rīgā. Tech-
niskais Žurnāls 1923., I. 4) Par skaistuma elementu mūsu jau
najā lauku būvniecībā 192č., 1. 5) Prof. Rončevska tēlniecības 
darbu izstāde pilsētas mākslas mūseijā. Latvijas Sargs 3. V. 
1925. 6) Docenta architekta P . Kampes uzmetumu izstāde. 
Latvijas Sargs 3. X. 1925. 7) Mūsu tagadējā celtniecība. Latvī 
7. XII. 28. 8) Nākamā monumentālā Rīga. Jaun. Ziņas 15. XII. 
1928. 9) Mākslas iespaids uz reliģiskās un ētiskās dzīves iz
veidošanu. Jaunatnes Ceļš 1929., IV. 

S a c e n s ī b ā s i e g u v i s g o d a l g a s u n a t z i n ī 
b a s par šādiem projektiem: 1) 1903. g. R. P . I. architekturas 
studentu sacensībā par kapa pieminekļa projektu I. godalgu. 
2) 1907. g. Par projektu strādnieku dzīvojamam namiņam 
,.Strādnieku dzīvokļu un laužu uzturas līdzekļu izstādei'* 1907. 
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gadā — I. godalgu. 3) 1907. g. Pa r projektu strādnieku nami
ņam Rīgas Architektu Biedrības sarīkotā sacensībā I. godalgu. 
4) 1907. g. P a r projektu vācu teātrim Rēvelē — godināmu a t 
zinību. 5) 1909. g. P a r projektu Tirgotāju Savstarpīgās Krāj-
Aizdevu Kases namam Tērba tas ielā — III. godalgu. 6) 1910. g. 
Pa r projektu Ziemeļu Bankas namam lielās un mazās Smilšu 
ielas stūrī — III. godalgu. 7) 1911. g. Pa r pārbūves projektu 
Rīgas Namīpašnieku Savstarpīgās Krāj-Aizdevu Sabiedrības 
namam — I. godalgu. S) 1911. g . P a r projektu Rīgas Hipotēku 
Biedrības namam Valdemāra ielā - - I. godalgu. 9) 1912. g. 
Pa r projektu V. Savstarpīgās Kredītbiedrības namam 1. Smilšu 
ielā — I. godalgu. Otrs projekts šim pašam namam — no
pirkts. 10) 1912. g. P a r projektu Tirgotāju un Rūpnieku Sav
starpīgās Kredītbiedrības namam Brīvības ielā 9 — I. godalgu. 

P ē c v i ņ a p r o j e k t i e m i z p i l d ī t i : Kaujas piemi
neklis Nāves salā, Brāļu kapu pieminekli Kemerēs, Slokā un 
citur. 

P r o j e k t ē j i s u n r e a l i z ē j i s : 1) Tirgotāju _un 
Rūpnieku Savstarpīgās Kredītbiedrības namu Brīvības iela 9. 
2) Igauņu Izglītības Biedrības namu Nometņu ielā. 3) Saeimas 
nama pārbūvi pēc ugunsgrēka 1922. g. 4) Jāņa baznīcas re
staurēšanas darbus 1924.—1926. g. 5.) Mārtiņa baznīcas r e 
montdarbus 1927. g. 6) Latvijas cukura fabrikas ēkas pie Jel
gavas. 7) Latvijas Tirgotāju Savienības telpas Valdemāra 
ielā 35, 1926. 8) Latvijas Univ. svētku zāles pārveidojumu 1928. 
9) Latviešu Savstarp. Apdrošināšanas Biedrības nama pārbūvi 
Jelgavā 1927. 10) A. S. Lateksim nama pārbūvi Marstalu ielā 19. 
'11) „Jaun. Ziņu" iekšējos pārveidošanas darbus, Audēju ielā. 
12) L. L. Ekon. Sabiedr. Izstādes paviljonus 1921. un 1924. g. 
Lielu skaitu dzīvojamu un veikalu naimu, kuru starpā atzīmē
jami: 13) Bij. Krastkalna nams Brīvības ielā 23. 14) Virsa 
nams Brīvības ielā 28. 15) Freija nams Brīvības ielā 13. 
16) Niedres nams Brīvības ielā 75. 17) Niedres nams Valde
māra ielā 37. 18) Bij. Niedres nams Alberta ielā 11. 19) Kem-
peļa nams Gertrūdes un Akas ielas stūrī. 20) Eku komplekts 
Avotu, Lāčplēša un Kurmanova ielas stūrī. 21) Bij. Beržinska 
nams Valdemāra un Bruņinieku ielas stūrī. 22) Romāna nams 
Lāčplēša ielā 50. 23) Stalbova nams Bezdelīgas un Kaktu ielas 
stūrī. 24) Laubes nams Baložu ielā 20a. 25) Tillnera nams 
Blaumaņa ielā 10. 26) Petkeviča nams Kr. Barona ielā 28a. 
27) Prof. Sniķera nams Brīvības ielā 15. 28) Dr. Butula nama 
izbūve Baznīcas ielā 33. 29) Miljona nama pārbūve Valdemāra 
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ielā 41. 30) Esvariņa nama pārbūve Baznīcas ielā 18. 31) Grau-
maņa vasarnīca Ogrē. 32) Rudzīša vasarnīca Edinburgā. 
33) Doc. Kalniņa vasarnīca Bulduros. 34) Dāvja vasarnīca 
Bulduros. 35) Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības Bankas telpu 
pārbūve u. t. t. 

P r o j e k t ē j i s : 1) 1914. g. Rīgas Latviešu Biedrības uz
devumā Latviešu Etnogrāfiskā Mūseija ēku, kuras celšanu 
pārtrauca karš . 2) 1922. g. Ministru Kabineta uzdevumā kri
tušo karavīru un uzvaras pieminekli Rīgā. 

D a r b o j i e s l ī d z i : 1) Pie Rīgas Latviešu Biedrības 
nama būves, kopā ar nel. arch. Poli. 2) Pie Keniņa nama Tēr
batas ielā 15/17, kopā ar arch. K. Pēkšenu. 3) Pie Rītera nama 
Tērbatas ielā 35, kopā ar arch. Pēkšenu. 4) Pie strādnieku dzi-
vokļu namiņa celšanas izstādei 1907. gadā, kopā ar arch. P ē k 
šenu. 

2. Ārštata profesors Vilhelms Purvītis dzimis 1872. gada 
20. februārī (v. st.) Vidzemē Jaunpils draudzē, Jaužu mājās. 
Iesākumā viņš apmeklējis Jaunpils draudzes skolu, vēlāk no
beidzis apriņķa skolu Drisas pilsētā, Vitebskas gulb., 18 gadu 
vecumā iestājies Krievijas Ķeizariskās Mākslas Akadēmijā Pē 
teŗpilī, kuru beidzis 1897. g. ar ārzemes komandējumu (Prix de 
Roma). Studiju nolūkā Purvītis apmeklējis lielākos ārzemju 
centrus un no 1988. g. darbojies kā mākslinieks Rīgā, no 1906. 
līdz 1909. g. strādājis par zīmēšanas skolotāju Rēvelē (Pētera I. 
reālskolā un Domes skolā), 1909. g. iecelts par direktoru zem 
Ķeizariskā galma stāvošā Rīgas pilsētas mākslas skolā, 1913. g. 
ievēlēts par Krievijas Ķeizariskās Mākslas Akadēmijas akadē
miķi, 1915. gadā evakuēts uz Pēterpili un atgriezies no tur ie
nes 1918. g. Lielinieku valdība prof. Purvīti ieceļ par Rīgas 
pilsētas mākslas mūseija direktoru, un vēlāk pilsētas valde par 
tādu to tālāk apstiprina. 1919. gadā 20. novembrī Latvijas 
Universitātes architekturas fakultāte ievēl Purvīt i par pro
fesoru (mākslas darbnīcas vadītāju), 1920. gadā 20. au
gustā Izglītības ministris to ieceļ par Latvijas Mākslas Aka
dēmijas direktoru un vēlāk par profesoru; pēdējā iestādē 
līdz šim viņš izpildījis arī rektora pienākumus. Purvī t is sarī
kojis vairākas savu darbu izstādes kā Latvijā, tā ārzemēs un 
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piedalījies dažādas starptautiskas mākslas izstādes, kur ieguvis 
vairākas godalgas. 

Daži Purvīša d a r b i atrodami šādos mūseijos: Latvijas 
Valsts mākslas mūseija, Rīgas pilsētas mākslas mūseija, bij. 
ķeizara Aleksandra III. mūseija Pēteŗpilī, bij. Krievijas mākslas 
Akadēmijas mūseija Pēteŗpilī, Tret jakova galerijā Maskavā un 
Valsts mākslas mūseija Stokholmā. Liels vairums agrāko 
darbu, starp tiem pat labākie, a t rodas privātīpašumā, bet auto
ram tagad vairs nav iespējams tos konstatēt, tāpēc ka viņš 
darbus pārdodams nav nekādas atzīmes taisījis un arī visi iz
stāžu katalogi, kuros vairums pārdoto darbu bija atzīmēti, ir 
pasaules kara laikā bojā gājuši. Apmēram jāpieņem, ka kādi 
90 lielāki un 350 vidēja un mazāka formāta darbi atrodas pri
vātīpašumā dažādās ārvalstīs, bet Latvijā kādi 80—90 lielāki 
un ap 200 vidēji un mazāki darbi. Latvijā no privātīpašumā 
atrodošiem darbiem kara laikā daudzi bojā gājuši un vēl lielāka 
daļa īpašnieku izvesti uz ārzemēm un tur tālāk pārdoti, tā ka 
šeit palikusi varbūt ne vairāk kā tikai V3 daļa no uzdoto darbu 
skaita. 

3. Ārštata profesors Konstantīns Rončevskis dzimis P ē 
teŗpilī 1874. gadā 3. decembrī, 1898. gadā beidzis Rīgas P o -
litechnisko Institūtu, 1899. gadā ievēlēts par architekturas vē
stures docentu, bet 1903. gadā par adjunkta profesoru Rīgas 
Politechniskā Institūtā. 1905. g. oktobrī viņš aiziet atvaļinājumā 
un līdz 1911. g. studē mākslas Minchenē un Parīzē. No 1912. līdz 
1917. g. viņš ir mākslas vēstures docents Rīgas Politechniskā In
stitūta un Rīgas Pilsētas mākslas skolā, no 1917.—1918. g. ordin. 
profesors tai pašā institūtā. 1917. g. jūnijā Rončevskis ievēlēts 
par mākslas un architekturas vēstures ordin. profesoru Maska
vas Techniskā Augstskolā un Maskavas Politechniskā Institūtā; 
lasījis arī lekcijas Maskavas glezniecības, celtniecības un tēl
niecības skolā, 1921. gadā ievēlēts par Latvijas Mākslas Akadē
mijas profesoru un Latvijas Universitātes ārš ta ta profesoru; 
1925. gadā Krakovas Mākslas Akadēmijā ieguvis architekturas 
doktora grādu, 1927. gadā ievēlēts par Vācijas Archaioloģiskā 
Institūta korespondējošo locekli. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Gew61beschmuck īm rōmischen 
Altertum, Berlin 1903. 2) Xyao)KecTBeH. MOTHBH BT> PHMCKOMTJ 
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303460X645, Pnra 1905. 3 ) Tablinum im Hause der Livia. Schweiz. 
Bauzeitung 1905. 4) Die Stuckgewōlbe des Kolosseums. Schweiz. 
Bauzeit. 1906. 5) Š H a M e m e Ta6;iHHyMa. 3oamH 1905. 6) PHM-
C K i a T p i v M c p a / i b H b i H apKH. MocKBa 1916. 7) 06pa3u.bi ^ p e B H e -

r p e M e c K H X - b opAepoBt>. MocKBa 1917. 8 ) O a p e B H e - p H M C K H x - b 

n;ia(ļ)OHax'b. n e T p o r p a ; r b 1921 r. 9) Die Karyatiden des Erecht-
heions. Jahrb. d. Deutsch. Archāolog. Instit. 1922 3/4. 10) Vari-
antes des chapiteaux romains. Latv. Univers. Raksti 1923. 11) 
Deux chapitaux du Musēe de Nimes. Ibid. 1924. 12) Dēscription 
des chapiteaux du Musēe d 'Alexandrie, Jb. 1926, Bulletin de la 
Sociētē archēologique d'Alexandrie 1927. 13) Variantes libres des 
chapiteaux romains. L. U. R. 1927. 14) Kapitelle aus Tarent. 
Jahrbuch d. D. Archāol. Institūts 1927 — 8. 15) Kapitelle aus 
Tarent im Museum v. Bari Jahrb. d. D. Aich, Inst. 1928. 16) 
Seltene Kapitellformen. Jahrb. d. D. Arch. Inst. 1928. 

V a l s t s i e s t ā d ē s R ī g ā a t r o d a s š ā d i v i ņ a m ā k 
s l a s d a r b i : 1) Latvijas Universitātē — Kr. Barona krūšu 
tēls (marmors). 2) Rīgas pilsētas mūseija — ,,Bruņinieks" 
(bronza), akadēmiķa V. Purvīša krūšu tēls (marmors), akadē
miķa P . Valdena portreja (bronza), mākslinieka māte (mar
mors), „Uzvarētais" (bronza), K. Dēķena portreja (bronza) . 
3) Latvijas valsts mūseija — akadēmiķa V. Purvīša portreja 
(bronza). 4) Latvijas konservatorijā — A. Jurjāna krūšu tēls 
(marmors). 5) Valsts operā — A. Jurjāņa krūšu tēls (bronza). 

B. Docenti. 

1. Vecākais docents Roberts Ādamsons dzimis 23. aprilī 
1880. gadā Vidzemē, nobeidzis pilsētas reālskolu Rīgā 1900. 
gadā, studējis Rīgas Politechniskā Institūtā, kura inženieru 
nodaļu nobeidzis 1911. g. ar pirmās šķiras būvinženiera grādu. 
No 1911.—1915. g. viņš strādājis Rīgas-Orlas dzelzsceļa virs
valdē par inženieri konstruktoru; kara laikā no 1915. g. līdz 
1918. g. bijis Daugavas rajonā par ceļu un tiltu būvju pārzini: 
20. oktobrī 1919. g. apstiprināts par L. Ū. architekturas fakultā
tes docentu, kur lasa techniskās mēchanikas, būvstat ikas un in-
ženieŗzinību enķiklopaidijas kursus. Blakus docentūrai Ādam
sons izpildījis Latvijas Universitātē arī administratīvus amatus : 
bijis 2 gadus Universitātes Padomes loceklis un 3 gadus archi
tekturas fakultātes sekretārs . 
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2. Vecākais docents Jēkabs Kalniņš ( t ) dzimis Rīgā 
13. mar tā 1882. gadā, zvērināta advokāta, Rīgas Latviešu 
Biedrības priekšnieka, Krišjāņa Kalniņa ģimenē; 1908. g. nobei
dzis Politechn. Institūta mēchan. nodalu kā inženieris techno-
logs. No 1908. līdz 1911. gadam J. Kalniņš strādājis par kon
struktoru un bijis par techniskās daļas pārzini dažās rūpniecības 
iestādēs Tiflisā un Pēteŗpilī; no 1911. līdz 1919. gadam darbo
jies pie Rīgas Politechniskā Institūta par asistentu pie mašīnu 
elementu katedras un par docentu projekciju mācībā. 1917./18. 
mācības gadā viņš lasījis tēlotāju ģeometriju Rīgas Politech
niskā Institūta mēchanikas fakultātē Maskavā; 1918./19. mā
cības gadā turpat skaitījies par asistentu pie tēlotājas ģeo
metrijas katedras. No 1912. līdz 1915. gadam J. Kaimiņš strā
dājis Rīgā arī par skolotāju prof. Berlova techniskos kursos un 
no 1915. līdz 1918. g. uz Maskavu evakuētā Rīgas amatnieku 
skolā. No 1919. g. septembra līdz 1. aprīlim 1921. g. J. Kalniņš 
strādājis par docentu un vēlāk par vecāko docentu pie tēlotājas 
ģeometrijas katedras Latvijas Universitātē. Viņš miris 22. sep
tembrī 1924. g. 

1917. g. Kalniņš izdevis litografētus priekšlasījumus krievu 
valodā par tēlotāju ģeometriju, un 1922. g. Rīgā latviešu valodā 
grāmatu ,,Tēlotājas ģeometrijas kurss" . 

3. Vecākais docents Pauls Kampe dzimis 1885. gadā 
Korvā, Vidzemē; no 1897. līdz 1905. g. apmeklējis Rīgas pilsētas 
reālskolu; 1905. g. rudenī iestājies Rīgas Politechniskā Insti
tūta architekturas nodaļā. No 1906. g. maija līdz 1908. g. jūlijam 
P. Kampe studējis Techniskā Augstskolā Darmšta tē ; tur 1908. g. 
aprīlī izturējis diploma priekšpārbaudījumu. No 1908. g. sep
tembra viņš studējis atkal Rīgas Politechniskā Institūtā, kuru 
1910. g. jūnijā beidzis ar inženiera architekta I. šķiras diplomu. 
1910.—1911. g. tas bijis kara dienestā; pasaules karā mobilizēts 
1914. g. jūlijā: līdz 1916. g. bijis kara ierēdnis Pēteŗpilī, pēc tam 
līdz 1918. g. maijam Vjatkas guberņā. Būvpraksē P . Kampe 
pirmo reizi nodarbojies 1907. g. Darmštatē , no 1909. līdz 1910. g. 
kādā architekturas birojā Rīgā, 1910.—1911. g. — Liepājā, 
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1911.—1914. g. Rīgā un turpat arī 1920.—1921. g. No 1918. g. 
līdz 1919. g. viņš nodarbojies Rīgas Technikumā par brīvrokzī-
mēšanas skolotāju; sākot ar 1920. g. līdz šim laikam par skolo
tāju būvkonstrukciju un ēku projektēšanā Rīgas Valsts Techni
kumā. Tos pašus priekšmetus, kā arī ēku iekārtu, viņš pa
sniedzis arī dažos būvaroda kursos. No 1912. g. līdz 1919. g. 
Kampe bijis asistents pie cīvīlbūvniecības katedras Rīgas 
Politechniskā Institūtā; reizē ar to arī docents brīvrokzīmē-
šanā no 1914. līdz 1919. g. Sākot no 1920. g. 1. decembra viņš ir 
docents būvformās un dārzu architektūrā pie Latvijas Universi
tātes; no 1915. g. vecākais docents. Universitātes komandēts, 
viņš bijis ā rzemēs : 1922. g. vasarā, 1923. g. vasarā Polijā, Au
strijā un Čechoslovāķijā, 1924. g. vasarā Austrijā un Itālijā, 
1925. g. vasarā Francijā un Itālijā, 1924. g. ziemā Igaunijā un 
Somijā, 1925. g. ziemā Igaunijā. Ceļojumu uz Franciju un Itāliju 
vasarā 1925. g. t a s veicis ar Kultūras Fonda piešķirtiem līdze
kļiem. P . Kampe ir redakcijas loceklis architekturas fakultātes 
izdevumā: „Māteriāli par Latvijas būvniecību"; no 1911. g. ir 
Rīgas arclhtektu biedrības biedrs; no 1924. g. Pieminekļu val
des līdzdarbinieks; n o t ā paša gada Rīgas senatnes pētītāju bie
drības biedrs. 1925. gada otkōbrī Kampe sarīkojis Rīgas pilsē
tas mākslas mūseija grafiskā nodaļā ceļojumu uzmetu un citu 
grafisku darbu izstādi. 

_ G o d a l g o t i e j e b s a c e n s ī b ā s i e g ū t i e d a r b i : 
0 īres nama būvmets Rīgā (tagad Brīvības ielā Nr. 4) 1914. g. 
2) Būvmets kioskam Brīvības bulv. 1922. g. 3) Divas tranfor-
mātora mājiņas 1924. g. 4) Brīvības piemineklis Rīgā 1924. g. 

1926. gada vasarā izstrādājis Pieminekļu Valdes uzde
vuma būvmetu Ikšķiles baznīcas atjaunošanai. Būvmets pa 
daļai reproducēts Rīgas architektu biedrības gada grāmatā 
1927. g. izdevumā. 

D a ļ a r e ā 1 i z ē t o_c e 11 ņ u p ē c P . K a m p e s b ū v -
m e t i e m : 1) Divas rūpniecības ēkas, kā arī strādnieku 
dzīvojamas ēkas pie tām, celtas Korvā 1912., 1918. un 1920. g. 
Būvmets pa daļai reproducēts laikrakstā „Oikonomists" 1922. g. 
Nr. 4/5. 2) Restorāna paviljons Vērmaņa dārzā Rīgā 1913. g. 
3) Kīnemotografa celtne Majoros 1925. g. 4) Baznīcas torņa 
būve Apukalnā 1926.—1927. g. 
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D a ž ā d i P. K a m p e s z ī m ē j u m i u n b u v m e t i 
r e p r o d u c ē t i sekošās g rāmatās : 1)3- K). Kvndpepi.: „>Kmo^ 
flOM-b" 2 lauku māju būvmeti. 2) Jahrbuch der bildenden Kunst 
in den Ostseeprowinzen 1910., 1911. un 1912. gada gājumi (da
žas būves Rīgā. 3) Jahrbuch der bildenden Kunst in den Ost-
seeprcnvinzen 1913. gada gājums (4 Vec-Cēsu skati). 4) Jahr
buch d. Rigaer Architekturvereins 1927. g. izdev. (6 Itālijas 
torņu būvju skati). 5) H. P i rang : Das baltische l ierrenhaus 
II. sēj. 1928. g. (3 lauku māju zīmējumi). 6) Illūstrēts Žurnāls 
1928. g. Nr. 4. (iekštelpas). 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Dažādo materiālu architekto-
niskās formas 1922. g. 2) Architektoniskā ķermeņa pamat
formas 1924. g. 3) Archit. Jānis Baumanis, viņa dzīve un mūža 
darbs. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts 1927. g. Nr. 1. 4) Itā
lijas akas un viņu pamatveidi . Illūstrēts Žurnāls 1927. g. Nr. 6. 
5) Viestura dārzs, bij. Ķeizara dārzs Rīgā. Izglītības Ministri
jas Mēnešraksts 1928. g. Nr. 5. Vācu valodā Latvijas Univer
sitātes Rakstos XIX. sēj. 6) Vec-Liepājas skatu sērija 1911. g. 
(autotipijas). 7) Alūksnes baznīcas skats (litogrāfija). 

4. Vecākais docents Arturs Krūmiņš dzimis 11. jūlijā 
1879. gadā Vidzemē, nobeidzis Nikolaja I. ģimnasiju Rīgā 1900. 
gadā, studējis architektūru Politechniskā Institūtā Rīgā un Fri-
dericiānā Karlsruhē (Vācijā), 1907. g. nobeidzis R. P . Institūta 
architekturas nodalu ar inženiera architekta grādu. No 1907. 
līdz 1920. g. viņš nodarbojies par brīvi praktizējošu architektu 
Maskavā; 1920. g. novembrī atgriezies dzimtenē kā Latvijas 
ķīlnieks, pēc kam darbojies pie Latvijas Universitātes architek
turas fakultātes par architekturas vēstures docentu. Blakus zi
nātniskai darbībai Latvijas Universitātē A. Krūmiņš izpildījis 
dažus administratīvus amatus : bijis fakultātes sekretārs (2 g.), 
dekāns (2 g.), Universitātes Padomes loceklis (5 g.), Universitā
tes Padomes sekretārs (3 g.) un Universitātes Saimniecības Pa
domes loceklis (2 14 g.); bez tam darbojies par permanentu lo
cekli fakultātes izdevuma „Māteriāli par Latvijas būvniecību" 
redakcijas kollēģijā. 

S p e c i ā l u d a r b u sarakstā atzīmējami: 1) Architektu
ras vēsture kā mācības priekšmets augstskolā (nolasīts publiskā 
iestāju lekcijā 1921. g.). 2) Apcerējums par Itālijas un Austrijas 
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architektūru, iesniegts „Pārskatā par zinātnisko komandē
jumu uz ārzemēm 1913. g." 3) Baroko architekturas problēms, 
iesniegts universitātei kā dafbs pro venia legendi (1925. g.). 

P e r i o d i s k ā p r e s ē ievietoti īsi apskati par Rundāles 
pili (Illūstrēts Žurnāls 1927. g.) un Jelgavas pili (1928. g.) 

Sakarā ar Napoleona pieminas svinībām universitātē no
lasīts apcerējums „Napoleōns un tēlotāja māksla" 1921. gadā. 

Starp c e l t ā m b ū v ē m atzīmējamas: Patērētāju biedrī
bas ēka Maskavā, Strādnieku teātra ēka Vladimiras gub. (Le-
mešinskaja manuf.) un dziedniecības ēka Baldonē, sv. Pāvila 
draudzes kapu baznīciņa Rīgā, Rīgas L. L. Biedrības bērnu va
saras kolonija Ropažos, sabiedrības „Māte un Bērns" atpūtas 
nams Ropažos, tautas nams Stelpē u. c. 

5. Vecākais docents Pauls Kundziņš dzimis 4. februārī 
1888. gadā Smiltenē — mācītāja Kārla Kundziņa dēls; līdz 
1902. gadam baudījis izglītību mājās, tad iestājies valsts ģim-
nasijā Tērbatā , kuru beidzis 1907. gadā. No 1907.—1911. un 
1912.—1913. g. viņš studējis architektūru Rīgas Politechniskā 
Institūtā; 1911./12. g. nokalpojis kara dienestu; 28. maijā 1913. g. 
Rīgas Politechniskā Institūtā ieguvis inženiera architekta grādu; 
par diplomdarbu piešķirta Reinberga prēmija. 1913. g. vasaru un 
rudeni P . Kundziņš pavadījis ārzemēs, galvenā kārtā ītalijā un 
Minchenē, kur strādājis Debšicapielietojamās mākslas darbnīcā; 
1913. g. beigās iestājies architekta E. Laubes birojā, kur darbo
jies līdz pasaules kara sākumam; 1914. g. rudenī iesaukts kara 
dienestā; no 1915. g. sākuma līdz 1918. g. sākumam kalpojis 
Krievijā par karalaika ierēdni; dažus mēnešus izpildījis archi
tekta vietu Taškentas dzelzsceļu virsvaldē. Atgriezies 1918. g. 
dzimtenē, Kundziņš bijis vienu gadu par Smiltenes vidusskolas 
direktoru; 1919. g. 5. septembrī apstiprināts par Latvijas Uni
versitātes architekturas fakultātes docentu; fakultātes uzde
vumā lasījis šādus priekšmetus: „Latvijas tēlotāja māksla" un 
..Pieminekļu uzturēšana" un vadījis architekturas darbnīcu. Sā
kot ar 1921. g. P . Kundziņš piedalās fakultātes kommisija, kura 
Pārzina materiālu vākšanu par Latvijas būvniecību; viņa pār
ziņā atrodas fakultātes pieminekļu archīvs. No 1919. g. līdz 
'920. g. viņš bijis fakultātes sekretārs un Universitātes Pado-
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mes loceklis, no 1922.—1924. g. — dekāns. Citās valsts iestā
dēs tas darbojies: no 1921.—1926. g. par Zemkopības Ministrijas 
mērniecības daļas konsultantu pilsētu apbūves projektu sastā
dīšanā; no 1923. g. sākot, par Universitātes Padomes ievēlēto 
Pieminekļu valdes locekli; Studiju nolūkā 1922. g. vasarā ap
ceļojis Lietavu un Austrumprūsiju; 1924. g. vasarā — Igauniju, 
Somiju, Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju; 1928. g. oktobrī — Po
liju, Austriju, Čechoslovāķiju, piedaloties Izglītības Ministrijas 
uzdevumā arī Tautas mākslas kongresā Prāgā , 1929. g. va
sarā — Igauniju un Somiju. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Mūsu sirmā lauku būvniecība. 
Jaunā Latvija 1918. g. Nr. 7. un 8. 2) Vec-Gulbenes kolonijas 
ārējais tērps. Satiksmes un Darba Ministrijas Vēstnesis 1920. g. 
Nr. 30. 3) Vec-Gulbenes apbūve. Oikonomists 1921. g. 4) Musu 
lauku būvniecības tradīcijas. II. Latvijas Inženieru un Tech-
niķu Kongresa Darbi 1922. g. 5) Brīvdabas mūseijs. Latvijas 
Saule 1925. g. Nr. 27. 6) L' Architecture lettone. La Revue 
Belge d'importation et 1' exportation. Mai 1926. Tas pats. 
L' Art letton., Editē par la section de la Presse au Ministēre 
des Affaires Ētrangēres, Rīga. Mai 1926. 7) Lauku tautas nami. 
Ārpusskolas Izglītība 1925. g. Nr. 1. 1926. g. Nr. 1. 8) Latviešu 
senceltnes. Latvijas Archaioloģija, Fr. Baloža redakcija 1926. g. 
9) Brāļu draudzes saiešanas nami Latvijā. Illūstrēts Žurnāls 
1927. g. Nr. 1. 10) Rūjienas baznīca. Illūstrēts Žurnāls 1928. g. 
Nr. 8. 11) Tanīsa kalnā a t ras tās celtnes. Pieminekļu valdes 
materiālu krājumi IV. sēj. 1. daļa. 1928. 12) Senās latvju sētas 
celtnes. Latvju tautas dainas II. sēj. 1928. P a r redakcijas 
kommisijas locekli P . Kundziņš darbojies pie žurnāla „Oiko-
nomista" un vēl tagad darbojas par tādu pie architekturas fa
kultātes izdevuma „Māteriāli par Latvijas būvniecību", Latvi
jas architektu biedrības izdodamiem rakstiem un Latvijas inže
nieru un techniku kongresa biroja Techniskā Žurnālā. 

Daži c e l t n i e c i s k i d a r b i , kuri no 1920. līdz 1929. 
gadam izpildīti pēc P . Kundziņa projektiem un viņa vadībā: 
Vec-Gulbenes dzelzsceļnieku kolonija (kopā ar doc. E. Veisu), 
Valkas apbūves projekts, baznīcas jaunbūve Allažos; baznīcu 
atjaunošana Ērģemē, Mālpilī, Vec-Saulē un Nītaurē, Latvijas 
Universitātes telpu izbūve architekturas fakultātes darbnīcām, 
inženierzinātņu u. c. fakultātēm un botāniskam dārzam. Skolas 
jaunbūves: pamatskola Valkā, valsts vidusskola Rēzeknē, pa-



81 

matskolas Ādažu, Pēternieku, Upesgrīvas u. c. pag. Svētku 
būves uz Esplanādes Rīgā: I. Latviešu Jaunatnes svētkiem, 
Dziesmu dienām, 6. Latv . visp. dziesmu un mūsikas svētkiem. 
Pieminekļi: Limbažos, Cēsīs un Maz-Salacē. Vairāku skolu un 
tautas namu izbūves provincē. Latvijas sporta biedrības tri
bīne. Dzīvojamas ēkas : kooperatīvam ..Imantam" un vairākām 
privātpersonām Rīgā un provincē. 

6. Vecākais docents Arnolds Lamze dzimis 1889. gadā 
Iecavā, Zemgalē; beidzis 1909. gadā Mironova komercskolu 
Rīgā, iestājies tanī pašā gadā Rīgas Politechniskā Institūta ar
chitekturas fakultātē, kurā studijas noslēdzis 1914. gadā, aiz
stāvēdams diploma darbu aiz kara apstākļiem tikai 1916. gadā 
Maskavā, iegūdams I. šķiras inženiera-architekta grādu. Kara 
laikā viņš darbojies par darbu vadītāju pie dzelzsceļu 
un ēku būvēm Pēterpils guberņā, Velikije-Lukos un Daugav
pils frontē. Pēc kara izbeigšanās tas sabijis īsu laiku par gu
berņas Inženiera palīgu Veļikije-Lukos, atgriezies 1918. gada 
beigās Rīgā; 1919. gadā iestājies Latvijas dzelzsceļu virs
valdes dienestā par techniskās direkcijas cīvīlbūvju noda
ļas vadītāju un šinī amatā sabijis līdz 1920. gada rudenim. 
Kad 1919. gadā nodibināja Latvijas Universitāti, A. Lamze 
uzaicināts jemt dalību architekturas fakultātes organisēšanas 
darbā, pie kam viņam uzticēja architekturas fakultātē ,.ēku 
un pilsētu iekārtas" katedru un inženierzinātņu fakultātē cīvīl-
būvniecības kursa lasīšanu un projektu vadību; no 1927. gada 
Lamze ir Universitātes Padomes loceklis un fakultātes se
kretārs. Ārpus Universitātes A. Lamze nedarbojies privāti 
būvniecības praksē, galvenā kārtā pilsētas būvniecības laukā. 

D a r b i . P r a k t i s k i e : 1) Dažas dzīvojamās un fabri
kas celtnes Rīgā un uz laukiem. 2) Iecavas „dārzu pilsētas" iz
būves projekts. 3) Vairāku rajonu izbūvju, regulācijas un sa
tiksmes tīkla projekti Rīgas jaunizbūvei Rīgas pilsētas uzde
vumā. 

I e s p i e s t i e : 1) „Gross-Riga". Zeitschr. f. Kommunal-
vvissenschaft, Nr. 10. 1926. 2) Pēckara laikmeta dzīvokļu krise 
un viņas apkarošana Europas valstīs. Rīgas pilsētas dzīvokļu 
krises apkarošanas kommisijas izdevumā. Rīgā, 1927. gadā. 
3) Praktiski sniegumi mājokļu krises novēršanā Beļģijā un 
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Francijā. Rīgas pils. krises apkarošanas kommisijas izd. Rīgā, 
1927. g. 4) Der Ausbau Rigas. I. Baltijas valšķu pilsētu savie
nības konferences rakstu krājumā. Rīgā, 1928. g. 5) Terri tō-
rijas problēms Liel-Rīgas izbūvē, iesniegums fakultātei pro 
venia legendi — manuskriptā. 6) Pilsētu plānveidīgā izbūve 
un apbūve. Rīgā 1929. 

7. Vecākais docents Augusts Malvess dzimis 1878. gadā 
21. oktobrī (v. st.) Vec-Gulbenē; izglītību baudījis Rīgas pilsētas 
reālskolā; studējis architektūru Rīgas Politechniskā Institūtā, 
kur studijas nobeidzis 1906. g., iegūdams inženiera architekta 
grādu. No 1908. līdz 1915. g. viņš darbojies Rīgā savā birojā, 
projektēdams un vadīdams dažāda veida būves : biedrību un 
banku namus, skolas, rūpniecības ēkas un dzīvojamās mājas. 
Jau studiju gados viņš sācis darboties Rīgas Daiļkrāsotāju P a 
līdzības Biedrības zīmēšanas un dekorat īvās gleznošanas kursos, 
kurus vadījis līdz 1915. gadam; pa kara laiku darbojies kā ar-
chitekts Krievijā, papriekš Maskavā, vēlāk Kaukāzā, projek
tēdams un vadīdams būves rūpniecības vajadzībām. Malvess 
atgriezies Latvijā 1918. gadā; vadījis un uzraudzījis būvdarbus 
Rīgas pilsētas elektriskās spēkstacijas 86 m augstā skursteņa 
celšanai. Sākot ar 1919. g. 5. septembri viņš ieskaitīts par 
docentu Latvijas Universitātē pie architekturas fakultātes būv
konstrukciju un būvvielu technoloģijas katedr im; pašlaik fa
kultātes dekāns. 

8. Vecākais docents Ernests Štālbergs dzimis 1883. gadā 
Liepājā; beidzis reālskolu Liepājā, mākslas skolu Kazaņā un 
studējis architektūru Pēterpils Mākslas Akadēmijā; diplomu ar 
mākslinieka-architekta grādu ieguvis 1914. gadā; akadēmijas 
komandējumā 1910.—11. g. vadījis būvdarbus pie bij. Krievijas 
paviljona celšanas Romā, starptautiskā mākslas izstādē; ap
balvots ar Itālijas ,,della corona" ordeni. Štālbergs darbojies 
par paidagōgu Pēterpils augstākos sieviešu architekturas kur
sos no 1914—1922. g., Pēterpils Mākslas Akadēmijas architek
turas fakultātē no 1917.—1922. g. un Latvijas Universitātes ar
chitekturas fakultātē, sākot ar 1923. g. Architekturas fakul-
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tātes dekāna amata viņš izpildījis no 1926.—1928. g.; tai pašā 
laikā bijis Universitātes Padomes loceklis. 

D a r b i : 1) Pirro Ligorio. Casino Pio IV. Uzmērojums 
1912. g. 2) Senaustrumu — grieķu un romiešu architektūra. 
Priekšlasījumu kursi architekturas vēsturē, noturēti no 1916. 
līdz 1917. g. Architekturas kursos. Pēteŗpilī. Manuskripts. 
3 ) Doles spēkstacijas ēku projekts. Illūstrēts Žurnāls 1919. g. 
4) Latv. Universitātes lauksaimniecības fakultātes aula. P r o 
jekts 1923. g. — realizēts. 5) Valsts dziednieciskās iestādes at
jaunošana Ķemerēs. Projekts 1924. g. — realizēta dūņu vannu 
ēka. 6) Rīgas pilsētas vidusskola. Projekts 1925. g. 7) Lat
vijas peldošais jachtklubs. Projekts 1925. gadā — realizēts. 
8) Latvijas aktieru savienības sanatorija, Ropažos. Projekts 
1925. g. — realizēts. 9) Rīgas pilsētas II. slimnīcas atjaunošana 
medicīnas fakultātes klīnikām. Projekts 1926. g. — realizēts. 
10) Valsts Prēsidenta J. Čakstes kapa vietas dekorācijas pro
jekts apbedīšanas gadījumam 1927. g. 11) Rīgas tautas nams. 
Projekts 1927. g. 

9. Vecākais docents Jēkabs Vītols dzimis 30. augustā 
1877. gadā Jaunjelgavā: nobeidzis Rīgas pilsētas reālskolu, 
1897. gadā iestājies Rīgas Politechniskā Institūta inženieru 
nodaļā, kuru atstājis 1907. gadā kā būvinženieris. Tajā pašā 
gadā viņš īsu laiku strādājis Aizbaikalu dzelzsceļu valdē; 
no 1908. gada augusta līdz 1912. gada janvārim darbojies 
par skolotāju vidusskolās Valkā un Tukumā; no 1912. gada 
februāra līdz pasaules kara sākumam strādājis par skolu un ceļu 
būvju inženieri Pe rmas guberņā; pasaules karā piedalījies kā 
dzelzsceļu bataljona virsnieks. 1918. g. Vītols darbojies atkal 
par zemes ceļu un šoseju pārzini Pe rmas apriņķī, 1919. g. Kol 
čaka armijas techniskās dalās pie izpostīto tiltu atjaunošanas 
darbiem; no 1920. gada aprīļa līdz 1922. gada septembrim Irkut-
skas guberņā uz Baikala-Mongolijas ceļa; 1922. g. novembrī 
atgriezās Latvijā. No 15. janvāra līdz 1. jūnijam un 1. septembra 
viņš atgriezies Latvijā. No 15. janvāra līdz 1. jūnijam un 1. sep
tembra līdz 1. novembrim 1923. g. J. Vītols bijis docenta vietas 
izpildītājs pie tēlotājas ģeometrijas katredras Latvijas Univer
sitātē; no 15. oktobra 1924. g. līdz 1. jūlijam 1925. g. lektors, 
"o 1. jūlija 1925. g līdz 1. jūlijas 1927. g. docents un no 1. jūlija 
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1927. g. vecākais docents pie tās pašas katedras. P r o v e n i a 
l e g e n d i tiesībām viņš iesniedzis darbu „Otrās kārtības ci
lindru un konu krustošanās". 1928. gada pavasara semestrī 
viņš lasījis fakultatīvu papildu kursu ,.Tēlotāja ģeometrija II." 
(augstāku kārtību alģebraisku līkņu veidošana un līkņu rad
niecība). 

C. Asistenti. 
1. Vecākais asistents Eižens Ādams dzimis 24. jūnijā 

1887. gadā Rīgā; pēc sagatavošanās iestājies Nikolaja I. ģim-
nasijā Rīgā, kuras kursu beidzis 1907. gadā; tai pašā gadā 
iestājies Rīgas Politechniskā Institūta architekturas fakultātē, 
kur kursu beidzis 1914. g. ar I. šķiras diplomu. P a studiju laiku 
viņš strādājis prof. E. Laubes un K. Vanaga birojos par prakti
kantu. Pēc augstskolas kursa beigšanas E. Ādams nodarbojies 
ar privātu praksi Rīgā; par kara laiku Krievijā iejēmis Osas 
apriņķa inženiera vietu, Pe rmas guberņā; pēc tam bijis par 
Permas guberņas architekta palīgu un vēlāk par guberņas ar-
chitektu. Krievijas revolūcijas laikā viņš strādājis pie Permas 
Universitātes par docentu un architektu, jo pie universitātes 
piebūvēja jaunu korpusu. 1920. g. rudenī E. Ādams pārbraucis 
dzimtenē un ieņēmis būvniecības nodaļas vadītāja vietu pie 
ceļu un būvju virsvaldes; pēc šīs iestādes likvidēšanas strā
dājis par asistentu pie augstskolas no 1. decembra 1920. g. un 
pasniedzis būvniecības priekšmetus Valsts Technikumā. Paš 
laik viņš strādā tikai pie augstskolas un nodarbojas arī ar pri
vātpraksi. 

2. Instruktors Jānis Ansons dzimis 1888. gadā 8. aprīlī 
Rīgā, izglītojies Rīgas Katrinas II. pilsētas skolā, Rīgas pilsētas 
amatniecības skolā. Mākslinieka izglītību viņš ieguvis Rīgas pil
sētas mākslas skolā, bez tam ceļojot pa Vāciju — Berlīnes aka
dēmijā un Mincheuē. Pēc aroda J. Ansons ir gleznotājs-deko-
rātors. Šī aroda zināšanas tas ieguvis Rīgā, Rūdolfa Pētersona 
mākslas amatniecības darbnīcās (1909.—1912.). Pirms kara šo 
uzņēmumu arī J. Ansons vadījis (1912.—1914.). Pēc kara 
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(1918.—1921.) tas strādājis par techniķi konstruktoru Zemko
pības Ministrijas lauku būvniecības nodaļā; no 1921.—1926. g. 
iejēmis direktora palīga vietu Rīgas pilsētas mākslas mūseija; 
no 1922. g. — instruktors pie architekturas fakultātes vispārējās 
mākslas darbnīcas. 

3. Vecākais asistents Sergejs Antonovs dzimis Rīgā 
13. augustā 1884. g.; beidzis Pētera I. reālskolu Rīgā 1902. g.. 
Rīgas Politechniskā Institūta architekturas fakultāti ar inženiera 
architekta grādu 1909. gadā un Augstāko Mākslas skolu pie 
Mākslas Akadēmijas Pēteŗpilī ar architekta-mākslinieka grādu 
1914. gadā. No 1914. līdz 1920. g. viņš nodevies paidagōgiskai 
un būvniecības darbībai Pēteŗpilī, Pliskavā un Rēvelē. 
No 1920. g. S. Antonovs ir architekturas fakultātes asistents; 
1926. un 1927. gadā bijis komandējumā Itālijā un Francijā. 

Ar komandējumā darītiem darbiem (zīmējumi, uzmērījumi, 
projekti, komposicijas) piedalījies sekošās izstādēs: 1) Latvijas 
arclūtektu biedrības_1926. g. 2) Rīgas grafiķu biedrības 1928. 
3) Izstādē Latvijas Universitātes architekturas fakultātes telpas 
decembrī 1927. g. 

4. Vecākais asistents Kārlis Bikše dzimis 1887. gadā 
9. decembrī: 1909. gadā beidzis Kazaņas mākslas skolas archi
tekturas nodalu ar pirmās šķiras a tes tā tu; 1909. gadā iestājies 
Pēterpils Mākslas Akadēmijā un beidzis architekturas nodalu 
1916 g. 27. maijā ar māksi, architekta grādu. Studiju laikā viņš 
3 gadus strādājis pie architekturas akadēmiķa Komistantinoviča 
par palīgu pie kazarmu un katedrāles projektēšanas un būvju 
realizēšanas darbiem Carskoje-Selā; no 1919. gada septembra 
darbojies par paidagōgu Pēterpils mākslas skolā „Pooščrenije 
chudožestv"; no 1919. gada līdz 1922. gadam darbojies Pē te r 
pils Architekturas Institūtā par darbnīcas vadītāju klasiskā ar
chitektūru un no 1921. gada līdz 1922. gadam Pēterpils Mākslas 
Akadēmijā par asistentu architekturas fakultātes architekturas 
darbnīcā Pēc atgriešanās Latvijā no 1922. g. septembra līdz 
1923. g. oktobrim K Bikše strādājis Jelgavas apriņķa valdē par 
Zemkopības Ministrijas būvtechniķi No 1. oktobra 1923. g. viņš 
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ievēlēts un apstiprināts par jaunāko asistentu L. U. architektu
ras fakultātē, no 1924. gada 1. septembra par asistentu un no 
1927. gada — par vecāko asistentu. Sākot ar 1926.27. mācības 
gadu K. Bikše lasījis Rīgas Valsts Technikumā „Ēku iekārtu". 

Beidzamos četros gados pēc viņa projektiem padarīti se
kosi darbi : 1) Liepājā — Piemineklis atbrīvošanas cīņā kritu
šiem varoņiem. 2) Kalnciemā — 6-klasīgas pamatskolas ēka 
līdz ar saimniecības ēkām. 3) Ozolnieku pagastā — ,,Skuju" 
skolas ēka. 4) Krustpilī — 10-klasīga skolas ēka. 5) Me
žotnē — Mežotnes-Bērsteles nodedzinātās baznīcas atjauno
šana. Bez tam K. Bikše bijis par docenta Štālberga līdzstrād
nieku pie valsts Kēmeŗu dziedināšanas iestādes projekta izstrā
dāšanas, pie otrās Rīgas pilsētas slimnīcas pārbūves projekta 
sastādīšanas L. U. medicīniskās fakultātes klīniku vajadzībām 
un pie Rīgas tautas nama projekta sastādīšanas. 

5 Vecākais asistents Aleksandrs Birznieks dzimis Rīgā 
1893. gadā; beidzis A. Millera reālskolu Rīgā, 1914. g. iestājies 
Rīgas Politechniskā Institūtā, architekturas nodaļā; to beidzis 
1922. g.. iegūdams inženiera architekta grādu; a ts tā ts par asi
stentu pie Latvijas Universitātes archtektūras fakultātes; pa
plašinājis savas zināšanas ceļojumos pa Itāliju un Franciju: cē
lis pieminekļus Latvijas atbrīvošanas karā kritušiem kara vī
riem Asarē, Krustpilī, Sērenē, Daugavpilī, un Tirzā. Kopš 
1923. g. A. Birzenieks vada Brāļu kapu celtniecisko izbūvi. 

6. Vecākais asistents Hermanis Hartmanis ( t ) dzimis 1869. 
gadā 23. janvāra mēneša dienā Rīgā; 1898. gadā, maijā beidzis 
studijas Rīgas Politechniskā Institūtā ar pirmās šķiras diplomu. 
Sākot no 1898. g. septembra mēn. līdz 1918. g. viņš darbojies 
par asistentu Rīgas Politechniskā Institūta architekturas nodaļā: 
1916 17. gadā arī izpildījis docenta vietu (ēku būvniecībā) uz 
Maskavu evakuētā Rīgas Politechniskā Institūtā; 1918./19. māc. 
gada sākumā bijis par asistentu pie „Baltische Technische 
Hochschule" Rīgā un vēlāk, lielinieku laikā, pie Latvijas Augst
skolas. Sākot no 1919. g. 25. septembra līdz savas miršanas 
dienai (1925. g. janvāra mēn. 22. d.) H. Hartmanis bijis asistents 
un bibliotekārs pie Latvijas Universitātes architekturas fakul
tātes. 



87 

Pr ivā tā būvniecības praksē izstrādājis projektus un vadījis 
būvdarbus: 1) dažām rūpniecības celtnēm „Felzera" rūpnie
cībai. 2) dažām Rīgas un Orlas dzelzceļa ēkām. 3) dažām celt
nēm Rīgas pilsētai, pietm., Valdemāra ielā Nr. 20. 4) Daugav
pilī, Valkā. 

H. Hartmaoa projekti 7 reizes godalgoti archit. sacensībās, 
to s tarpā: 1) Tallinas teātra celtne. 2) Tērbatas teātra celtne. 
3) Baznīcas skola Daugavpilī. 4) Jubilejas izstādes celtnes Rīgā 
1901. g. 

Asistents Hartmanis no 1900. līdz 1903. g. bijis par līdz
strādnieku izdevumam „Riga und seine Bauten" (1903.), kur 
iespiesti viņa darbi par dažām Rīgas celtnēm (rom. kat. baznī
cām, baptistu kapličām, tiesas namiem, skolām, banku namiem, 
biedrību un sporta namiem, pirtīm u. t. t.). Pēdējais H. Hart-
maņa lielākais darbs — Rīgas Sv. Pē te ra baznīcas torņa uzmē-
rojums, pastrādāts visos sīkumos no 1921. līdz 1923. g. (uzmē-
rojums glabājas Latvijas Universitātes architekturas fakultātes 
un Pieminekļu Valdes archīvos). 

7. Vecākais asistents Vilhelms Rīmers dzimis 15. no
vembrī 1884. gadā Jelgavā; apmeklējis reālskolu Tērbatā ; 
1903. g. ticis uzjemts Rīgas Politechniskā Institūtā; kādu laiku 
studējis arī Drēsdenes Techniskajā augstskolā; 1911. g. nobei
dzis Rīgas Politechniskā Institūta architekturas nodaļu ar inže-
niera-architekta grādu. Pēc brīvprātīgas karaklausības gada 
viņš strādājis praktiski par architektu Drēsdenē, Maskavā un 
Rīgā. Pasaules karā V. Rīmers piedalījies par sapieru virsnieku; 
pēc demobilizācijas 1918. g. palicis kādu laiku Latvijā; tad strā
dājis Lietavā par dzelzsceļu inženieri, piedalījies arī Latvijas 
atbrīvošanas cīņās pret lieliniekiem. 1920. gadā maijā V. Rī
mers darbojies par pagaidu asistentu un no tā paša gada 1. jū
lija par štata asistentu pie tēlotājas ģeometrijas katedras Latvi
jas Universitātē. No 1924. gada viņš bijis par būvkonstrukciju 
un ēku projektēšanas skolotāju Valsts Rīgas Technikumā. 

8. Vecākais asistents Fridrichs Skujiņš dzimis Rīgā 1890. g.; 
apmeklējis pilsētas reālskolu Rīgā, pēc tam iestājies Rīgas Poli
techniskā Institūtā 1908. g , kura architekturas nodaļu nobeidzis 
'916. g. P ē c tam viņš nodarbojies dažādos architekturas birojos 
Rīgā, sākot no 1909. g.; 1915 g. Krievijā strādājis pie Richarda 
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Poles fabrikas jaunbūves Voroņežā, pēc tam bijis kara ēku būvju 
pārvaldē līdz 1921. g. Sākot no 1921. g. līdz šim laikam Fr. Sku-
jinš nodarbojies ar privātpraksi un 1926. g. iestājies Latvijas 
Universitātē par asistentu architekturas fakultātes B. darbnīcā. 

P e r s o n ī g ā u z r a u d z ī b ā u n p ē c s a v i e m p r o 
j e k t i e m F. S k u j i o š i z d a r ī j i s š ā d a s b ū v e s : 
1) Rīgas starptautiskās izstādes laukuma iekārtošanu un dažā
das izstādes ēkas un paviljonus. 2) Kinoteātri ,.Splendid Pa-
lace" Rīgā, 1000 apmeklētājiem. 3) Jelgavas Valsts Skolotāju 
Institūtu. 4) Kinoteātri ,.Gloria Pa lace" Tallinā. 900 apmeklē
tājiem. 5) Kerneŗu sēravotu iestādes komprešu ēku. 

9. Asistents Erichs Vīdemanis dzimis Rīgā 7. februārī 
1890. gadā; no 1900. līdz 1907. gadam apmeklējis Rīgas pilsētas 
reālskolu un no 1907. līdz 1913. g. Rīgas Politechniskā Institūta 
architekturas fakultāti; no 1912. g. jūnija līdz augustam studiju 
nolūkā ceļojis pa Itāliju; 1913. g. maijā ieguvis Rīgas Politech-
nikas architekturas fakultātes I. šķiras diplomu un inženiera-
architekta tituli. No 1913. līdz 1915. g. viņš strādājis Rīgā pie ar
chitekta P . Mandelštama Rīgas Komercbankas celšanas darbos; 
no 1916. g. janvāra mēn. līdz 1918. g. marta mēn. bijis kara die
nestā Krievijas armijā. No oktobra mēn. līdz decembrim 1918. g. 
E. Vīdemanis bijis Rīgas Techniskās Augstskolas asistents t ē 
lotāja ģeometrijā, pēc tam no janvāra mēn. 1919. g. līdz marta 
mēn. 1921. g. cīnījies ka rā pret lieliniekiem, kalpodams landes-
vēra XIII. Tukuma kājnieku pulkā kā Latvijas armijas virsleit
nants, par ko apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas 
zīmi. No l. jūlija 1928. g. E. Vīdemanis ir Latvijas Augstskolas 
architekturas fakultātes asistents būvmēchanikā. 



II. Chēmijas fakultāte. 

A. Profesori. 

1. Profesors Kārlis Blachers dzimis 1867. g. 8. decembrī 
Bobruiskā (Minskas gub., Krievijā) — Rēveles Dr. med. 
K. Blachera dēls. P i rmo izglītību viņš baudījis Rēveles gu
berņas ģimnasijā, speciālo Rīgas Politechniskā Institūtā, kuru 
beidzis 1894. g. ar inženiera chēmiķa grādu. Par studiju laiku 
un 1894./95. g. Blachers strādājis par asistentu pie profesora 
K. A. Bišofa organiskā chēmijā, no sākuma par prīvāt- un pēc 
tam par palīgasistentu. 1895. un 1897. gadā kā ministrijas sti
pendiāts viņš darbojies speciālās laboratorijās un praksē, lai 
sagatavotos profesūrai chēm. technoloģijā (tanī pašā laikā arī 
uzjēmuma vadītājs); 1897. g. ievēlēts par docentu chēm. tech
noloģijā (kurināmās vielās, siltumtechnikā, taukos, eļļās un spe
ciālā mašīnmācībā) pie Politechniskā Institūta, 1897. g. par 
adjunkta profesoru un 1899. g. par ordināru profesoru. Šinī 
laikā Blachers nedarbojies arī par padomdevēju chēm. techn. 
izmēģināšanas stacijā un bijis par priekšsēdētāju dūmu apka
rošanas kommisija. 1915. g. kopā ar institūtu viņš evakuējies 
uz Maskavu; 1918. g. ievēlēts par Maskavas Universitātes pri
vātdocentu chēmijas termotechnikā. Šī nodarbošanās nebija 
realizējama iestājušos nemieru dēļ. No 1918. līdz 1920. gadam 
Blachers piedalījies Ivanovo-Vozņeseuskā kā dekāns pie tur 
esošā Politechniskā Institūta chēm. techniskās nodaļas organi
zēšanas. 1920. g. Blachers Latvijas valdības pieprasīts un ap
mainīts pret kommūnistiem un no 1. aprīļa ievēlēts par ordi
nāru profesoru pie Latvijas Augstskolas kurināmo vielu chēm. 
techn. un nozarē, kas pakāpeniski attīstījusies par priekšlasī
jumu ..techniskie un oikonomiskie pamati chēm. rūpniecībā". 
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No 1920. līdz 1921. gadam viņš bijis par Zemkopības Ministrijas 
ekspluatācijas nodaļas techniskā biroja vadītāju — minētais b i 
rojs Blachera organisēts. 1924. gadā Latvijas Augstskola vi
ņam piespriedusi Dr. chēm. techn. honoris causa. 1928. gadā 
viņš organisējis pēc savas idejas praktiskos darbus pie chē
mijas fakultātes siltumtechnikā. 1906. un 1907. g. Blachers 
bijis par Rīgas Techniskās Savienības priekšsēdētāju, no 1906. 
līdz 1910. g. — Vācu Liberālā Kluba priekšsēdētāju. Pa r uz
turēšanās laiku Maskavā viņš bijis par kara Techniskās Komi
tejas Chēmiskās Sekcijas priekšsēdētāju un par priekšsēdē
tāja biedru jaundibinātā Maskavas Chēmijas Savienībā; 1918. 
un 1919. g. par redaktoru pie Maskavas Ziņām chēm. techn. un 
pielietojamā chēmijā. Pēc kara Blachers darbojās līdzi jautā
jumā ,,Grenzforschung" (parapsicholoģijā un zinātniskā okul
tismā). No 1922. g. viņš ir par priekšsēdētāju Rigas psīchiskās 
pētīšanas biedrībā un no 1927. g. par minētās biedrības perio
diskā izdevuma ,.Seelenprobleme" vadītāju. No 1924. g. viņš 
ir metapsīchiskās pētīšanas internacionālās organisācijas Lat
vijas komitejas biedrs. 1928. g. janvārī Blachers uzjemts par 
Rīgas techniskās savienības goda biedru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. Grāmatas un lielākas broširas: 
1) Uber die Untersuchung des Kesselspeisevvassers und die 
Controle der Wasserreinigung. Sonderdruck der Rigaschen 
Industrie Zeitung, Verlag N. Kymmel, Riga 1903. 2) T e m i O T a 
B"b 3 a B O i i C K O M T 3 z r B j r f e . Hayqno -TexHHHecKoe pyKOBOjCTBO ķjw 
HH>KeHepOBT>-npaKTHKOB'b H CryfleHTOB"b BbICUIHX'b y"4e6HHXT> 3a-
B e a e H i H . CocTaB^eHO np« y<ļacriH HH>KeHepa-TexHO.-iora B. A. rpon-
C K a r o . PHra, n s i i a H i e KH. Mara3HHa T. Jledpdp^epa 1905 roaa. 
3 ) Feuerungsteehnisches, Sonderdruck aus der Rigaschen In
dustrie Zeitung 1907.—1909. Riga, Verlag, von N. Kymmel, 
1909. 4) rio B o n p o c y o TonKax"b. H3B^eqeHie H3~b Tpy,aa 
.Feuerungstechnisches". OTTHCKI> H3"b 3anHCOKi> HmviepaTopcK. 
PyccK. TexH. OōmecTBa 1910 C-neTep6yprb, H3aaHie H. P. T. O . 
1910. 5) K. Bflaxep-b H B. r p o a c K i ū , n p a K T H M e c K i a 3 a H j r r i H no 
XHM. T e x H o ; i o r i H . 1. TexHO^oria TornīnBa. PHra, H3A Jlerhtp^epa 
1912. OTTHCKH H3T, B t c T H H K a XHMHMecKOH TexHo;ioriH (KieBT>). 
K. B^Hxep-b H C. OaaeeB-b, GroHHbiH boru, HBaH.Bo3HeceHCK. 1920. 
•6) Zemkopības Ministrijas kurināmā kommisijas biroja darbi. 
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Žurnāla „Oikonomista" izdevums, Rīgā, 1920./21. g. Līdzstrād
nieki: A Šmits, J Baumanis, E Blachers 7) Das Okkulte von 
der Naturwissenschaft aus betrachtet . Wiener parapsychische 
Bibliothek 7 (Die okkulte Welt 120 121), Johanmes Baum Ver
lag, PfuHingen 1924. 8) Das Wasse r in der Dampf- und W ā r -
metechnik. Ein Lehr- und liandbuch fūr Theorie und Praxis . 
Leipzig, Verlag O. Spamer, 1925. 9) 3 .neMeHTb- T o n o H H o n T e x -
HHKH H Ten^o -CHJioBoro xo3HHCTBa. Hay«mo-TexHHHecKoe p y K O -
BOflCTBO RJlfl HHKeHepOBTj H CTyĶ&HTOB"b. "lō K y p c y , HHTaHHOMy 
HHJKeHepaM-b BT> PeBeji-B 1925 r. H3j. BajībTepa H Panu, Pūra 1926 r. 
10) Von Laboratoriumspraktikum zur praktischen W ā r m e -
technik. Eine Art Lehrbuch iiir technisches Experimentieren, 
Beobachten und Denken in der Energienutzung. Leipzig. Ver
lag Otto Spamer, 1928. 

B. Sīkāki rakst i : 1) Svnthesen mittels Natramidverbindun-
gen. Ber. der Deutschen Chemischen Gesellschaft XXVIII, 
H. 5. 1895. 2) Dasselbe, Ber. XXVIII., Ii. 15. 1895. 3) Uber 
chemisch-technische Laboratoriumsarbeit . Die chemische In
dustrie, 1898., Nr. 20. 4) Beitrāge zu einem chemisch-techni-
schen Praktikum. Die chem. Ind. 1899., Nr. 19. 5) Uber Rōst-
holz. Die chem. Ind. 1900. Balt. Wochenschr. 1900. 6) Uber 
das Betrachten von Bildern. Prometheus 1899. 7) Die P rak 
tischen Ubungen in der chemischen Technologie. Zeitschrift 
fiir angewandte Chemie 1900, H. 45. 8) "VVelches sind die Vor-
ziige des ūberhitzten Dampfes und ist derselbe in landvvirt-
lichen Industriebetrieben mit Vorteil ver \vandbar? Balt. W o -
chenschrift fiir L.andwirtschaft 1901., Nr. 24. 9) Die Jubilāums-
und Qewerbeausstellung in Riga 1901. Balt. VVochenschrift 
1901. 10) Wie soli man den Planrost beschicken? Rigasche 
Industrie Zeitung 1901. Nr. 11/12. 11) Uber die Untersuchung 
des Kesselspeisewassers und die Kontrolle der VVasserreini-
gung. Rigasche Industrie Zeitung 1902. 12) Pseudoflussigkeit 
und fliissiger Aggregatzustand. Prometheus 1902. 13) C. Bla-
cher und U. Kōrber: Die maassanalytische Bestimmung der 
gebundenen Schvvefelsāure. Chemiker Zeitung 1905. Nr. 53. 
14) Gibt es bei Feuerungsanlagen Energieverluste durch endo-
therme Reaktionen? Rigasche Industrie Zeitung 1906. Nr. 23. 
15) Verbrennungsverluste und endotherme Reaktionen. Zeit
schrift fiir Dampfkessel und Maschinenbetrieb 1907. Nr. 32. 
16) Uber die Best immung der Hārte der Gebrauchswāsser 
durch Titration mit Kaliumstearat und Phenolphtalein. Riga
sche Industrie Zeitung 1907. Nr. 24. 17) C. Blacher u. J. Jacoby: 
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Die maassanalytische Bestimmung der Erdalkalisalze durch 
Kaliumstearat und Phenolphtalein. Chem. Ztg. 1908.. Nr. 63. 
18) DasEindringen von Seevvasser in die Duna. Rig. Ind. Ztg. 
1908. Nr. 13. 19) Die Kontrolle der Wasserreinigung und des 
Kessehvassers. Rig. Ind. Ztg. 1908. 20) C. Blacher, U. Kōrber 
und J. Jacobv: Die systematisclie Schnellanalyse der Ge-
brauchsuāsser . Zeitschr. fiir angew. Chemie 1909. H. 21 
21) Verdampfungsversuche an Rigaschen Kesselanlagen. Rig. 
Ind. Ztg. 1905, 1507. 22) Uber die in Riga gangbaren Sorten bri-
tischer Steinkohle. Rig. Ind. Ztg. 1908, 1909. 23) C. Blacher 
und J. Jacoby: Zur Frage der Entstehung der Anfressungen an 
Kesselblechen. Rig. Ind. Ztg. 1909, Nr. 24. 24) Die VVasserrei
nigung und Kesselbetriebe und eine rationelle chemische Kon
trolle derselben. Zeitschr. fur Dampfkessel und Masch. 1910, 
Nr. 28, 29, 30. 25) Chemische Kontrolle der VVasserreinigung. 
Enviderung. Zeitschr. fiir Dampfkessel und Masch. 1910. 
Nr. 47. 26) Uber das Auftreten von Ātzlauge in Dampfkesseln. 
Chem. Ztg. 1910, Nr. 125. 27) Zur Frage des Studiums der 
Humussubstanzen. Chem. Ztg. 1910, Nr. 148. 28) Zur Frage 
der Kontrolle der VVasserreinigung und des Kessehvassers. 
Zeitschr. fiir angew. Chemie 1909. 29) Brennstoff und Feuerung. 
Ein Beitrag zur Rauchfrage, Rauch und Staub 1911. Nr. 4. 
30) Neues aus der Chemie des VVassers. Eine kritische Studie. 
Chem. Ztg. 1911, Nr. 40 f. u. 95. 31) Gaskoks oder Giesserei-
koks fiir Zentralheizungen? Rig. Ind. Ztg. 1911, Nr. 19—21. 
32) Theorie und Praxis . Eine Studie zum Thema: Die Aufga-
ben der angevvandten Vv'issenschafteu. Festschrift zum 50-jāh-
rigen Jubilāum des Rigaschen Po>lytechnischen Institūts Riga, 
1912. 33) C. Blacher, P . Griinberg u. M. Kissa: Die Ver-
wendung von Kaliumpalmitat bei der Wasseranalyse Ch. Z. 1913, 
Nr. 6. 34) Uber die im Kessehvasser enthaltenen oder ihm zu-
gesetzten schādlichen Bestandteile. Allgemein vorkommende 
Verbindungen. Protokoli der 43. Delegierten- und Ingenieur-
Versammlung des Inteniat. Verbandes der Dampfkesselūber-
wachungsvereine Moskau 1913. 35) rionbīTKa pauiOHa^bHOM 
K^acendpHKauiH TonjiHBa Ha ocHOBaHJH aHa^naa. BļjCTHHK'b 
06m,. TexHO^oroB-b 1914. 36) Ei:i VVasserprufer fur den Kes-
selbetrieb. Zeitschrift fiir Dampfkessel u. Masch. 1913, Nr. 24. 
37) O ōopbō-B c-b flbiMOM-b. TpyAH 11. LcepoccificKaro BOAO-
npoBOiiHoro H caHHTapHOTexHH i iecKoro cbi>3fla Bt Ppr-B 1913. 
38) Theorie und Praxis der Brennstoffdarstellung aus Torf. 
Chem. Ztg. 1914, Nr. 46. 39) MamHHOrpopMOBaHHbifi lopd/b H 
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cnoco6-b 6apoHa Tpay6eH6epra. 3anncKH Hrvin. Pyc. TexH. Ooin,-
19! 4, Ne 5. 40) B-nuMaūmiH 3a,a,a<m npHK^aAHOH HayKH B-b TopdpHHOM'b 
A-bji-b. TopdpHH. Ķ t n o 1914. 41) C. Blacher und W. Duglas: Bei-
trāge zum Aufbau der wissenschaftlich-technischen Grundlagen 
fiir die Brenntorfindustrie. Feuerungstechnik Jahrg. II. H. 19. 
1914. 42) Ein Wor t zur Religion aus der Welt der Technik. 
C.laube und Leben. Mai 1914. 43) Gedanken zur Frage der 
Dampfkesel-Korrosionen. Zeitschrift des Baver. Revisions-
vereins 1914, Nr. 10. 44) Zur Klārung des Problems der 
VVūnschelrute. Naturwissensch. Umschau der Chem. Ztg. 
1914, Nr. 5. 45) BOĶSL BT> napoBoivrb xo3flHCTB'B. Bl iCTHHKb 
06m.. TexHO.iorOB"b 1915. 46) KT> BOnpocy 061. OU.'EHK'B 
pa6oTH ToprpHHOH r n a m H H u . H3B4iCTiH MOCK. 06m.- H3yqeHia 
h Hcno^b30Bania 6onoj-b 1918. 47) r i p a K T H H e c K i e 3aHHTia no 
XHMHHecKOH TexHO/iorHn. Bbin. III. K. B;iaxep H C. <Paa.eeB 
CroHHbie B O a H H HX OHHCTKa. H3aaHie KHHKHOTO Biopo HBa 
H0B0-Bo3HeceHCKOro FIo^HTexH. HHCTHTyTa. IdBaHOBO-Bo3H. 1920. 
48) Rīgas atmosfairas temperatūra beidzamos desmit gados. 
Oikonomists. 1920. 49) K. Blachers un A. Šmits : Kurināmā 
apgādāšanas -stāvoklis Latvijā, oktobrī, 1920. gadā. Oikono
mists. 1920. 50) K. Blachers un E. Blachers: Kurināmā pa
tēriņa normas Latvijas apstākļos. Oikonomists. 1921. g. 
51) K. Blachers un A. Šmi ts : Latvijas kurināmā balansē. Oiko
nomists. 1921. 52) K. Blachers un J. Baumanis: Malka kā ku
rināmais centrālapkurināšanai. Oikonomists. 1921. 53) Die 
Industrie wāhrend. des Krieges und die Ziele der Technik. Ri-
gaer Handels- und' Industrie-Zeitung 1921, Nr. 47. 54) Die pā-
dagogische Svstematisierung der feuerungstechnischen Ein-
richtungen. Acta Universitatis Latviensis, Nr. 4, 1922 Feue
rungstechnik, Jahrg. XII, Nr. 11, 1924. 55) Intuition und Natur-
forsehung. Ein Nachtrag zum Thema ..Antroposophie und 
Chemie". Naturvviss. Umschau der Chem. Ztg. 1923. Nr. 7/8. 
56) Die rationelle analvtische Klassifizierung der Brennstoffe. 
Acta Univ. Latv. IX. 1924. Feuerungstechnik Jahrgang XII. 
Nr. 7—12, 1925. 57) VVarschauer Erlebnisse und Eindrūcke. 
Sitzungen mit dem Medium Jan Guzik. Psvchische Studien 
1924, H. 1. 58) Brennstoffanalytische Untersuchungen. I. C. 
Blacher und Q. Girgeinsohn: Die Bestimmung des VVasserge-
haltes der Steinkohle fūr praktische Zvvecke. Chem. Ztg. 1924, 
Nr. 65. 59) Zur Frage der Bestimmung des Vertorfungsgrades. 
Acta Univ. Latv. X, 1924. 60) Brennstoffkaufvertrag, Durch-
schnittsprobe und Analyse. Rigasche Zeitschrift fūr Handel und 
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Industrie 1924, Nr. 9. 61) Zur Bestimmung des Vertorfungs-
grades der Moorsubstanz. Brennstoff-Chemie 1925, Nr. 4 u. 6. 
62) Die Dampfkesselfeuerungen und ihre praktische und prin-
zipielle Systematisierung. Rigaer Zeitschrift fiir Handel u. In
dustrie 1925, Nr. 6. 63) Die Dezimaltropfflasche als technischer 
Titrierapparat. Chem. Ztg. 1925, Nr. 136. 64) Der Kreislauf 
der Kesselspeise- und Kūhlwāsser im modernen Betriebe. Rig. 
Zeitschr. fūr Handel u. Industrie 1925, Nr. 10,11. 65) Das 
VVasser in der Dampf- und VVārmetechnik. Feuerungstechnik 
Jahrg. XIV. H. 13. 1926. 66) Ist der Mediumismus e twas Ver-
klingendes oder e twas Kommendes? Ein Versuch einer 
Svnthese. Zeitschrift fūr Parapsychologie 1927, H. 1. 67) Ani-
mismus oder Spiritismus? Vorbemerkungen 1927, Nr. 1. 
68) Animismus oder Spiri t ismus? Ein Grundjiroblem des 
VVissenschaftlichen Okkultismus. Seelenprobleime 1927 Nr. 2. 
69) Levitationsversuche mit dem Medium Frau Ideler. 
Zeitschrift fūr Parapsvchologie 1927, H. 8. 70) C. Blacher 
und W. von VVrede: Ņina, eine spiritistische Transpersōnlich-
keit. Seelenprobleme 1927, Nr. 2. u. 3. 71) Technik und Para-
psychologie. Berichte des III. Internat. Kongresses 1927 fūr 
psychische Forschung. in Par is . 72) Die rigaschen Medien. 
Ber. des III. Internat. Kongresses 1927 fūr psvchische For
schung in Par is . 73) Das Konvektionsmaximum, ein pādagogi-
scher Hilfsbegriff fūr die Feuerungstechnik. Acta Univ. Latv. 
XV. 1926, Feuerungstechnik Jahrg. XV. H. 22, 1927. 74) Die 
Aufgaben und Ziele der chemischen Technolpgie und die philo-
sophische Vertiefung der Technischen VViss'enschaften. Nach 
einer gelegentlich der Uberreiehung des Diploms eines Dr. 
chem.-techn. h. c. in der chemischen Fakultāt der Iettlāndischen 
Universitāt am 21 Okt. 1925, gehaltenen Ansprache. Acta Univ. 
Latv. XVI. 1927. 75) Uber die Organisierung des chemisch-
technischen Unterrichts im Allgemeinen und ūber das Pro-
gramm der chemischen Technologie an der Iettlāndischen Uni
versitāt im Besondern. Acta Univ. Latv. 1928. 76) C. Blacher 
und W. Rubuls: Kritische Untersuchung ūber die Vervvendbar-
keit der analytischen Tropfenmethode fūr VVasserprūfung. 
Chem. Ztg. 1928. 77) Kultur und Technik. Naturvvissensch. 
Umschau der Chemiker Zeitung 1928. 78) Vertorfungsgradfund 
Standart. Brennstoff-Chemie 1928. 

2. Profesors Mečislavs Centneršvērs, grāmatveikala īpaš
nieka Gabrieļa Centneršvēra dēls. dzimis 10. jūlijā 1874. gadā, 
Varšavā. Pabeidzis 5. Varšavas gimnasiju, Centneršvērs 1891. 
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gadā dodas uz Leipcigu, kuras universitātē sākumā studē bio
loģiskās zinātnes. Sākot ar 1895. gadu viņš nododas chēmijai 
un strādā prof. Vislicēnusa laboratorijā, pēc tam prof. Ostvalda 
fisikālās chēmijas laboratorijā, kurā tanī laikā pulcējās darbi
nieki no v i s a s zinātniskās pasaules. 1898. gadā Centneršvērs 
iegūst Leipcigas Universitātē filosofijas doktora grādu par di
sertāciju „Dažādu gāžu un tvaiku katalitiskais iespaids uz fos
fora oksidāciju". Tanī pašā gadā prof. Valdens to uzaicina par 
asistentu Rīgas Politechnikas fisikālās chēmijas laboratorijā. 
1904. gadā Centneršvērs iegūst chēmijas maģistra grādu Pēter 
pils Universitātē, aizstāvot disertāciju „Sķīdumu kritiskā tem
peratūra". Šajā gadā tas uzsāk lasīt fisikas lekcijas, Mācibas 
Komitejas uzdevumā, Rīgas Politechnikas kommercnodalai, bet 
1907. gadā — pielietojamās fisikālās chēmijas lekcijas chēmijas 
nodaļā. 1908. gadā Centneršvērs ievēlēts par fisikālās chē
mijas docentu un 1917. gadā par ordināro chēmijas profesoru 
Rīgas Politechnikā. P ē c Latvijas atbrīvošanas Centneršvērs . 
profesoram Valdenam aizejot, iejem Latvijas Universitātē ne
organiskās un fisikālās chēmijas katedru (1919. g.). 1928. gada 
marta mēnesī Centneršvērs sajēmis no Varšavas Universitātes 
uzaicinājumu piejemt tur ordinārā profesora vietu fisikālā chē-
mijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. Grāmatas. 1) Teorya jonovv. 
Warszawa 1902, str. 64. 2) Szkice z historyi chemii. W a r -
szawa 1909. 304 str. + 71 rys. 3) Tafeln und Tabellen zur 
physikalisch-chemischen Gleichgevvichtslehre. Berlin, 1910. 
Verlag der Ver. Fabr. fur Lab. Bedarf. 4) OiepKH no ncropin 
XHMĪH. HayMHO-nonvji$ipHb-H J i e K u i n . Oaecca 1912. H3fl. Ma-
Te3HCb. 320 crp. -ļ- 83 pnc. 5) ripaKTHiecKoe B B e a e H i e BT> 
4>H3HqecKyio XHMI"IO H 3^eKTpoxHMiio. PHra 1913, 190 c r p a H . 
6) Das Radium und die Radioaktivitāt. Leipzig, 1913. Sammlung 
-Aus Natur- und Geisteswelt", Band 405. 96 Seiten. 7) Cours 
de mamipulations de chimie physique et d'ēlectrochimie. Par is 
!914. Gauthier-Villars. pages. 182, fig. 67. 8) Die chemische 
Vervvandtschaft und ihre Bedeutung fūr die Technik, auf Grund 
der neuesten Uintersuchungen dargestellt. Vortrag gehalten im 
i echnischen Verein zu Riga. Riga, 1914. Verlag von Jonck u. 
Poliewsky. 84 Seiten. 9) XwnHMecKoe CPOACTBO H ero 3Haqe 
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Hie ĶJIH rexHHKH, n e p e s . nH>xeHepa -TexHO.nora M. A. Bjiox"b. 
neTporpaAi» 1915. KHnrOH3ziaTe;ibcrBO „<PH3HKa". 107 c r p a H . 
10) Radiumi, ja radioaktivisetilmiet. Helsingissā. Kustannuso-
sakeyhtiō Otava. 1915. 111 p . 11) n p a K T H K y M - b no XHMJH. 
Pnra 1919. M3AaHie BbicujeA lilKo^bi J l a r a H J l n T o r p . 134 crp 
12) Das Radium und die Radioaktivitāt. 2. Aufl. „Aus Natur 
und Geistesvvelf. Bd. 405. Leipzig, 1921. 118. S . 13) Pod-
recznik do čwiczen z chemii fizycznej, termochemii i elektro-
chemii (ar VVojc. Šwietosla \vski) . Warsza\va , 1921. 20b p. 
14) n p a K T H K y i n - b n o x n M i n . M3aaHie 2-oe. Pūra 1922, 127 CTp. 
^iHTorp. 15) PIpaKTHMecKoe B B e j , e H i e B-b cpH3HqecKyio xnrniK) H 
3^eKTpoxHMiK). Pūra 1922, 2-oe H3a. 190 CTP. 16) Neorganiskās 
chēmijas kurss. I. sējums. Vispārīgā daļa. (Ar .1. Krustiņsonu». 
Rīgā, 1922. 399 l p p . 17) Curso de manipulationes de quimica, 
fisica y electroquimica. Trad. de J. J. Brocā. 244 p . 8° m. 
67 Fig. Barcelona: Tal-Felin y Susanna. 1922. 18) J \ e w \ n 
no HeopraHH4ecKOH XHMJH. T OMI , I 06maH nacrb. 483 crp. 
+ XVI. 231 pnc Pnra 1923. 19) Neorganiskās chēmijas kurss 
II. sējums. Speciālā daļa. kopā ar J. Krustiņsonu. Rīgā, 1924. 
485 l p p . 20) J l e K u i n no HeopraHHwecKOH XHMJH. TOMT. II. 
Cneuia^bHaa n a c T b . 517 c r p , 149 pnc. Pnra 1924. 21) Paaift 
H paAioaKTHBHOCTb. 159 CTp. 80. HepeB. M. CHHcapeHKO. Jle-
H H H r p a a , H3A. Cesrre.rib 1925 r. 22) OqepKH n o HCTOPHH XHMHH 
HayqHO-nony«HpHbie ^ e K u n n . II. H3A., 328 crp. 83 puc , J l e H n n -
rpaa 1927. r. 

B . Sīkāki raksti : 1898. 1) Uber den katalytischen Einfluss 
verschiedener Gase und Dāmpfe auf die Phosphoroxydation. 
Doktora disertācija. Zeitschr. f. physikal. Chemie 26, 1—46. 
1899. 2) Schmelzpunkte von Gemengen optischer Antipoden. 
Zeitschr. f. physikal. Chemie 28, 715—725. 1900. 3) Przvczv-
nek do teoryi katalizy pary vvodnej. Chemik. Pol. 1, 921—927. 
1901. 4) Sch\vefeldioxyd als Losungsmittel (ar P . Valdenu). 
lzw. Imp. Ak. N. SPb. (5) 15, 17—119; Zeitschr. f. physik. 
Chem. 39, 513—596; Zeitschr. f. amorg. Chemie. 30, 145—250: 
VViadom. Matemat. 6, 1—31 (1902). 5) O H-BKOTopbix-b CBOHCT-
Bax-b K n a K a r o u i a H a . >Kypn. P. O. X. O. 33, 545—547. 6) O 
ioHH3HpyiomeH c n o c o Ō H O C T H > K n a K a r o u i a H H C T a r o B o a o p o a a 
>KvpHa^-b P. O X. O. 33, 547—549 c r p a H . 1902. 7) Uber die 
lōsenden und dissoziierenden Eigenschaften des flussigen 
Cyans und des flussigen Cyanwasserstoffs. Zeitschr. f. phv-
sikal. Chem. 39, 217—224 1903.8) Uber Verbindungen des 
Schwefe1dioxyds mit Salzen (kopā ar P . VValdenu). Zeitschr. 
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f. phvsik. Ch. 42, 432—468. 9) KpmHMecKaH TeMnepaTypa pac-
TBopOB'b. Maģistra disertācija. >KypHa;rb PycCKaro <Ī>H3. XHM. 
OSmecTBa 35, 7 4 2 - 7 9 4 ; 898—936. 10) Kritische Temperatu-
ren der Lōsungen. Zeitschr. f. phvsik. Chem. 46, 427—502. 
11) Lōslichkeit fester Stoffe in der kritischen Gegend (kopā ar 
.1. Teletovu). Zeitschr. f. Elektroch. 9, 799—802. 1904. 12) 
B^i^Hie T e M i i e p a T y p b i Ha pacrBopHMOCTb H'BKOTopbix'b B e i u e c T B ' b 
BT> c tpHHCTOM'b aHrH.zipH.a.4} (kopā ar J. Teletovu). }KypHa;n> 
P. <D. X. O. 36, 62—71. 13) Uber eine Anwendung der Metho-
den von Cailletet und Mathias zur Bestimmung des kritischen 
Volumens. Zeitschr. f. physik. Chem. 49, 199—207. 1906. 14) 
Krytyczne zjawiska w roztworach. Chem. Pol. 6. 161—169; 
181—191; 201—208. 15) Uber kritische Temperaturen der Lō
sungen II. Die Regel von Strauss und Pawlewski (kopā ar 
M. Zoppi). Zeitschr. f. physik. Chem. 54, 689—706. 16) Die kri
tischen Drucke der Lōsungen (kopā ar Pakalnieti). Zeitschr. 
i. physik. Chem. 55, 303—314. 17) Uber die Molekulargrōssen 
einiger Salze in Pyridin (ar P . Valdenu) Zeitschr. 1 physik. 
Chem. 55, 321—343. 18) Uber die retrograde Mischung und 
Entmischung, (kopā ar .1. Zauidzku) Ann. d. P h y s . (4) 19, 
426—431. 1907. 19) Die gemeinsame kritische Kurve der Lō
sungen in Pentan (kopā ar A. Kalniņu). Zeitschr. f. physik. 
Chem. 60, 441—450. 20) Uber die kritischen Temperaturen 
der Lōsungen. III. Lōsungen in Methylchlorid. Āthylāther und 
Methylalkohol. Zeitschr. f. physik. Chem. 61. 356—365. 1909. 
21) Kinetik der Umsetzung von Alkylsufaten mit anorgani-
schen Salzen (kopā ar P . Valdenu). Zeitschr. f. Elektroch. 15, 
310—316. 22) Die kritischen Volume und die Dichtekurven der 
Lōsungen. Zeitschr. f. physik. Chem. 69, 81—89. 1910. 23) 
Losungslinie des Kaliumjodids in Methylalkohol. Zeitschr. f. 
physik. Chem. 72, 431—438. 24) Rozpuszczalnošč soli \v pod-
niesionej temperaturze. Chem. Pol . 10, 97—103. 25) Eine ra-
tionelle Temperatureinheit . Zeitschr. f. physik. und chem. 
Unterr. 23, 281—283. 26) Kilka došvviadczen nad biemošcia 
fosforu. K o s m o s 35, 526—537. 27) Uber den C.ebrauch der 
Phosphorlōsungen in der Qasanalyse. Chem. Ztg. 34, 494—495. 
1912. 28) Uber die Natur des Phosphorlichts (ar A. Petrikalnu). 
Zeitschr. f. physik. Chem. 80, 235—240. 1913. 29) Demonstra-
tion der chemischen Reaktionsgeschv/indigkeit mittels des Gal-
vanometers. Zeitschr. f. physik. u. chem. Unterr. 26. 344—349. 
30) Die Verdampfung d e s Phosphors im Sauerstoff und in an-
deren Gasen. Zeitschr. f. physik. Chem. 85. 99—112. 1914. 

Latvijas Uuivcrsitatie. V 
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31) Uber die Lōsungsgeschvvindigkeit der Metalle in Sāuren. 
I. Die L6sungsgeschwhKligkeit des Zinks (kopā ar ls. Sachsu). 
Zeitschr. f. physik. Chem. 87, 692—762). (1915.) 32) Uber die 
Lōsungsgeschvvindigkeit der Metalle in Sāuren II. Die Lōsungs
geschvvindigkeit oder Zink-Kupferlegierungen in Salzsāure. 
Zeitschr. f. physik. Chem. 89, 213—229. (1918.) 33) Uber die 
Lōsungsgeschwindigkeit der Metalle in Sāuren. III. Die Lō
sungsgeschvvindigkeit der Legierungen des Zinks mit Blei, Ar-
sen, Nickel, Platin und Gold. Zeitschr. f. physik. Chem. 92, 
563—580. (1915.) 34) Ilepio.a'b HHf lyKiuH H naccHBHOCTb UHHKa 
(kopā ar Jul. Drukeru). >KypH. PyccK. XHM. 06m. 47, 439—469. 
35) BblTijCHCHie UHHKOMT, MeT3JUIOBT> H3T> paCTBOpOBT> HX"b co-
neii (kopā ar Jul. Drukeru). )KypH. PyccK. XHM. OŌUI. 47, 
528—536. 36) Mo6n^H3aiiiH MeTa-rmoB-b. H4-.CKO.nbKO 3 a M i > q a H i H 
no noBOAy CTaTbH r. THJIH. >Kypa. PyccK. XHM. 06UI. 47, 
537—539. 37) CKopocrb p a c T B o p e n i n MeTa^OB-b. 063opT> JIH-
T e p a T y p b i . >KypH. PyccK. št>H3.-XHMHq. Oaau. 47, 1064—1086. 
38) La pēriode d'induction et la passivite du zinc. (avec 
L_Drucker). Journ. de chim. physique 13, 162—195. 39) Substi-
tution des metaux dans Ies solutions de leurs sels par le zinc. 
Journ. de chim. physique 13, 196—206. 1916. 40)CKopocTbpac-
TBOpeHlH MeTajUIOBT». II. CKOpOCTb paCTBOpeHifl UHHKa Bl> KHC-
^OTax-b. >KypH. P y c c K . O . X. O . (1) 48, 470—524. 1921. 41). 
O MarHHTHbix"b CBOHCTBaxi> pacTBopoB-b (kopā ar C. Raichinšteinu). 
H3B-BCTia <PH3. HHCTHT. npH MOCK. HayMH. HHCT. 1, 272—281. 
1922. 42) Radion. Proposition d'une petite unitē de masse. 
Recueil des t ravaux chimiques des Pays -Bas 41. 580—581. 
1923. 43) Ober einige elektrolytische Versuche mit freien Elek-
troden (kopā ar J. Krustiņsonu). Acta Universitatis Latviensis 
5, 193—201. 44) Elektrolyse in fliissigem Schwefeldioxyd (ko
pā ar J. Drukeru). Zeitschr. fūr Elektrochemie 29, 210—214. 
45) L'influence de la vitesse de l'agitation sur la dissolution 
du magnesium dans Ies acides. Recueil des t ravaux chimiques 
des Pays-Bas 42, 579—584. 46) Die Lōsungsgeschwindigkeit 
des Magnesiums. Auflōsung des Magnesiums in anorganischen 
Sāuren ohne Umrūhrung. Acta Universitatis Latviensis. 6, 
239—253. 47) Uber einige Folgerungen der Gleichung von van 
der VVaals. Acta Universitatis Latviensis. 6. 254—272. Zeit-
chr. f. physik. Chem. 107, 81—96. 48) Uber Schvvefelfluorūr, 
S ^ (mit C. Strenk), Berichte d. deutsch. chem. Ges. 56, 
2249—2253. 49) La vitesse de dissolution du magnesium par 
Ies acides. Recueil des t ravaux chimiques des Pays-Bas , 42, 
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1065—1073. 1924. 50) Cber die Dissoziation des Cadmium-
•carbonats und eine neue Methode zur Bestimmung der Dis-
soziationsspannungen (kopā ar L. Andrusovu), Zeitschr. f. phy-
šik. Chem. 111, 79—97. Acta Universitatis Latviensis 10, 
195—523. 51) The suecessive dissociation of magnesium car
bonate (kopā ar B. Brūžu). Acta Universitatis Latviensis 10, 
524—538. Zeitschr. f. physik. Chem. 114, 237—250. 1924. 52) 
The velocity of decomposition of solid matter I. Velocity of 
decomposition of Magnesium carbonate (kopā ar B. Brūžu). 
Acta Universitatis Latviensis 11, 271—288. Zeitschr. f. physik. 
Chemie 115, 365—376. 53) Uber die Dissoziation des Bleikar-
bonats (kopā ar G. Falku un A. Averbuchu). Acta Universitatis 
Latviensis 11, 289—339. Zeitschr. f. physik. Chemie 115, 
29—53 (1925). 1925. 54) Darstellung und Eigenschaften des 
Schwefelfluorurs (II), Berichte d. deutsch. chem. Ges. 58, 
914—918 (kopā ar C. Štrenku). 55) The thermal decomposition 
n Silver carbonate (kopā ar B. Brūžu). Journ. Physik. Chem. 
29, 733—737. 56) Ubt Radiumstrahlung einen Binfluss auf das 
Potential der VVasserstroffelektrode aus? (kopā ar M. Strau-
maiii). Zeitschr. f. physik. Chem. 118, 24—250. 57) Die kata-
lytischen Erscheinungen bei der Auflōsung des Zinks in Sāuren 
(kopā ar M. Straumani). Zeitschr. f. physik. Chem. 118, 
415—437. Acta Universitatis Latviensis 15, 3 6 1 - ^ 7 8 (1926). 
58) Die Uberspannungen des VVasserstoffs an fein verteilten 
Metallen und ihr Zusammenhang mit der katalytischen Wir-
kung der Metalle auf die Auflōsung des Zinks (kopā ar M. 
Straumani). Zeitschr. f. physik. Chem. 118, 438--146. 59) Zer-
fallsgeschwindiģkeit fester Stoffe II. Geschwindigkeit der Dis
soziation des Cadmiumkarbouats (kopā ar B. Brūžu). Zeitschr. 
ī-_physikalische Chemie 119, 405^118 . L. U. raksti 14, 
485—504. 60) Uber die Haupt- und Nebengruppen des Periodi-
schen Systems. Berichte der deutsch. chem. Ges. 59, 786—788. 
61) Lōsuugsgeschwindigkeit des Aluminiums (kopā ar V. Za-
blockiju). Zeitschr. f. physik. Chemie 122, 455—481. 62) Zer-
iallsgesch\vindigkeit fester Stoffe III. Geschvvindigkeit der Dis
soziation des Silberkarbonats (kopā ar B. Brūžu). Zeitschr. f. 
Physikal. Chemie 123, 111—126. L. U. raksti 14. 505—544. 
63) Zeriallsgeschvvindigkeit fester Stoffe IV. Geschwindigkeit 
der Dissoziation des Bleikarbonats (kopā ar A. Averbuchu). 
Zehschr. f. physikal. Chemie 123, 127—133. L. U. raksti 14, 
545—558. 1926. 64) Beschreibung eines neuen Apparats zur 
dynamischen Bestimmung der Dissoziationsspannungen und die 
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Dissoziation des Silberkarbonats (kopā ar J. Krustinsonu 
Zeitschr. f. phvsikalische Chemie 124, 225—235. 65) O grn-
bošci \vars twy powierzcliniowej pasywnej i o szybkošoi roz-
puszczania glinu. Roczniki chemii 6, 383—395. 1927. 66) Ex-
perimentelle Prufung der Theorie der Lokalstrōme (kopā ar M. 
Straumani). Zeitschr. f. physik. Chemie 128, 369—393. 67) Ein-
fluss der Korngrōsse auf den Dissoziationsdruck fester Stoffe 
(kopā a r J. Krustinsonu). Zeitschr. f. physik. Chemie 130, 
187—692 (Cohen-Festband). 1928. 68) Katalytische Erschei-
nungen bei der Auflōsung des Aluminiums. Zeitschr. f. physik. 
Chemie 131, 214—225. 69) Pierre Eugēne Marcelin Bertheloi. 
L. U. Raksti 17, 727—734. 70) Einfluss der Korngrōsse auf de i 
Dissoziationsdruck fester Stoffe II. Bleikarbonat (kopā ar 
J. Krustinsonu). Zeitschrift f. physik. Chemie 132, 185—18t1'. 
71) Zjawiska dysocjacji w šwietle teorji faz. Wszechšwiat (2); . 
189—200. 72) Lōsungsgeschwindigkeit des Cadmiums in Salz-
sāure. Zeitschr. f. physikal. Chem. A. 137, 352—360. 1929. 
73) Jan Zawidzki. Geneza jego pracy naukowej i spolecznei 
Roczniki chemji 9, 149—169. 74) Lōsungsgeschwindigkeit des 
Zinns und einiger Zinn-Kupferlegierungen in Sāuren. Zeitschr. 
f. physik. Chem. A. 141, 167—179. 75) Zur Theorie der Auf
lōsung der Metalle und metallischer Legierungen. Zeitschr. f. 
physik. Chem. A. 141, 297—320. 76) Einfluss der Saureanione i 
auf die Lōsungsgeschvvindigkeit des Aluminiums. Zeitschr. f. 
Elektrodiem. 35 (im Druck). 

P o p u l ā r i e r a k s t i . I. Wszechšwia t : 1) O powstawa-
niu i przemianach ciaļ staļych. 1. Przechlodzenie i przesycenk\ 
Podi. Ostvvalda. Wszechšwia t 16, 524 (1897). 2) O wyksza -
ceniu naukowem i technicznem. Tlum. odczyru Ostwald;i. 
Wszechšwiat 16, 673 (1897). 3) O maszynie oziebiajacej Lii -
dego. Wszechšwiiat 16, 721 (1897). 4) Uroczystošč otvvarcia 
nowego instytutu chemii fizvcznej w Lipsku. Wszechšwuu 
17, 97 (1898). 5) O smaku soli i lugōw. Wszechšwiat 18, 137 
(1899). 6) Kilka u w a g o szybkošči reakcyj chemicznycli 
Wszechšwiat 18, 145 (1899). 7) O reakcyach chemicznycli 
miedzy gazami. Wszechšwia t 19, 87 (1900). 8) J. H. van't 
Hoff. Tļum. artykulu OstValda. Wszech.šwiat 19, 98 (1900). 
9) Fermenty nieorganiczne. Wszechšwia t 19, 148 (1900). 10) 
Optycznie czynne zwiazki azotu i cyny. VVszechšvviat 19. 
280 (1900). 11) Falujaca reakcyja chemiezna. Wszechšwiat 
19, 821 (1900). 12) O rozwoju nauk przyrodniczych šcisļych 
w 19-tem stuleciu; tļum. odczytu van't Hoffa. Wszechšwiat 
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20, 65 (1901). 13) Rozwoj pojecia elektronu; tlum. artyk. Kauf-
manna Wszechšwiat 21, 1 (1902). 14) Stal w švvietle chemii 
fizycznej. Wszechšwiat 24, 227 (1905). 15) Sztuczne dyamenty 
w š\vietle teoryi faz. Wszechš\viat 27. 802 (1908). II. Chemik 
Polski: 16) Teorya jonow. jej rozwoj i najnowsze kierunki. 
Chem. Pol. 1, 345—351, 369—377, 441—448. 465—472, 489-^197, 
522—527 (1901). 17) Elektroliza chlorkow metāli alkalicznych. 
Chem. Pol. 3, 193—199, 241—248, 265—275, 457—466, 
482—490, 509—516 (1903). 18) P ia ty zjazd miedzynaro-
dowy chemii stosowanej w Berlinie. Chem. Pol. 3, 946— 
952 (1903). 19) Dvvudziestopieciolecie naukowej dzialalnošci 
profesora Ostwalda. Chem. Pol. 3, 1169—1179 (1903). 20) 
Przeglad postepōvv chemii fizysznej w T. 1901. Chem. Pol. 2, 
413—419, 433-^145 (1902). 21) O radzie i o radyoczynnošci. 
Chem. Pol. 12, 219—224, 250—253, 279—283, 301—306,359—365. 
11912). III. A n n a l e n d e r N a t u r p h i l o s o p h i e . 22) Ein 
Oberblick ūber die Erscheinungsarten im materiellen VVeltall. 
Annai, der Naturphilos. 1, 133—148 (1902), pēc VI. Natansona. 
IV. R i g a s c h e R u n d s c h a u . 23) Jacobus Henricus van't 
Iloff. Rigasche Rundschau 45, 1911. Nr. 46 vom 25. Februar. 
24) Lassen sich heute Bdelsteine kūnstlich herstellen? Rig. 
Rund. 45. Nr. 190 vom 20. August 1911. 25) Existieren Atome 
in Wirklichkeit? Riga Rund. 26) Vom Radium. Riga Rund. 46, 
Nr. 56 vom 8. Mārz 1912. V. R i g . I n d u s t r i e Z e i t u n g . 
27) Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der chemischen 
Verwandtschaftslehre und ihre technische Bedeutung. Rig. Ind. 
Ztg. 39, 257—261; 27.3—279; 292—296; 307—312; 321—325; 
338—341, (1913). VI. C 6 o p H H K - b : „BT> T b u i y \ H 3 Ķ . Kaccbi B3a-
i i M o n o M o m H c T y j e H T O B ' b PHJKCK. OojiHTexH. MHCT. n e T p o r p a m , 
1915. 2 8 ) TexHHKa H H a y K a . VII. C e r o f l H n : 2 9 ) CBaHTe Appe-
niycb, OcHOBaTe^b H O B i m u r e H HOHHOH T e o p i H . Cero^HH N° 224. 
(1927). 30) MapceneH-b Bepie^o. Cero^HH JVTs 240 (1927). 

D. R e f e r ā t i: 1) Wszechš\viat : J. 16—20. 2) Chemik 
Polski: J. 1—12. 3) Physikalisch-chemisches Centralblatt : 
•I- l-A. 4) Zeitschrift fūr physikal. Chemie: J. 45, 706—715; 47, 
745—753, 49, 118—125; 238—251. 5) Tables annuelles de con-
stantes et donnēes numēriques de chimie, de physique et de 
technologie: J. 1—3. 

3. Profesors Voldemārs Fišers dzimis 5. februāri 1881. g. 
Moščepicas muižā, Pet rokovas apriņķī, Polijā; 1899. gadā 
beidzis Lodzes Augstāko Manufaktūras Rūpniecības skolu un taī 
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pašā gadā iestājies Rīgas Politechniskā Institūta chēmijas no 
daļā, kuru beidzis ar inženiera technologa grādu 1904. g.; 1904 
un 1905. g. skaitījies kara dienestā un jēmis dalību krievu ui 
japāņu karā. No 1906. līdz 1907. gadam Fišers studējis Leip 
cigas Universitātē, kuru beidzis ar Dr. phil. grādu. Vasara^ 
semestrī 1908. g. skaitījies par asistentu Leipcigas Universitāti 
pie prof. A. Hansa, No 1908. gada rudeņa viņš iejēmis asi
stenta vietu Rīgas Politechniskā Institūta analitiskās chēmijas 
laboratorijā; 1912. g izturējis pārbaudījumu chēmijas maģistra 
grādam Charkovas Universitātē, bet 1914. g. pēc disertācija 
aizstāvēšanas (H3<yrB;j,. Haj.'fa nepecbimeHHHMH pacrBopaMH coneh) 
ieguvis tās pašas universitātes chēmijas maģistra grādu. 1912 
gadā Fišers lasījis analītisko chēmiju, bet 1913. un 1914. gad; 
fisiko-chēmiskās metodes analitiskā chēmijā pie Rīgas Poli
techniskā Institūta chēmijas nodaļas. 1914. g. rudenī viņš ie
vēlēts par ekstrāordināru profesoru Charkovas Universitāte 
organiskā chēmijā, un tai pašā gadā par profesoru vispārēji) 
chēmijā pie Rīgas Politechniskā Institūta. 1915.—1918. gadan' 
Fišers pavadījis kopā ar Rīgas Politechnisko Institūtu Maskavā, 
kur blakus profesora darbībai iejēmis galvenā chēmiķa vadītāja 
vietu Viskrievijas Zemstu Savienības chēmiski farmaceutiskā 
fabrikā. 1918. g. viņš sajēmis otrreiz uzaicinājumu iejemt chē
mijas katedru Charkovas Universi tātē; 1918. gada rudenī at
griezies ar lielāko vairumu Rīgas Politechniskā Institūta mācī
bas kollēģijas locekļiem Rīgā, kur iejēmis profesora pienāku
mus organiskā chēmijā jaunatvēr tā Augstākā Technikas Skolā, 
kura ar dažādiem nosaukumiem eksistēja līdz 1919. g. rude
nim. 1919. gadā Fišers sajēmis uzaicinājumu iejemt chēmijas 
katedru Poznaņas Universitātē. 1919. gada rudenī viņš ievēlēts 
par profesoru organiskā un analitiskā chēmijā Latvijas Augst
skolā un tai pašā laikā par chēmijas fakultātes dekānu; pēdējā 
amatā sabijis līdz 1922. g. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Uber die Kinetik der Bildumi 
und Verseifung von Salpetr igsāureestem. Zeitschr. f. phvs. 
Chem. 65. 61 (1908). 2) Uber die Manganbestimmung nach 
Volhard u. Nik. VVolff. Zeitschr. f. Analvt. Chem. 48. 751 (1909). 
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3) Uber Tris und Oxytris-Indendion. Lieb. Annalen d. Chein. 
392. 328. 4) Uber die Lōslichkeit des pikrinsauren Natriums in 
Lōsungen von Natriumsalzen. Kosmos 35. 538 (1910). 5) Eine 
neue titrimetrische Bestimmung der Nitrite und eine Trennung 
des Salpetrigen u. Salpetersāure. 6) PacTBopmviocTb co^efl HH-
TpO(ļ)eHO^OB'b B"b CM"feCH CnHpra H BOflbI. >KypH. PyecK. <PH3.-
XHM . 06m- 46, 1250 (1914).« 7) OfepHHCTbiH c o e f l H H e H i a . >KypH. 
PyccK. 4>H3.-XHM. 0 6 m . 46, 1481 (1914). 8) OTAt^eme M a p r a H -
ua B-b BHĶt cfepHHCTaro MapraHua o rb iue ; i0HHbix'b H m e n o M H O -
3eMe;ibHbix'b MeTa^^OB-b. >K. PyccK. <P.-XHM. 06m. 46, 1520 (1914). 
9) Uber die metastabile Gume iibersāttigter Lōsungen. Chem. 
Ztg. 1912. Nr. 56. 10) Uber die Fāllung des Zinks a l s Zinksulfid 
Chem. Ztg. 1912. Nr. 56. 11) H3CjrBA0BaHiH H a ^ n e p e c b i m e H -
HMMH pacTBopaMH co;ieH ( M a r n c T . AncepT.). Pūra 1913 r. 165 CTp. 
12) Uber die Bildung Lieseganscher Schichtung. Korrespon 
denzblatt des Naturforscher-Vereins Riga 58. 82 (1924). 
13) O nepepa6oTK-B T o p i e B b i x , b ocTaTKOB-b Ha a 3 0 T H 0 K H C J i b i H 

Topi f i . B4>CTHHK"b npHKJiaaHOH XHMin 2, 68 (1918 roaa). 
14) Uber eine neue quantitative Bestimmung der Alkohole I. 
Latv. Univ. Raksti IX. 163 (1924). 15) Uber den Mechanismus 
der Ausscheidung von Salzen aus ūbersattigten Lōsungen 
und die Bildung rhvtmischer Niederschlāge in Gallerten. 
Zeitschr. fur anorg. u. allg. Oh. 145, 311/1925). 16) Uber 
eine neue quantitative Bestimmung der Alkohole II. Latv. 
Univ. Raksti XI, 416T924). 17) Zum Nachweis des Hydro-
xylamins. Chem. Ztg. 47. 401 (1923). 18) Die ūbersattigten Lō
sungen des Magnesiumoxalates und die Oxalatrennung von 
Calcium und Magnesium. Zeitschr. fūr anorgan. u. allgem. 
Chem. 153. 62/1926). 19) Uber die Hydrate des Calciumoxyds 
und die rhytmische Fallung derselben. Latv. Univ. Raksti 16. 
597 (1927). 20) AHa^HTHqecKaa xHMin. Pnra 1923. H3Aame 
Ba^bTepc-b ii Pana. 

4. Profesors Jānis Kupcis dzimis 1871. g. Ēveles draudzē, 
Jaun-Jērcenu pagas tā ; studējis farmāciju Tērbatā no 1894. līdz 
1896. g.; no 1898. līdz 1901. g. strādājis hiģiainiskā institūtā 
Tērbatā pie prof. Chlopina. Šinīs gados viņš dažkārt strādājis 
Pie Groznas naftas avotiem un pie Azovas jūras naftas zivju 
ģifts izmeklēšanas un nodarbojies prof. Hapicha laboratorijā 
Tērbatā ar bakterioloģiju. 1901. g. Kupcis aizstāvējis maģistra 
disertāciju, pēc kam piekomandēts pie Kaukāza kara apgabala 
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kara medicīnas laboratorijas; gadu vēlāki apstiprināts par šīs 
laboratorijas chēmiskās nodaļas pārzini, un šo vietu iejēmis 
līdz 1 9 1 8 . g. 1 9 0 3 . g. Kupcis komandēts uz Zurnabades lopu 
mēra staciju lopu mēra serumu pētīt un uz Gagriem piedalīties 
ekspedīcijā Gagru apkārtnes pētīšanai. 1915 . gadā viņš ko
mandēts uz Ziemelkaukazu minerālūdeņus pētīt un 1917 . gadā 
tanī pašā nolūkā uz Maz-Aziju. 1 9 1 6 . g. Kupcis piedalījies par 
ekspedīcijas locekli ārstniecības stādu pētīšanā Melnās jūras 
piekrastē. N o 1918 . līdz 1 9 2 1 . gadam viņš bijis par Gruzijas 
Universitātes (Tiflisā) sanitārā institūta un hiģiainas katedras 
chēmiskās daļas vadītāju; no 1 9 2 1 . līdz 1922 . g. par vecāko 
asistentu pie uzturas un baudu vielu katedras Rīgā; n o 1922 . 
līdz 1927 . g. par vecāko docentu Latvijas Universitātē. 1924 . 
gada brīvlaikā Kupcis bijis ārzemes komandējumā Vācijā un 
Čechoslovaķijā. No 1 9 2 7 . g. viņš ir Latvijas Universitātes 
praktiskās farmācijas profesors. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) HerlmmoH H;rb, ero x n M H i e c K a H npn-
pofla H B;ŪHHie Ha pburb. PvccKifi Bpan-b 1 9 0 0 . 2 ) JJa.nbH'EHiuiH mon'B-
n o B a H i n B p e z n a b D C b CBOHCTBIJ Hedpra H e« npoflVKTOB-b. Disertāc. 1 9 0 1 . 
3) Die Naphthafischgifte.Ztschr f. Fischerei 1 9 0 1 . 4 ) Uber den 
niedrigsten fūr das Leben der Fische notvvendigen Sauerstoff-
gehalt des VVassers und ūber die fūr dieselben giftigen Mengen 
im VVasser gelōster Kohlensāure. Ztschr. f. Untersuchung d. 
Nahrungs- u. Genussmittel 1 9 0 1 . 5 ) Die Desinfektionsmittel aus 
russischer Naphtha. Centralblatt f. Bakteriologie I. Abt. 1903 . 
6 ) Uber die Bereitung des troeknen Antirinderpestserums 
(kopā ar E. Džunkovsku)..Centralblatt f. Bakteriologie, I. Abt. 
1904 . 7 ) JJa^bH'BHUjiH H3C^4>AOBaHifl CBOHCTB-b CyXOH CbIBOpOTKH 
npoTHB-b qyMbi p o r a T a r o CKOTa (kopā ar E. Džunkovsku). Ap-
XHBTJ B e T e p n H a p n b i x - b HayKTb 1905 . 8 ) O HacļrrajiaH'B. Sk. <Pap-
inaueBT-b 1 9 0 4 . 9 ) O n e p e B H 3 0 i m b i x ' b c p e a c T B a x - b , nponHTaHHbix-b 
HadpTeHOBbiMH KHCJiOTaMH. < P a p M a u e B T b 1 9 0 4 . 10) O H4>KO-
T o p b ^ T , MHHepa^bHbix'b HCTOHHHKax'b KaBKa3a. ^ a p M a u e B T b 
1905. 1 1 ) MHHepa^bHbie HCTOHHHKH BopjKOMa. <ļ>apMaueBT*b 
1905. 12) O XHMHwecKOM-b cocraB-fe Poae abyssinicae. B4SCTH. 
THCD^. 6 o T a H H i e c K a r o caaa 1906 . 1 3 ) O XHMHiiecKOMT> c o c i a B t 
Cephalariae syriacae. OapMaueBrb 1 9 0 6 . 14) AHa^H3-b BOĶU 

MHHepa^bHaro HCTOMHHK3 c e n e m H / I a ^ a n e H i r b . īlpOTOKOJibi 
KaBKa3CKaro Me^HUHHCKaro o ō m e c T B a 1 9 0 6 . 15) MaTepia.™ KT> 
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; i 3 y q e H J K ) H'EK0T0pbIX'b Ma.fl0H3B'BCTHbIX'b HCTOMHHKOB-b KaBKa3a. 
Tpya,H KaBKa3CKaro Mej.HU. 06m. 1913. 16) O xHMHtrecKOMcr. 
coc iaB -k h paAioaKTHBHOCTH c-BpHb]x-b BOA"b ropfl^eBOACKa H 
HceKyncKa. H b n e Ō H b m KaBKa3-b 1913. 17) O AOŌHBaHĪH 
ioaa h 6poina h3t> b o j u BeioKTopcKaro 03epa. r ipoTOKO^-b 
BoeHHOnpoMbim^eHHaro KOMHTeTa 1917 ro ja . 18) Chēmijas sa
kars ar tiesu senāk un tagad. Latv. farmac. žurnālā 1923. 
19) Melno rudzu sterilizēšana chēmikāliju garaiņos un ūdens 
šķīdumos (kopā ar E. Lībermani) Latv. farmac. žurnālā. 
1924. g. 20) Die Randstaaten als Kurorte des Nordens. Phar
macia 1925. 21) Siguldas un apkārtnes minerālūdeņi. Farmac. 
žurn. 1925. 22) P a r Rīgā un tās apkārtnē sastopamiem cilvēka 
zarnu parasītiem. Latv . ārstn. žurn. 1924. g. 23) Kemeru dūņas 
(kopa ar_Z. Unguru). Latv . farm. žurn. 1926. g. 24) Sērūdeņ-
avotu chēmiskais sastāvs . Latv. farm. žurn. 1927. g. 25) Die 
Naturheimittel Libaus. L. farm. žurn. 1927. g. 26) Liepājas da
biskie dziedināšanas līdzekli. Oikonomists 1927. 27) Die bio-
chemischen Processe im Moor und Schvvefelbade Kemmern. 
Centralblatt fūr Bakteriologie II Abt. 1928. 28) Die Salzvvasser 
l.ettlands. Latv. farm. žurn. 1929. 29) Pa r Valmieras sāls 
ūdeni. Oikonomists 1929. 

5. Profesors Oskars Lucs dzimis 10. aprīlī 1871. gadā Vid
zemē, Iršos, kur arī baudījis pirmo izglītību vietējā draudzes 
skolā. Pēc tam viņš nobeidzis otro Rīgas apriņķa tirdzniecības 
skolu un 1889. g. decembrī absolvējis Rīgas pilsētas ģimnasiju; 
1890. gada septembrī iestājies toreizējās Rīgas Techniskās 
Augstskolas chēmijas fakultātē, kuru nobeidzis decembrī 1894. 
gadā ar inženiera chēmiķa grādu. Lai papildinātu savu izglī
tību, Lucs 1899. gadā devies uz Rostoku, kur aizstāvējis Dr. 
phil. disertāciju un vēlāk 1908. gadā ieguvis Kijevas Mag. chēm. 
«radu. P ē c eksāmenu nobeigšanas Rīgas Techniskās Augst
skolas (vēlākā Politechniskā Institūtā) chēmijas fakultātē, Lucs 
Palicis septembrī 1894. gadā par asistentu pie kvalitatīvās ana
lītiskās laboratorijas; 1898. gadā iecelts par analītiskās chē-
•nijas docentu, bet 1908. gadā par chēmijas profesoru. P ē c mi
nētā institūta likvidēšanas Maskavā 1918. gada jūlijā, Lucs ie
stājies 1919. g. janvārī Latvijas Augstskolā, no jauna a tvēr tā la
boratorijā lauksaimniekiem; lasījis analitiskās chēmijas lekcijas 
lauksaimniekiem un mežkopjiem un vēlāk arī organisko un ne-
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organisko chēmiju lauksaimniekiem, mežkopjiem, mediķiem ui 
veterinār-mediķiem. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Organiskā chēmijā 1925., Rīgā 
Latv. Ūniv. Stud. Padomes Grāmatnīcas apgādībā (kopā ai 
G. Vanagu). 2) Einvvirkung von Ammoniak und Aminbasen au 
Halogenbernsteinsāuren. Doktora disertācija. Rostock 1899. 
3) OepeoxHMHHecKifl H3ca-BA0BaHiH. Pma-KieB-b ly08. Diser 
tācija. 4) Taō^HUbi K a n e c T B e H H a r o aHa;iH3a. 1. izdevum: 
1920. gadā — 2. izdevums 1921. gadā Valters un Rapa, Rīgā 
5) Līdzstrādnieks pie grāmatas : „Ergāinzungsbānde zur III. Auf-
lage von Beilstein Handbuch der organischen Chemie". 
5 grām. prof. Dr. P . Jakobsona red. 1899.—1906. g. 6) Līdz
strādnieks pie grāmatas : „Beilsteins Handbuch der organischer 
Chemie". Jul. Springer, Berlin. 1918. IV. izdev. B. Pragera 
un P . Jakobsona redakc. 7) Empfindlichkeit und Vervvend-
barkeit der qualitativen Reaktionen. IV. Das C r : : - Kation unci 
das CrO"'-Anion." Acta Univ. La tv . 3 1922. B e r i c h t e d e i 
D e u t s c h e n C h e m i s c h e n G e s e l l s c h a f t : 8) Uber 
die Umwandlung optischer Antipoden (.ar prof. Dr. P . Valdenu,' 
30. 2795 (1897). 9) Uber die Einvvirkung von Ammoniak auf ha-
logensustituierte Malonsāuren. 35. 2549 (1902). '10) Uber einige 
Fālle von Sauerstoffvvanderung in der Molekel. II. 35. (1902). 
11) Uber einige Fālle von Sauerstoffwanderung in der Molekel. 
II. 35. 4369 (1902). 12) Uber die optische-isomeren Benzvlma-
lamidsāuren. 37. 2123 (1904). 13) Uber die Svnthese 
der optisch-aktiven Dibenzvlasparaginsāure und der Di-
benzvlmalaminsāure. 41. 841 (1908). 14) Uber eine eigenartige 
Reaktion der Maleīnsāure. 43. 2626. (1910.) >KypHa^-b d)H3H-
K O - x H M H w e c K a r o O ō m e c T B a : 15) KocBeHHoe oņpe-
Afejieme yro^bHofl k h c ^ o t h B-b coji^-b. 36, (1904. kopā ar Čiži-
kOVu) . 16) 06l j OTKpblTJH MblUJbHKOBOH B"b npHCyTCTBJH MblUIb-
HKOBHCTOH KHC/iOTbi nocpe.o.CTBOM'b MarHe3ia;ibHOH CM"bcH (kopā 
ar Svinni) 41 . (1909). 17) O AEHCTBiH aMMiana H ero npou3-
BOflHbix"b Ha ra^0HAO3aM'fem. KHC^OTbi. 41. (1909). 18) O npe-
B p a m e r r i H Ma^eHOBOft KHC^OTH BT* npoH3BOAHbm HHTapHofi npn 
nOMOUUH nHpHAHHOBbIX-b OCHOBamH. 47. (1915). 19) O CHHTes-fe 
o n T H q e c K n a K T H B H b u i . acnaparHHOBi.. 48. (1916 roja) 
C h c m i k e r - Z e i t u n g : 20) Ūber eine neue Eisenreaktion. 
31. (1907). J o u r n a l f u r p r a k t i s c h e C h e m i e : 21) Die 
lknzylmalimide von Giustiniani, I. 70 (N. F.). 1. (1904). 22) Die 
Benzylmalimide von Giustiniani. II. 71 (N. F.). 34. (1905). 
Z e i t s c h r i f t f i i r a n a l y t i s c h e C h e m i e : 23) Uber 
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die analvtische Vervvendung gefārbter Glāser. 47. (1908). 
24) Uber die Empfindlichkeit und Verwendbarkeit der aualita-
tivcn Reaktionen. I. „Das Kalcium-Jon". 59. (1920). 25) Das 
Barium-Jon. 60. (1921). 26) III. Das Strontium-Jon. 60, (1921). 
Z e i t s c h r i f t f ū r a n o r g a n i s c h e C h e m i e : 27) Brech-
\veinstein als Urti tersubstanz in der Jodometrie. 49 (1906). 
28)Nach\veis von Arsensāure neben arseniger Sāure mittels 
Magnesiurnmixtur. 64. (1909). sk. >KypH. 4>H3.-XHM. o6m. 41. 
(1909). Z e i t s c h r i f t f i i r p h y s i k a 1 i s c h e C h e m i e : 
29) Eine partielle Umkehrung optischer Antipoden? Arrhenius-
Festband. 70 (1909). F e s t s c h r i f t z u m f ū n f z i g j ā h r . 
J u b i l ā u m d e s R i g . P o 1 y t. I n s t i t ū t s : 30) Uber die 
Umkehrung optischer Antipoden durch organische Basen. 
1912. Zeitschrift f. angevvandte Chemie: 31) Friedrich Beil-
stein. 19. 2058. 32) Dimitri Mendeleje\v 20. 481. 33) Nikolai 
Menschutkin. 20. 609. Rigasche Industrie-Zeitung: 34) Kunst-
glāser und Glasmosaik ar zīmē jum. taf. V. un VI. 25. 85 (1899). 
35) Uber Goldgevvinnung nach dem Cvankaliumlaugeverfah-
ren. 24. 121 un 135. (1898). 36) Uber die alkoholische Gāhrung 
ohne Hefezellen un citi. Bez tam bijis par līdzstrādnieku pie 
C'hemisches Zcntralllatt no 1897.—1909., profesora Glazenapa 
redakcijā. 

6. Profesors Boris Popovs dzimis 30. jūlijā 1871. g. Rīgā; 
1891. g. pēc Rīgas pilsētas ģimnasijas beigšanas ar gatavības 
apliecību iestājies Pēterpils Universitātes fisikas un matemāti
kas zinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaļā, kuru 1897. g. bei
dzis ar pirmās šķiras diplomu; par rakstu uz fakultātes uzdoto 
tematu sajēmis zelta medaļu. Popovs pēc tam atstāts pie Pē 
terpils Universitātes sagatavoties zinātniskai darbībai, un izvē
lējies par specialitāti no ģeoloģijas zinātnēm petrografiju un 
dinamisko ģeoloģiju, un no mineraloģijas zinātnēm fisisko kri-
stallografiju. Savu zināšanu padziļināšanai uz Universitātes 
norādījumu viņš devies uz Greifsvaldi, kur strādājis pazīstamā 
petrografa un meteōritologa Kona vadībā, un vēlāk uz Vīni un 
Freiburgu. 1899. g. viņu ievēl par Pēterpils Universitātes ģeo
loģijas mūseija konservatoru. Tanī pat gadā Pēterpils dabas 
Pētnieku biedrība komandē viņu uz Ledus ōķeana piekrasti ģeo
loģisku rekognoscēšanas darbu izvešanai. 1901. g. Ķeizariskās 
mineraloģijas biedrības un Ķeizariskās dabas pētnieku biedrības 
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uzdevumā Popovs organisē un vada lielu ģeogrāfisku un ģeo
loģisku ekspedīciju uz centrālo, vēl neapmeklēto Krievijas Lap-
landes dalu, kur viņš pētīšanu turpina arī nākošos gados, pie 
kam sarīko 4 lielas ģeoloģiskas ekspedīcijas 1901., 1906., 1910. 
un 1914. gadā. 1904. g. un 1906. g. Pēterpils Universitāte ko
mandē B. Popovu uz Korsikas salu sfairolitisko iežu pētīšanai: 
pētījumu uzdevumā ietilpst arī centrālās Korsikas basisko gra
nītu pētīšana. 1905. g. Popovu ievēl par mineraloģijas un ģeo
loģijas pasniedzēju cīvīlo inženieru institūtā Pēteŗpilī, kur viņš 
paliek līdz aizceļošanai no Krievijas. 1908. g. viņš iztur mine
raloģijas un ģeōgnōsijas maģistra pārbaudījumu, pēc kam tiek 
ievēlēts par Pēterpils Universitātes mineraloģijas un ģeōgnōsi
jas katedras vecāko asistentu. Tanī pat gadā Popovs sāk lasīt 
Augstāko dabas zinātņu kursos lekcijas dinamiskajā ģeoloģijā. 
1912. g. ievēlēts par Pēterpils Universitātes privātdocentu viņš 
lasa petrografijas pētījumu metodikas kursu. 1913. g. Popovam 
uzticēta asistentu, pie Universi tātes atstāto un speciālistu 
darbu vadība, atsvabinot viņu no parastiem asistenta pienāku
miem. B. Popovs iespiedis ap 40 zinātnisku darbu, rakstu un 
piezīmju un nolasījis pāri par 60 zinātnisku ziņojumu Krievijas 
un Rietumu Europas starptautiskos kongresos un zinātniskās 
biedrībās. No 1906. g. līdz 1916. g. Popovs bija par Pēterpils 
dabaspētnieku biedrības mineraloģijas un ģeoloģijas nodaļas 
darbu redaktoru, bet 1916. gadā ievēlēts par biedrības sekre
tāru. Tanī pat gadā ievēlēts par Krievijas Zinātņu Akadēmijas 
dabas bagātību pētīšanas kommisijas locekli, bet 1917. g. pie
aicināts par vienu no 12 vīru kommisijas locekļiem Krievijas 
augstskolu reformai. 1920. g , atrodoties Norvēģijā, piejēmis 
aicinājumu iejemt Latvijas Universitātes mineraloģijas un vis
pārīgās ģeoloģijas katedru. 1924. g. piedalās starptautiskā ģeo
logu kongresā Somijā. 1927., 1928. un 1929. gadu vasaras pa
vada Korsikas salā, kuru apmeklē L. Universitātes uzdevumā, 
turpinot jau agrāk iesāktos šīs salas petroloģiskus un ģeolo
ģiskus pētniecības darbus. Pēdējā laikā strādā arī pie sta
rainās kristallisācijas parādības un rapakivi granīta pētīšanas. 
Kā pilntiesīgs loceklis piedalās un jem dalību šādās zinātniskās 
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biedrībās: Societē Francaise de Mineralogie, Deutsche Minera-
lugische Gesellscīiaft, Deutsche Geologische Gesellschaft, Ģeo
loģiska Forenmgen i Stockholm un Norsk Geologisk Forening. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 9 j u u m c o H , a . a . n b H b i e BKpan^eHHHKii 
dpHH^HHACKaro r p a H H T a p a n a K H B j i (Tp. CnB. 06m. ECT.), 2) Te-
rassenāhliche Bildungen unter Inlandeis gewesener Gebiete (Sch. 
d. Min. Ges.), 3) O IOHCHO pyccKOMT> PanaKHBH (Tp. RTIB. 06m. 
ECT.), 4) Eine Untersuchnung ūber Sphārolilhe (Tschermaks 
Miner. u. Petrogr. Mitteil.), 5) T^aBHbie HTOTH / I a n . i a H j c K o n 
3KcneAHuiH 1901 r. (3an. HinnepaT. MHHep. ObmecTBa), 
6) Mikroskopische Studien am Rapakiwi des VViborger Ver-
breitungsgebietes (Feunia). Bez tam līdz izceļošanai no Krie
vijas Popovs nobeidzis 6 manuskriptus. Divi no tiem nodoti 
iespiešanai un uz Pēterpils Universitātes rēķina pasūtītas 
vajadzīgās tabulas („ AHopT03HTOBaa o6 ; iacTb pyccK0H JIanjiaH.aĪH" 
— „Das Anorthositgebiet des russischen Lapplands" (10 dru
kas loksnes) un „^Bneaie ^ M H C T O H K p H c r a ; u i H 3 a u i H " — Strahl-
ungskrvstallisation" (5 drukas loksnes). 

7. Profesors Edvards Svirlovskis dzimis 1874. g. 10. no
vembrī Kurzemē; vidusskolas izglītību baudījis Jelgavas ģim-
nasijā, augstskolas Tērbatas Universitātē, kurā iestājies 1899. 
gada rudens semestrī. 1906. gadā viņš aizstāvējis disertāciju 
farmācijas maģistra g rādam; tā paša gada rudenī iestājies mag. 
K. Krēsliņa aptiekā Pēteŗpilī par laborantu. 1908. gada sākumā 
Svirlovskis uzaicināts par farmācijas žurnāla Oapiuauei Tn ' ;ec 
Kifi >KypHa;n> redaktoru un Pēterpils Farmaceutu Biedrības 
chēm. bakterioloģiskās laboratorijas vadītāju, un šos pienāku
mus izpildījis ar pātraukumiem līdz 1918. gadam. 1913. gadā 
viņš komandēts uz ārzemēm, kur strādā Bernā pie profesora 
A. Circha farmakognōsijā un O. Tunmaņa augu mikrochēmijā. 
1916. gadā Svirlovskis iecelts par zemkopības departamenta 
vecāko speciālistu Pēteŗpilī; 1916. un 1917. gada vasarā ko
mandēts uz Turkestanu pētīt turienes farmako-flōru un ierīkot 
un vadīt opija izmeklēšanas laboratorijas Semirečas arpa-
balā. 1919. gadā Svirlovskis uzaicināts Latvijas Veselības De
partamenta dienestā par departamenta chēmijas nodaļas va
dītāju, 1920. g. ievēlēts par Latvijas Universitātes docentu un 



110 

1924 . g. par profesoru. 1923 . g. vasarā universitāte viņu ko
mandē uz Vāciju, kur viņš s t rādā Berlīnes Farmācijas Institūtā 
un botāniskā dārzā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1 ) TJ/BHCTBie pa3BeaeHH0H COJIHHOH 
KHCJIOTH Ha 6-fejiKOBbm B e m e c T B a . Disertācija. 2 ) Zur Frage nach 
der Einwirkung von verd. Salzsāure auf Eiweisssubstanzen 
Zeitschr. f. phvsiolog. Chemie 1907 . 3) 030H-b Kam, o6e3Bpe-
ž K H B a i o u i e e cpeACTBO nHTbeBOH BOAH. sPapMaueBTHHeaKiH 
« v p H a ^ - b 1909 . 4 ) Tpynna cpocdpaTHAOB'b H ^euHTHH-b. <PapM. 
*ypH. 1 9 0 9 . 5 ) CoBpeMeHHoe H3CvrBAOBaHie MHHepajībHOH BOAH 
cor-aacHO TeopiHM'b p a c T B o p o B - b . <ī>apM. )KypH. 1 9 1 1 . 6) MaTe-
piajībi KTJ CTaTHCTHKt npoAa)KHaro m e j i H H a r o BOCKa. «Papin. 
*ypH. 1 9 1 2 . 7 ) MerH^OBbiH ajiKOrcnb CT> TONIKU 3 p i w s i cyAeŌHO-
xHMH i i ecKOH 3 K c n e p T H 3 b i . <I>apM. w y p H . 1912 . 8) 3aAaiH H Ha-
npaB.aeHie dpapMaņiH BT> p a 3 H b i n anoxn ea pa3BHTia. Atsevišķs 
novilkums. 9 ) OCHOBH MHKpocKommecKOH TCXHHKH H ea 3HaHie 
BT> d p a p M a K o r H 0 3 i n . <PapM. >KypH. 1 9 1 4 . 10) HaymrbiH OCHOBH 
Ky^brypbi j ieKapcTBeHHbixT> p a c r e H i n . Atsevišķs novilkums. 
1 1 ) KyjibTypa Mana H A o 6 b i B a m e oma BTJ CeMnp'E'rb'E. H3Aa-
H i e y n p a B ^ . BepxoBH. Hana^bH. CaHHTapHOH H 3B3K. i a c T n . 
1 2 ) Uber die Opiumgewinnung in Turkestan. Ber. d. Deutschen 
Pharmaz. Ges. 1 9 1 9 . 1 3 ) Semiŗečas farmako-flōra. L. U. Rak
sti 1920. 14) Die Pharmako-flora des Ssemiirjetsch-Gebietes 
Ber. d. Deutschen Pharmaz. Ges. 1 9 2 0 . 15) Latvijas kultivēto 
piparmētru eļļa un salnas iespaids uz piparmētras ellas sastāvu. 
L. U. Raksti 1 9 2 3 u n B e r . d. Deutschen Pharmaz. Ges. 1 9 2 3 . 
16 ) Latvija aklimatisac. nolūkiem kultivēto arstn. augu far-
makochēm. sastāvs. Latvijas Farmaceutu Žurn. 1927 . un 1928 . g. 
17) Alkaloidi^ modernās biochēmijas apgaismojumā. Latvijas 
Farmaceutu Žurn. 1927 . 18) Mikroskops um tā lietošana. 1927 . g. 
Mācības grāmata. 

8. Profesors Edvards Zariņš dzimis 19. novembrī 1876 . g. 
Jaun-Raunas pagastā. No 1 9 0 1 . līdz 1 9 0 4 . gadam viņš studējis 
Tērbatā farmāciju, 1 9 0 5 . gadā nolicis Maskavas Universitātē 
maģistra eksāmenu; no 1905 . līdz 1 9 0 6 . g. specializējies uz
turas un baudu vielu chēmijā prof. Frezenius laboratorijā Vis-
bādenē; no 1 9 0 6 . līdz 1907 . g. bijis par asistentu turpat; no 
1907 . līdz 1908. g. strādājis Pēterpils Kara Medicīnas Akadē
mijas farmācijas chēmijas laboratorijā. 1908 . g. Zariņš aizstā-
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vējis disertāciju farmācijas maģistra grādam Kara Medicīnas 
akadēmijā. No 1908. līdz 1918. gadam viņš bijis par Zemko-
)ības Ministrijas zinātniskās komitejas lauksaimniecības bakte
rioloģijas laboratorijas vicedirektoru un chēmijas nodaļas va-
Jītāju Pēteŗpilī. 1915. g. Zariņš ievēlēts par docentu Psīcho-
teuroloģiskajā Institūtā, 1916. g. par privātdocentu Sieviešu 
Medicīnas Institūtā un 1918. g. ievēlēts par profesoru II. Uni
versitātē Pēteŗpilī. Zinātniskos komandējumos Zariņš bijis 
1912. g. Vācijā un Holandē, 1915. g. — Zviedrijā. No 1919. gada 
Zariņš ir profesors Latvijas Universitātē, 1919./20. māc. gadā 
medicīnas fakultātes dekāns, saimnieciskās kommisijas loceklis, 
Politechniskā Institūta pārjemšanas kommisijas loceklis. No 
1919. g. augusta līdz 1920. g. februārim viņš izpildījis veteri-
nār-medicīniskās fakultātes dekāna pienākumus; no 1922. līdz 
1924. g., no 1926. līdz 1928. g. un 1929. g. pavasara se
mestrī chēmijas fakultātes dekāns, kā arī bijis par uni
versitātes aptiekas vadītāju. Bez tam Zariņš ir Starp
tautiskās chēmijas savienības uzturas vielu sekcijas lo
ceklis, Romas Starptautiskā Lauksaimniecības Institūta bio-
chēmijas sekcijas loceklis, Latvijas Chēmijas Biedrības priekš
sēdētājs, Latvijas Sarkanā Krusta Galvenās Valdes loceklis, 
Latvijas Tūberkulōses Apkarošanas Biedrības padomes loce
klis, Rīgas Farmaceutu Biedrības goda biedrs; tad vēl biedrs: 
Nocietē de chimie de France, Paris , Deutsche Chemische Ge-
sellschaft, Berlin, Latvijas Bioloģijas Biedrībā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) O ra;ieHOBbix'b npenapaTax , b H3"b 
pa3^iHHHbix-b c o p r o B - b Bajiepiamj. C-neiep6yprb 1908. Disertācija. 
2) Uber das Ratin II, (kopā ar Merežkovski) Centralblatt fūr 
Bakteriologie II. Abt.,1909. 3) O MeToa.ax-b H3c^-feA0BaHia KO-
POBbaro Mac/ia npu OTKpbJTiH ero dpa^bCHdpHKauiH. Ce;ibCK0x03. 
GaKTepiojior. Jlaōop. MHH. 3ein;i. C-neTep6yprb 1909. 4) Kb 
B o n p o c y o cocraB-fe H 3 H a q e m H KOpMOB-b ĶJIH nrau-b „Victoria". 
Tpyjbi Cx. 6 a K T . Jla6. M. 3. 1909. 5) AHajiH3-b H-fcKOTopbix-b 
KOpMOBbUTb H fli9TeTHMeCKHX-b CpeflCTBl. RJlft UTUUH. Tpy,nbi C -
Xo3. JIa6. M. 3. 1909. 6) CoBpeivieHHoe cocTO?mie MeTOjHKH H3-
c ^ t a o B a H i a n n e n i H a r o M e a a . Tpyabi C.-X. 6 a K T . Jlaō. M. 3 . 
1910. 7) Kh B o n p o c y o cocTaB-fe H 3 H a M e H J H npoTHBonapa3HT-
Hbix-b cpe^cTB-b „Tems", „Ellicom" H „Urpin". Tpy/i,bi C. x . 
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6 a K T . /Ia6. M. 3 . 1910. 8) O Rubiogen'-B. TpyAbi C.-X. 6 a i < r . 
Jla6. M 3 . 1910. 9) O H"BKOTopbix-b n p e n a p a T a x " b KopoBni > 
M a u a H ero cypporarax , b. TpyAbi C.-X. 6aKT. Jla6. M. 3 . 1910. 
10) MeAT>, ero c o c r a B - b H npocrEHiiiie c n o c o 6 b i OTKpbiTi» eŗo 
dpa^bCH(bHKam"H. C-rieTep6yprb 1910. 11) npocrfemiiie c n o c o 6 » i 
OTKpbiTin dpa^bCHCpHKauiH n i e n H H a r o Bocna . C-rieTep6yprb 1910 
12) MaTepia.ibi KT> B o n p o c y o MeTOAax-b OTKPHTI'H dpa^bCHtbHK;-
uiH KopoBnro Macna. Tpyabi C - X . 6ŪKT. Jla6. M. 3 . 1910. 
13) KT> B o n p o c y o MeTOAax-b o n p c A ^ e H i n BOHH BI> K o p o B b č K b 
M a c ^ . T p y a u C.-X. 6 a K T . Jla6. M. 3 . 1910. 14) MaTepia^.j 
K"b B o n p o c y o cocraB-fe MeAa BT> pa3^HMHbixT> paHOHax-b Poccir. 
TpyAH C e ^ b C K 0 X 0 3 H H C T B e H H 0 f l 6ZKT. J l a ō o p a T o p i H M. 3 . 191i. 
15) Polarimetrische Rohrzuckerbestimrmmg nach der Method: 
v o n Lehmann-Stadlinger. Zeitschr. fiir anal. Chemie 1912. 
16) K-b XHMIH BHHa. TpyAW b c e p o c c i f i c K . OapM. C i ^ A a 1911'. 
17) O MeTOAax"b H3c/i-BA0BaHiH n M e n H H a r o MC j a n p n OTKpbrri:i 
ero (pa^bCHdpHKauiH. TpyAbi BcepoccificK. <PapM. C i ^ A a 1912. 
18) K-b B o n p o c y o 6 " b HHBepTupoBamH KHC/iOTaMH c a x a p a 
noAKOpMKH nne^-b. TpyAbi C.-X. 6 a K T . Jla6. M. 3 . 1912. 19) 
PyKOBOACTBO KT> H3CjrfcAOBaHiio nwe;iHHaro M e A a . C-fleT. 1912. 
20) O r i e r b o 3arpaHHHHOH KOMaHAnpoBK"fe BT> TepiuaHiio H 1*0-
.naHAiio. TpyAH Ce^bCK0X03. 6 a K T . Jla6opaTopiH M. 3 . 1913. 
21) Beitrāge zur Kenntnis des russischen Honigs. Zeitschr. i 
Untersuch. d. Nahr.-und Genussmittel 1913. Bd. 25. S. 131. 
22) AnnapaT-b ĶJIH onpeA'B-'ieHiH KaTa;ia3bi. TpyAbi C.-X. 6 a K i . 
Jla6. M. 3 . 1913. 23) MaTepiajībi KT, BOnpocy o cocTaB-B n o B a -
peHHOH co;w pa3/iHHHHX'b M"bcTH0CTeH PocciH. TpyAbi C.-X. 6 a K T . 
Jlaō. M. 3 . 1914. 24) KT> B o n p o c y o 6 " b onpeA"BJieHiH caxapi 
06-beMHbiM-b nyTeM-b . TpyAH C.-X. 6 a K T . J\a6. M. 3 . 1914. 
25) MaTepiajībi B o n p o c y o c o c r a B - E njiOAOBO-fl6jioiHbix'b BHHĪ. 
pyccKaro npoH3BOACTBa. TpyAbi C.-X. 6 a K T . JIa6. M. 3 . 1914 
26) MaTepiajībi KT> B o n p o c y o cocraB-fc nepraMeHTHOH 6 y M a n i 
p v c c K a r o npoH3BOACTBa. TpyAH C.-X. 6 a K T . JIa6. M. 3 . 1914. 
27) KT> B o n p o c y o coAepwaHiH c n H p T a BTJ njiOAOBO-HroAHbixi. 
B H H a x ' b . >KypHajrb CejibCKoe XO3HHCTBO H JltcoBOACTBO. C-H 
1914. 28) KT> B O n p o c y o cocTaB'fc H 3 H a i e H i H SHKajmnTOBaro 
MeAa. TpyAH C.-X. 6 a K T . Jlaōop. M. 3 . 1914. 29) CoBpeMeHHoe 
COCTOHHie MeTOAHKH H3C^"EAOBaHifl MOJIOK3 ( 0 6 m . a H l a C T b , (DH3HM 
MeTOAbi). TpyAW C.-X. 6 a K T . JIa6op. M. 3 1914. 30) K-b BO-
npocy o AeHaiypau,iH caxapa ĶJIH noAKOpMKH nMeji-b. TpyAt ] 

C.-X. 6 a K T . Jlačiop. M. 3 . 1914. 31) K-b Bonpocy O6T> H3WBHe-
HĪH XHMHMecKaro c o c T a B a Bocna npH Harp-EBamH ero H B03A"BH-
CTBiH cbopMa^HHa. TpyAU C - X . 6 a K T . Jlaōop. M. 3 . 1914. 
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32) n o x o j H H H Haōop-b .ZL/IH OTKpbrriH *a^bCH(pHKauiH M e a a . Tp. 
C.-X. daKT. Jlaōop. M. 3 . 1914. 33) noxojHbiH Ha6op-b ĶJIH OT-
K p b m a tpaflbCHipHKauiH BOCK3. Tpy.fl.bi C.-X. 6 a K T . Jia6op. M. 3. 
1915. 34) MaTepiajībi K-b BOnpocy o c o c r a B ' E Me,a.OBbix"b HanHT-
KOBTJ pyccKaro npoH3BOjCTBa. Tpy/j.bi C.-X. 6 a K T . Jlaōop. M. 3. 
1915. 35) O MypHH-b. Tpyjbi C.-X. 6 a K T . JIa6op. M. 3 . 1915. 
36) K-b Bonpocy o npuroTOBJieiiiH BT> Pocciu c r y m e H a r o MOJiona 
B-b CBH3H Cb Hy>KjaMH B o e H H a r o BpcMčHH. Tpy,abi C.-X. 6 a K T . 

Jla6op. M. 3. 1915. 37) 063opT> n e p i o j H ^ e c K O H J i H T e p a T y p b i 
no XHMIH M e / i a H BOCKa 3a 1914 r. BtcTH. PyccK. 06uj . ffae-
JiOBOiiCTBa 1915. 38) CoBpeMeHHoe c o c r o H H i e MCTOAHKH mcn-k-
A o s a m a MO.iOKa (xHMH4ecKie MCTOAH)- Tpy/ibi C.-X. 6 a K T . JIa6. 
M. 3. 1916. 39) O n p H r o j H O C T H naTOKH ĶJIH n o j K o p M K H m e n ' b . 
B-BCTH. PyccK. 06m. HšieJiOBOACTBa 1916. 40) O npHronHOCTH 
caxapa, j e H a T y p H p o B a H H a r o HCHBOTHbiM'b MacJioivrb H KaMeHHO-
yro^bHbiMT> flerreM-b R J i n noAKOpMKH nsiejrb. Tpyjbi C.-X. 6 a K T . 

Jiaōop. M. 3. 1916. 41) O crpoernH nHiueBapHTejibHaro anna-
paTa H ero cpepMeHTax - b y CKopniOHOB'b (kopā ar Pavlovski). 
>KypH. PyccK. 4 > H 3 i o J i o r . 06m.. 1917.42) Marepia/ibi KT> B o n p o c y o6"b 
o6pa30BaHJH H co3p4jBaHĪH Me/ra . Tp. C.-X. 6 a K T . Jla6. M. 3 . 1917. 
43) Organisko skābju iespaids uz medus rašanos un nocatavo-
šanos. Latv. Univers. Raksti I. 1921. un Einfluss organischer 
Sāure auf Bildung und Reifung des Zuckerhonigs. Biochem. 
Zeitschr. Bd. 25, 1921. 44) U b e r d i e Fermente der Verdauungs-
organe der Skorpione. Latv. Univers. Raksti I. un Biochem. 
Zeitschr. Bd. 129. 1922. 45) Beitrāge zur Chemie der Bildung 
und Reifung des Bienenhonigs. Latv. Univers. Raks/ti I. un 
Biochem. Zeitschr. Bd. 120, 1921. 46) Medus vīni. Latv . Univers. 
Raksti I. Die Honigvveine. Zeitschr. fiir Untersuch. der Nāh-
rungs- und Genussmittel 1922. 47) Latvijas augļu un ogu vīni, 
Oikonomists 1922. 48) Beitrāge zur Kenntnis des Russischen 
Kochsalzes, Zeitschr. fūr Untersuch. d. Nahr. und Genussmittel 
Bd. 64, 1922. 49) Z. and Pavlovsky, On the Structure of the 
Alimentary Canal and its Ferments in the Bee (Apis mellifera 
L) . Ouarterly Journal of Microscopical Science Vol. 66, Par t 
III. 1922. 50) Piens un piena preparāti. Latv. Biedr. Derīgu 
Grām. apg. 1923. 51) Uber Fermente der Verdauungsorgane 
d e r Honigbiene. Latv. Univers. Raksti II. un Biochem. Zeitschr. 
Bd. 133. 1923. 52) "VVeitere Studien ūber Invertase des Darm-
ķanals der Honigbiene. Biochem. Zeitschr. Bd. 135. 1923. 
53) Uzturas vielu mākslīga pagatavošana. Latv. farm. žurnāls 
1924. 54) Zur Frage der Nahrungsmittelgesetzgebung in den 

Latvi jas Universitāte. 8 

http://Tpy.fl.bi
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Baltischen Staateii. Compte Rendu du I. Congrēs Pharmaceu-
tique des Dēlēguēs des Etats Baltiques 1926. 55) Z. and E. P a v -
lovskv, On the Structure and Ferments of the Digestive Orgāns 
of Scorpions. Ouarterlv Journal of Microscopical Science Vai. 
70 P a r t II. 1926. 56) Tauki un to izmeklēšana. Latv. Farm. 
Žurnāls 1927. un 1928. 

B. Docenti. 
1. Vecākais docents Jūlijs Auškāpis dzimis 2. jūnijā 1884. g. 

Baižkalna pagasta skolā — skolotāja Jāņa Auškāpja jaunākais 
dēls. Pirmizglltību viņš dabūjis skolā pie tēva ; no 1896. līdz 
1899. g. mācās K. Millera (Zariņu Kārla) reālskolā Cēsīs un tad 
Rīgas pilsētas reālskolā, kuru beidz 1902. g. Sabijis vienu gadu 
par mājskolotāju Novgorodas guberņā, Auškāpis 1903. gadā 
iestājas Pēterpils Technoloģiskā Institūta chēmijas nodaļā, 
kuru beidz 1910. g. ar uzslavu, iegūdams inženiera technologa 
grādu. Tanī pašā gadā viņš atstāts pie institūta sagatavošanai 
profesora amatam chēmijas šķiedrvielu un krāsvielu technolo-
ģijā. Auškāpis s t rādā zinātniski prof. A. Porai-Košica vadībā, 
apmeklē lielākos bij. Krievijas un Polijas manufaktūras r a 
jonus, pie kam ilgāku laiku praktiski s trādā Konšina manu
faktūrā Serpuchovā un Žirardovas manufaktūrā Polijā. No 
1910. līdz 1913. g. viņš lasa populāras lekcijas chēmijā Krievijas 
technikas biedrības vakara kursos strādniekiem Pēteŗpil ī ; 1911. 
gadā iecelts par docentu Pēterpi ls Sieviešu Politechnikā, kur 
saorganisē techniskās chēmijas laboratoriju. No 1911. līdz 

1914. g. Auškāpis darbojies par līdzstrādnieku izdevumā „Tech-
ničeskaja Enciklopēdija". 1913. g. viņš ievēlēts par IX. starp
tautiskā chēmijas kongresa krāsvielu sekcijas sekretāru. 1913. 
gada decembrī Auškāpis iztur Pēterpils Technoloģiskajā Insti
tūtā pārbaudījumu akadēmiskā cenza iegūšanai un iegūst tie
sības ārzemju stipendijai, kuru pasaules kara dēļ nevarējis iz
mantot. 1914. g. bij. Krievijas Zemkopības Ministrijas koman
dēts uz Vidusāziju, Bucharu un Chivu vietējo krāsošanas me
tožu izpētīšanai. — 1914. g. augustā viņš kā reserves leitnants 
mobilizēts un sabijis frontē līdz 1915. g. janvārim, kad ievai-
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nots un evakuēts uz Pēterpil i ; apbalvots ar 3 kara ordeņiem; 
pēc izveseļošanās komandēts akadēmiķa V. Ipatjeva rīcībā un 
darbojies par līdzstrādnieku sprāgstošu vielu sagatavošanas 
kommisija. 1915. g. vasarā Auškāpis izstrādā jaunu technisku 
metodi aromātisko ogļūdeņražu iegūšanai no naftas, un to ko
mandē uz Kazaņu šīs metodes realizēšanai vietējā gāzes fa
brikā, kuru pārbūvē par benzola fabriku. Metode vēlāk pielie
tota četrās lielās fabrikās Bakū. 1915. g. novembrī viņš iecelts 
par Volgas rajona sērskābes biroja priekšsēdētāju un 1916. g. 
maijā par bij. Krievijas galvenās artilērijas pārvaldes chēmijas 
komitejas pilnvaroto Volgas rajona chēmijas fabrikās. Šajā 
amatā Auškāpis vada chēmisko kaujas līdzekļu sagatavošanu 
Volgas rajona sērskābes benzola, smacējošo gāžu un sprāg
stošu vielu fabrikās; piedalās salicilskābes fabrikas saorgani-
sēšanā Kazaņā un izstrādā projektu un vada naftas benzola fa
brikas būvi Ņižņij-Novgorodā. 1917. gada sākumā Auškāpis 
komandēts par technisko konsultantu uz naftas benzola fabri
kām Bakū; tai pašā gadā ievēlēts par Volgas rajona chēmiskās 
rūpniecības demobilizācijas kommisijas priekšsēdētāju. 1918. 
^radā viņš saorganizē sacharina fabrikāciju Kazaņas gāzes fa
brikā. 1918. gada augustā, pēc tam, kad čechi iejēma Kazaņu, 
v iņš komandēts uz Samaru, tad uz Omsku, kur ieskaitīts gal
venās artilērijas pārvaldē par chēmiskās nodaļas priekšnieku. 
1919. g. beigās Padomju Krievijas kara spēks viņu sajem gū
stā, vadā pa dažādām koncentrācijas nometnēm un cietumiem 
un atsvabina Jekaterinburgā, kur tas vada Uralu centrālās zi
nātniski techniskās laboratorijas būvi. 1920. g. Auškāpis ievē
lēts par Uralu Kalnu Institūta profesoru organiskajā chēmijas 
technoloģijā; 1920. g. septembri atgriežas Latvijā un te viņu 
ievēl par docentu Latvijas Universitātes chēmiskajā šķiedrvielu 
un krāsvielu technoloģijā. 1920. 21. māc. gadā viņš māca chē-
uiiju R. Kļaustiņa ģimnasijā; 1920.—1921. g. vada dabaszinātņu 
nodalu Latvijas Tautas Universitātē, kur lasa arī chēmijas 
kursu. 1922.'23.—1923/24. g. viņš ir Latvijas Universitātes chē
mijas fakultātes sekretārs, 1924./25.—1925.'26. g. tās pašas fa
kultātes dekāns. 1927. g. Auškāpis ievēlēts par Romas Starp-
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tautiskā Lauksaimniecības Institūta zinātniski techniskās kom
misijas locekli: 1927.28. g. ir Latvijas Chēmijas Biedrības 
priekšsēdētāja biedrs. 1928. gadā Auškāpis apbalvots ar franču 
akadēmijas palmām (Officier d'Acadēmie). 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. 1) P r o veuia legendi darbs L. 0 . 
chēmijas fakultātē: CneKTpodpoTO>;eTpHHCci<iH MeroA-b onpe j t -
jieHifl K p a c H m H x i 3 B e i u e c T B - b H a BO/IOKUB. 3 a n n C K H Hjvmep. pyccK. 
TexH. o - B a , 1912. 2) r i o ^ y H e H i e UJH(b(pOBbix'b ocHOBaHif l nocpe j -
CTBOMTj H H T p 0 3 0 C O e j H H e H i H . >KypH. PyCCK. CpH3.-XHM. o - B a , 1 9 1 1 . 
3) Baismie aKpHOHHOBOro Ko;ibua Ha U B t r b K p a c a i u r n c b B e -
uiecTB-b. >KypH. PyccK. *H3.-XHM . o - B a , 1911. 4 ) O n p e / r k n e H i e 
K p a c s u i H X T , B e m e c T B - b . TexHmrecKaH 3Hi iHK.none,zuH, Cn6, 1914. 
5) r i o ^ y q e H i e napaKpacHaro Cb nOMonno p-HacpTacy^b(pHAa. 
>KypHa^-b (1)H3HKO - XHMHHecKaro o 6 m e c T B a , 1919 ro/j.a. 
6) Linu mērcēšana. Kopdarbība, 1922. 7) Dziju un audumu ba
lināšana. Kopdarbība, 1922. 8) Tekstilrūpniecības izredzes un 
uzdevumi Latvijā. II. Latv. inženieru un techniķu kongresa 
darbi, 1923. 9) Marselens Bertlots, (Marcelin Berthelot). Oiko
nomists, 1927. 10) M. Bertlota (Berthelot) sinteses un nopelni 
lietišķajā chēmijā. L. U. Raksti XVII. 1927. 11) Latvijas linu 
chēmiskais sastāvs. Oikonomists, 1928. 12) Balināšanas un krā
sošana latvju dainās. Latvju Tautas dainas III, Rīgā 1929. 

B. Darbi, kas kara u. c. apstākļu dēl nav iespiesti: 1) Ky-
c r a p H o e K p a i u e a i e B~b CpejHefi A3in H Byxap4i. Iesniegts bij. 
Krievijas Zemkopības Ministrijai 1915. g. 2 ) Onbīrb npHMliHe-
ma H e ( b T e H O B b i x - b KUC-IOTT. A; IH C H H T e 3 a KpaeHiHHX-b B e m e c r B ļ , . 
Iesniegts Pēterpils Technologiskā Institūta Chēmijas fakultāte 
1913. g. 3) nojn /^eHie a p o M a T H H e c i u r a ' b y r ^ e B o a o p o a o B , b m-b 
HecbTH. Referēts 1916. g. Kazaņas kara rūpniecības komitejā. 
Manuskripts Kriev. pilsoņu kara laikā nozudis. 4 ) 3 H a q e m e XH-
MHMecKOH npoMbim^eHHOc/ļH BT, o 6 o p o H ' E r o c y i i a p c T B a . Referēts 
chēmiskās rāpniecības kongresā Omskā 1919. g. 

2. Vecākais docents Ernests Dišlēris dzimis 22. februārī 
1880. g. Gaiķu pagasta Lejas Lauceniekos, Kuldīgas apriņķī. 
Kurzemē. Pirmo izglītību viņš baudījis Gaiķu pagastskolā: 
vēlāk mācījies 3 klasīgajā Tukuma pilsētas skolā, kuru nobei
dzis 1898. g. maijā; gadu vēlāk nolicis tautskolotāja eksāmenu, 
pēc kam darbojies par skolotāju papriekšu Kurzemē, pēc tam 
Kaukāzā. 1904. gada maijā Dišlēris izturējis abitūrijas pār-
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baudījumus pie Narvas ģimnasijas un tā paša gada augustā ie
stājies Pēterpils Elektrotechniskajā Institūtā studēt ēlektro-
techniku. Kad 1906 gadā pie ēlektrotechniskā institūta tika at
vērta ēlektro-chēmijas nodala, tad viņš pārgājis uz pēdējo, kuru 
arī nobeidzis 1911. gada februārī ar I. šķiras elektroinženiera 
i,rradu ēlektroclīēmiskajā specialitātē, pie kam par 3 5 fašu in
dukcijas krāsns projektu tam piespriesta sudraba medaļa. Pēc 
kursa beigšanas Dišlēris atstāts pie ēlektrotechniskā institūta 
sagatavoties zinātniskai darbībai; no 1914. g. 1. marta ievēlēts 
par asistentu pie techniskās ēlektrochēmijas laboratorijas, bet 
1915. gadā sācis lasīt lekcijas kā privātdocents dažos speciālos 
ēlektrochēmijas technoloģijas jautājumos. Pēc kara bada un 
juku laikus Dišlēris pavadījis Sibirijā (Omskā), kur laikiem strā
dājis par skolotāju pie techniskās vidusskolas, bez tam vēl ie-
iemdams dažus teclmiskus amatus Omskas dzelzsceļa valdē. 
1920. g. beigās viņš tiek atpakaļ uz Pēterpili pie ēlektrotech
niskā institūta, no kurienes 1921. g. martā atgriežas Latvijā. 
No 1. jūlija 1921. g. viņš strādā pie Latvijas Universitātes chē
mijas fakultātes par vecāko docentu ēlektrochēmisko techno-
loģiju specialitātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K-b Bonpocv o pauiOHa^b-
HOM-b p a c M e r f e H H j y K u i O H H H X ' b nenefi. I. daļa HaB-BCTin 3;ieKTpo-
Te.XHHHecKaro HHCTHTyTa. Bbm. VI 1912 r. II. daļa H 3 B 
3 j i e K T p o T e x H . MHCT. Bbm. IX 1913 r. 2) n p n r o a H O C T b 3-x-b 
$ a 3 H a r o rona ĶJIX nuTariiH cTa. ienjiaBHJībHbDCb AvrOBbix"b 
neqen. Iespiests H3B. 3 / i e i<TpoTexH. HHCT. Bbm. IX 1913 r. 
3) Onbīrb BbinJiaBKH tpeppoxpoMa H3i> ypa^bCKnx-b xpoMHCTbix-b 
p y j T > . Iespiests H 3 B . 3 . i - T e x H . HHCT . BbinycK'b XII 1915 r o n a , 
4) Oikonomiskie faktori aluminija iegūšanas rūpniecībā. Iespiests 
1. Latv. inžen. un techn. konferences darbos 1922. g. 5) Elektro-
ehēmiskās rūpniecības kā lielo hidroelektrisko staciju slodzes 
izlīdzinātājs. Iespiests II. Latv. inžen. un techn. konferences 
darbos 1923. g. 6) Die elektrische Leitfāhigkeit der Kupfer-
Arsenlegierungen. Iespiests Zeitschrift fūr Anorg. Chemie B. 80. 
1913. g. (kopā ar prof. N . Pūšinu). 7) O n o n y i e a ' m ajnoMHHin 
H3T> pyccKHX"b MHHepa^OB 'b . Iespiests H 3 B . 3 ; i -TexH. HHCT. Bbm. 
X 1914 r. (kopā ar N . Pūšinu un M. Maksimenku). 
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3. Vecākais docents Aleksandrs Janeks dzimis Daugavpilī 
28. novembrī 1891. gadā. Vidējo izglītību viņš dabūjis Pēteŗ
pilī Sv. Katrīnas skolā (1899.—1909. g.); 1909. gadā iestājies 
Pēterpils Universitātē fisikas-matēmatikas fakultātē chēmijas 
grupā; 1915. gadā nobeidzis šo fakultāti ar I. šķiras diplomu. 
No februāra 1916. g. līdz jūnijam 1918. g. Janeks strādājis P ē 
terpils Kalna Institūtā prof. P. P . von Veimarna laboratorijā, 
kur viņa vadībā specializējies dispersoidoloģijā un saga
tavojies zinātniskai darbībai. 1918. gada jūnijā Janeks 
ievēlēts par docentu Uralu Kalna Institūtā (Jekaterin-
burgā) un lasījis šinī institūtā fisikālās chēmijas kursu. 
1919. gada jūlijā ministra apstiprināts par profesora v. i. un, 
Kalna Institūtam evakuējoties no Jekaterinburgas, komandēts 
uz Vladivostokas Politechnisko Institūtu par profesora v. i . , 
lai lasītu tur fisikālās chēmijas kursu; 1919. g. oktobrī bez tam 
vēl ievēlēts par Vladivostokas Politechniskā Institūta Kalna fa
kultātes sekretāru. 1920. gada mar tā Janeks izbraucis no Vla
divostokas, jūnijā ieradies Latvijā un ieskaitīts Latvijas Univer
sitātes mācības spēku sastāvā. 1920. gada septembrī Latvijas 
Universitātes chēmijas fakultāte viņu ievēlējusi par docentu. 
1920. gadā Janeks nodibinājis pie Latvijas Universitātes un ie
kārtojis dispersoidoloģijas laboratoriju, kuru pārzina līdz ar 
chēmijas vispārējo l a b o r a t o r i j u . 

I e s p i e s t i e d a r b i : l )n n. dpoH-b BenMapirb H A . flHeicb 

OTHOLUeHie nOTIO)KHTe.fIbHbIX'b H OTpHU,aTeJIbHbIX'b AHCnepCOHJOB'b 
KTj BCTpHXHBaHirO C b paSJIH^HblMH npaKTHHeCKH HepaCTBOpHMblMH 
B e m e c T B a M H . }Kypm PyccK. XHM . 06m- 48. 1044 (1916); 1-J.3B. 
VpajībCK. HHCT . 1. III. 112 (1918/19). 2) IL n. dpomb BefiMapH-b 
H A. ArieK-b, Onpe/ļ-fejieme 3apHAOB-b y / j H c n e p c o H . a o B ' b . (>KypH. 
PyccK. XHM . 0 6 U . 48. 1045 (1916); H3B-ECT. VpajībCK. r o p H a r o 
HHCT. 1. III. 113 (1918/19). 3) n . n. dpoH-b BeHMapHT, H A. HHCKT., 
O npoueccfc „pacTBOpeHiH<< x / i o p H a r o 30JiOTa B-b a p o M a r a t r e c K H X ' b 
yr^eBoaopoAax-b. (>Kypm PyccK. XHM . 0 6 m 48. 1060 (1916). 
H3B-BCT. Ypa^bCK. TopH. HHCT . 1. III. 127 (1918/19). 4) A . flrieK"b. 
KoaryjnmiH /tHcnepcoHHHbix-b pacTBOpoB"b Ha noBepxHOCTHX-b p a 3 -
fl-fe^a conpHKacaioui.HXCH dpa3"b. (H3B. Y p . r o p H . HHCT . 1.45(1918/9). 
5) A . Janek. Rhythmisch gebānderte Niederschlagshāutchen 
auf Flūssigkeitsoberflāchen I. Kolloid-Zeitschr. 32. 252 (1923). 
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6) A. Janek. Rhythmisch gebānderte Niederschlagshāutehen 
auf Flūssigkeitsoberflāchen II. Koll.-Zeitsclīr. 33, 86 (1923). 
7) A. Janek. Ein Uberfūhrungsapparat. Koll.-Zeitschr. 34 103 
(1924). 8) A. Janek un Br. Jirgensons. Einfluss der Alkohole auf 
die Koagulation von dispersoiden Lōsungen. Koll.-Zeitschr. 41. 
40 (1927). 9) A. Janek un Br. Jirgenson. Sensibilisierende und 
stabilisierende VVirkung der Maut auf kolloide Lōsungen. Bio
chem. Zeitschr. 180. 193 (1927). 10) A. Janeks un Br. Jirgen
sons. Alkoholu iespaids uz dispersoidu koagulaciju. Acta Uni
vers. Latv. 16. 507 (1927). 11) A. Janek un Br. Jirgenson. Die 
Viskositāt von alkoholhaltigen Gelatinelōsungen. Latv . Farmac. 
Žurn. 1927. g. Nr. 2. 12) A. Janeks un Br. Jirgensons. Agara un 
želatines v iskosi tāte alkoholu un sālu klātbūtnē. Latv. Farmac . 
Žurn. 1927. g. Nr. 3. 13) A. Janek. Tabaklauge a ls Reduktions-
mittel zur Herstellung von Solen. Koll.-Zeitschr. 41. 242 (1927). 
14) A. Janek. Ein neues Kapillarphānomen. Kolloidchem. Bei-
hefte 24. 418 (1927). Acta Univers. Latv. 17. 681 (1928). Disertā
cija. 15) KpaTKin yqeōHHKib jHcnepcoHAO^oriH. XII -ļ- 248 crp. 
nerporp. 1915. 16) Neorganiskā chēmijā. 3. izd. 226 lpp. Rīgā 
cija. 16) Neorganiskā chēmijā. Trešais izdevums. 226. lpp. Rīgā 
1924. 17) Dispersoidoloģijas pamati. I. dala. VI .+101. lpp. Rīgā 
1925. 18) Budha mācības pamati. VIII.+88 lpp. Rīgā 1925. 
19) Dzīve un Reliģija. 48 lpp. Rīgā 1925. 20) Das Problem des 
Buddha. Der Pfad III. 220. Mūnchen. 1925. 21) Nibbāna — die 
hōchste .Kultur. Der Pfad IV. 18 (1926). 22) Ecce mundus. Der 
Pfad IV. 91 (1926). 23) Die Religion Buddhas. Vortrag, gehal-
ten in der Gesellschaft fūr psvchische Forschung in Riga. Der 
Pfad IV. 132, IV. 151, Mūnchen 1926. 24) „fiast du des Entstan-
denen Nichtigkeit erkannt, so bist du auch Erkenner des E\vi-
gen gevvorden." Der Pfad V. 6 (1928). 25) XapaKTepHCTm<a Ha-
y H H o f t j-BHTe^bHOcra II. n . cboH"b BemnapHa («Mo^ojaH Pycb" 
Maija burtnīcā 1919. g. lpp. 30—32; H3B"bcr. ypa/ ibCK. TopH. 
H h c t . 1. IV. 28 (1918/19). 

4. Vecākais docents Aleksandrs Liepiņš dzimis 1880. gada 
8. decembrī Vidzemē, Taurupes pagastā . Sabijis v ienu ziemu 
šī pagasta skolā, viņš pirmizglītību turpinājis Rīgā; vēlāk ap
meklējis bijušo Rīgas semināru, no kura izstājies kursu neno-
beidzis; pašmācības ceļā sagatavojies s a v a tēva mājās uz 
laukiem un izturējis gatavības pārbaudījumu pie Carskoje-Selas 
klasiskās ģimnasijas 1903. gada pavasarī un tanī pašā gadā 
iestājies Pēterpils Universitātes fisikas un matemātikas fakul-
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tātē. P ē c kursa beigšanas 1909. g., viņš atstāts pie šīs augst
skolas, lai sagatavotos zinātniskai darbībai, par stipendiātu pie 
organiskās chēmijas ka ted ras ; no 1914. gada iejēmis asistenta 
vietu pie prof. A. Favorska Pēterpils Universitātē. Pasaules 
kara laikā Liepiņš parallēli zinātniski paidagōģiskai darbībai 
minētā augstskolā strādājis toreizējās Krievijas galvenās arti
lērijas pārvaldes chēmijas komitejas spridzināmo vielu kommi
sijas laboratorijā, bet pēc t am nodarbojies ar gāžu un pretgāžu 
jautājumu pētīšanu un kādu laiku pavadījis komandējumā fa
brikā „Jho6HMOB-b H CojibBa" Jekaterinoslavas guberņā; vē
lāk uz akadēmiķa V. Ipatjeva priekšlikumu organisējis trīs fron
tes laboratorijas un vadījis vienu n o tām (Ziemelfrontes labo
ratoriju) līdz kara beigām. Kara laikā Liepiņš konstruējis sa
vas sistēmas aparātu respīrātoru izmeklēšanai un padarījis šā
dus eksperimentālus darbus sakarā ar kara laika jautājumiem: 
1 ) 0 xjiopHpOBaHiH 6 e H 3 0 ^ a BT> napax-b; 2) O /rfeHCTBiH /ļbiMH-
Uieil CEpHOH H X^0pOCy^b(ļ)0pOBOfl KHC10TbI Ha «ejrB30 H 'CBH-
H e u > ; 3) 0 B3aHM0A'feHCTBiH eBpbi H cBpoyr^epoja Cb c fepHof t 
H xf lopocy^bcbopoBOH KHCJiOTaMH; 4) O nojiyneHiH c p o c r e H a H3T> 
q e T b i p e x x j i o p H C T a r o yrj iepoja .oMcTBieMT, AbiMsnuefi CEpHOH KH-
CJIOTH un 5) O BJiiHHiH pa3Hbix-b dpaKTopoB'b ( B J i a r n , yr^eKHCJiOTbi, 
n îOTHOCTH HaŌHBKH pecnHpaTopa yr^eM-b) Ha npoaojOKHTejihHOCTb 
n o ^ e 3 H a r o j t i i c T B i a c y x H X T > npoTHBOra30B'b. Minētie darbi kara 
apstākļu dēļ palika nepublicēti, bet daļa iegūtā eksperimentālā 
materiāla izlietota vēlāk publicētam darbam: O B3aHMo;rBHCTBiH 
H e ™ p e x x ^ o p H C T a r o yr;iepoaa ci. j b i M H m e H CEPHOH KHCJIOTOH 
Kara laikā Liepiņš vēl lasījis lekcijas virsniekiem gāžu 
un pretgāžu jautājumos. P ē c miera noslēgšanas ar vācie
šiem viņš atgriezies Pēteŗpilī un turpinājis savu zinātniski pai-
dagōģisko darbību Pēterpils Universitātē par asistentu un pēc 
t a m par chēmijas docentu; vēlāk sajēmis vairāk piedāvājumu 
iejemt chēmijas profesora vietu provinces augstskolā, bet attei
cies no tiem un pārbraucis Latvijā, kur no 1921. g. 1. jūlija 
iejem Latvijas Universitātē chēmijas fakultātes vecākā docenta 
vietu. 
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I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K-b B o n p o c v o6-b H 3 0 M e p H b i x ' b 
n p e B p a i u e H i f l x - b ra^ooHjrHjpHHOB-b c i > T p e T m m b i M - b pa/j.HKajiOMT> 
B-b qacTHU'b. >KypH. PyccKaro <J>H3HKO-XHMHW. 06HJ., I O M E XL1V 
un Chemisches Zentralblatt 1912. 2) O ciepcon30MepHbix-b ],2-
flHMeTHJi-1,2-/indpeHHJi3TaHaxT3. >Kypn. PyccK. <PH3.-XHM. 06m,., 
TOM-b XLIV un Chemisches Zentralblatt 1 bl2. 3) O c r e p e H 3 0 M e -
pin CHMMeTpHmraro JJ.H3THJIjndpeHHJi3TaHa. >KypH. PyccK. <Pb3.-
XHM. 06m,-, TOMTJ XLVII un Chemisches Zentralblatt 1915. 4) Ma
T e p i a j ī b i n o B o n p o c y o n o j i y H e H i H a p o M a r a t i e c K H X ' b H H T p o c o e / j H -
H e H i i i . Iespiests atsevišķā izdevumā 1916. g. 5) O B 3 a H M 0 j j / E M -
CTBM qeTbipexx^opHCTaro yr;iepo,aa cb . a b i M s n u e n c s p H O H KHC/IO-
TOH. )Kyp_H. PyccK. <Ī>.-X. 06m-, T. LII un Chem. Zentralblatt 1921. 
Latvijas Universitātē Liepiņš padarījis šādus eksperimentāli zi
nātniskus darbus chēmijā: 1) Pa r 1,2-dipropil — 1,2-difeniletana 
stereoizomeriju. 2) Par 1,2, dibutil — 1,2 difeniletana stereoi-
zomeriiu. 3) P a r 1,2-diheksil — 1,2-difeniletana stereoizome
riju. Šie pēdējie trīs darbi n a v v ē l publicēti, bet pieteikti V . Men-
Jeļejeva kongresam, kas sanāk 1928. g. jūnijā Kazaņā. Bez tam 
Liepiņš izstrādājis aktīvās ogles iegūšanas metodi un kon
struējis savas" sistēmas elektrisku krāsni un aparātu chēmisko 
reakciju izpildīšanai heterogēnā veidā pie augstām temperatū
rām. Liepiņš ir biedrs Latvijas chēmijas biedrībā, „Societē 
chimique de France", Deutsche Chemische Gesellschaft un 
Pycci<oe <PH3HK0-XHMimecK0e OdiuecTBO. 

5. Vecākais docents Edvards Lindemanis dzimis 1878. g. 
24. aprīlī Jelgavas apriņķī; beidzis Jelgavas reālskolu, nodar
bojies par mājskolotāju; 1898. g. iestājies Rīgas Politechnikā, 
kurā studējis līdz 1902. g. Pēc tam viņš strādājis vairākās fa
brikās Dienvid-Krievljā un Kaukāzā. 1909. gadā Lindemanis 
iegūst Kijevas Politechnikā inženiera technologa grādu un iz
vēlēts tur par asistentu, 1916. g. — par docentu. No 1902. g. 
bez studijām un zinātniskā darba augstskolā viņš iejem chē -
miķa un citas vietas fabrikās, kā arī būvē un pārvalda vairāk 
ehēmijas fabriku. 

6. Vecākais docents Jānis Maizīte dzimis 10. maijā 1883. 
sadā Liepas pagastā, Lecu mājās (Cēsu apriņķī). Pirmizglī-
tību viņš guvis tēva mājās un Liepas pagasta skolā; pēc tam 
apmeklējis privātu vidus skolu Valmierā un 1898. gadā nolicis 
eksāmenu Rīgā pie Nikolaja ģimnasijas. Ar farmāciju praktiski 
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viņš iepazinies aptiekās Vjazmā, Saratovā, Astrachaņā un Pē
teŗpilī. 1904. gadā Maizīte iestājies Tērba tas Universitātes 
medicīnas fakultātes farmācijas nodaļā, kuru beidzis 1908. gada 
janvārī ar prōvīsora grādu; pēc tam iejēmis jaunākā laboranta 
vietu pie Tērbatas Farmācijas Institūta, no 1908. gada 14. fe
bruāra līdz 1912. gada 15. novembrim, kad paaugstināts par 
farmācijas laborantu. 1914. gada 3. jūlijā Maizīte pārdēvēts 
par vecāko asistentu, un šo vietu iejēmis līdz Tērbatas krievu 
universitātes evakuācijai uz Voroņežu 1918. g. oktobrī. 1909. g. 
Maizīte nolicis pie Tērbatas Universitātes pārbaudījumus far
mācijas maģistra grādam un no 1909. līdz 1914. gadam iz
strādājis maģistra disertācijai tematu: P a r piena hologenhidra-
tiem un pārvēršanos ciklena un santena tipu ogļūdeņražos. Par 
minēto darbu ir iespiests iepriekšējs ziņojums Tērbatas Univer
sitātes rakstos 1910. gadā (Nr. 10) un tai pašā gadā krievu fisi-
kas uin chēmijas žurnālā (388. 1. p . ) . Daļa no šī darba ir ie
spiesta ari franču žurnālā Le Caoutchouc et la Gutta Percha 
1924. gadā (12164. 1. p.) un par dalu ir referēts Latvijas chēmi
jas biedrībā 1924. gadā. Maizīte strādājis kopā ar prof. 
I. Kondakovu par fenchila der ivāt iem (Journ. fūr prakt. 
Chemie 1909, 24) un sintētisko kaučuku. 1911. gadā par darbu 
universitātes izsludinātam tematam: r ī p c H 3 B O , n , c T B O 3<pHpHbix"b 

Mace^-b B-b PocciHpiespriesta Suvorova zelta medaļa ar lēmumu 
šo darbu iespiest universitātes rakstos un izdot par atsevišķu 
grāmatu uz universitātes rēķina. Lai šo darbu papildinātu ar 
personīgiem novērojumiem uz vietas, 1912. gada vasarā ko
mandēts uz Europas Krieviju un Kaukāzu. Par izdarītiem sve-
ķošanas mēģinājumiem Vidzemē un Krimā, kuru resultāti ir sa
kopoti darbā : OnuTbi Ha^-b n o a c o H K O H o 6 b i K H O B e H H O H H K p u M -

CKOH COCHH H ejiH B-b Poccin H n o j i v v e H H b i e npn STOME npo/ryKTbi 

n o a c o M K H Tērbatas Universitāte 1913. gadā Maizītēm piespriež 
Kreslovska zelta medaļu a r lēmumu arī šo darbu iespiest uni
versitātes rakstos. Sakarā ar projektēto farmaceutu augstsko
las izglītības reformu un institūta pārbūvi un paplašināšanu 
1913. un 1914. gadā Maizīte komandēts uz ārzemēm, lai iepa
zītos ar jauninājumiem laboratoriju iekārtā, kā arī lai papildi-
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nātos dažos jaunievedumos un paplašināmos mācības priekš
metos. 1913. gada vasaras semestrī viņš iestājies Mārburgas 
Universitātes filosofijas fakultātē, kur strādājis pa lielākai daļai 
farmācijas chēmijas institūtā prof. E. Šmita un 0 . Kellera vadībā 
ārstniecības vielu chēmiskā izmeklēšanā, un Botāniskā Institūtā 
prof. Artura Meijera vadībā — stādu anatomijā, farmakognō-
sijā un uzturas un baudu vielu mikroskopiskā analisē. Nākošā 
1914. gadā viņš strādājis Vīnes Universitātes Farmakognōsijas 
Institūtā, turpinādams speciālizēšanos farmakognōsijā un ārst
niecības augu kultūrā. 1914. gada 1. augustā Maizīte iesaukts 
aktīvā kara dienestā. Viņš iecelts par 307. lauku hospitāļu aptie
kas pārvaldītāju, bet jau 6. janvārī 1915. gadā pārcelts par 
6. lauku aptiekas nodaļas pārzini; 1916. gada 31. maijā iecelts 
par farmaceutu-darbvedi 10. un pēc tam 2. armijas štāba sani
tārā nodaļā. Viņa uzdevumos ietilpa galvenā kār tā vadīt aiz
sargāšanos pret smacējošām gāzēm. 1918. gada 20. janvārī 
Maizīte piekomandēts vakara frontes armiju sanitārai pārval
dei. 26. martā iecelts par 2. aptiekas bases laboratorijas vadī
tāju. 1918. gada rudenī agrākā Tērbatas krievu universitāte 
Voroņežā ievēlējusi Maizīti par docentu pie farmācijas kate
dras. Viņš kā augstskolas mācības spēks atsvabināts no kara 
dienesta, bet vietu pie universitātes varējis iejemt tikai 
1919. gada 1. februārī. Viņš lasījis lekcijas farmācijas, tiesas 
un analitiskā chēmijā, kā arī praktiskā farmācijā. Maizīte bijis 
nodarbināts arī jaunatvērtā farmācijas skolā par farmācijas 
chēmijas un kvanti tat īvas analises docentu un par lektoru pie 
universitātes organizētos desinfektoru un ārstniecības augu 
rūpniecības kursos. Viņš iejēmis vēl valsts farmaceutiskās fa
brikas chēmijas dajas vadītāja vietu un darbojies pie apgabala 
chēmijas nodaļas par konsultantu aiterisku eļļu fabrikācijas un 
dažos citos jautājumos. Atgriežoties Latvijā, Maizīte ievēlēts 
Par docentu tiesas chēmijā un farmaceutiskā propaideutikā pie 
chēmijas fakultātes, skaitot no 1. jūlija 1921. gada: 1922. gadā 
viņš ievēlēts par vecāko docentu farmācijas chēmijā. 1923. un 
1924. g. Maizīte strādājis Vīnes Universitātē, turpinot priekš 
kara iesāktos darbus un tuvāk iepazīstoties ar ārstniecības vielu 



124 

bioloģiskām un mikrochēmiskām izmeklēšanas metodēm. 
1925. gada septembrī viņu Latvijas Universitātes chēmijas fa
kultāte un Tautas Labklājības Ministrija komandējusi uz otro 
starptautisko stipri darbojošos ārstniecības vielu normēšanas 
konferenci Briselē: 1928. g. no 10.—14. septembrim tas koman
dēts uz otro starptautisko Europas ārstniecības augu interesentu 
konferenci Budapeštē. Chēmijas fakultātē Maizīte darbojies arī 
par fakultātes bibliotēkas kommisijas locekli un bijis no 
1924.—1926. gadam un no 1928. g. par fakultātes sekretāru. Pie 
Tautas Labklājības Ministrijas Farmācijas valdes Maizīte dar
bojies par pirmās Latvijas farmakopejas kommisijas locekli un 
ir farmakopejas redakcijas kommisijas priekšsēdētājs. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) KaMdpopa n p H p o n H a H H CHHTC-
T H M e c « a $ ? . <t>apiviaueB. m v p H a j r b 51 (1910) Ns N° 17 — 23. 
2) Uber ein Pfeffermūnzōl aus dem Kaukasus. Archiv der 
Pharmazie 249 (1911), 637. OapiuaueB. * y p H a ; r b 52 (1911, 470. 
3) OnbīTbi H a / r b n o j c o ^ K O H COCHH H e;m BT> Poccin H O CKH-
nH/jap-fc H3E >KHBHUbi Pinus silv. L. ^ a p i n a n e B T . m^/pmn-b 53 
(1912) N°JN° 1 — 6. 4) ScbnpHoe Mac/ io H3i> ercOBOH CMO^H 
«PapvtaueBT. *ypHa^-b 52 (1912 N?N° 28 — 29. 5) floflco^Ka 
X B 0 H H b i x T 3 f l e p . BT, POCCJH v nojiy ^a t ^ bie ripu s T o y b n p o j i y K T b i no j -
COMKH (7 c T a T e ī i ) . 3 a n n c K H Hinnep. PyccK.TexH. 06m. NrN? 8 — 10. 
6) Uber die Bedeutung der Alkaloide im Leben des Menschen 
und der Pflanze. Pharmacia 1923, Nr. 1—3. 7) Uber das Ter-
pentinōl der Krim. Chemiker-Zeitung 1923, Nr. 23. 7) Uber 
die Gevvhmung der Koniferennadelōle in Russland. Ber. v. 
Schimmel &. Co. 1923. 9) Uber das aetherische 01 der Rot-
tanne (Picea excelsa Lk.). Archiv de r Pharmazie 1923, Nr. 2. 
10) Uber das russische Harzterpentinōl. Archiv der Phar
mazie 1923. Nr. 3. 11) Latvijas opiums. Latvijas Farmaceutu 
Žurnāls. 1923. Nr. 3. 12) P a r farmakopeju ārstniecības vielu 
izmeklēšanas metodēm. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1924. 
Nr. 6/7. 13) P a r Latvijas priežu skuju ellām. Latvijas Farma
ceutu Žurnāls. 1924, Nr. 6/7. 14) P a r borniliodidu. Latvijas 
Universitātes Raksti. 1924., Nr. 10. Latvijas Farmaceutu Žur
nāls. 1925., Nr. 4. 15) Par starptautisko ārstniecības vielu no
menklatūru. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1924. Nr. 8/9. 
16) Par par>aržu ekstraktu iedarbošanās spējas noteikšanu bio
loģiskā ceļā. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1924., Nr. 12. 
17) Pētījumi par ārstniecībā lietojamām Latvijas papardēm un 
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viņu preparātiem. Latvijas Universitātes Raksti. 1925. Nr. XII. 
a) Extractum Filicis maris Volmarense. (Arī Latv. Farmac. 
Žurnālā. 1925., Nr. 5./6.). b) Par dažu Latvijas paparžu ekstrak
tiem 18) P a r paparžu ekstraktu iedarbo|anās spējas noteik
šanu chēmiskā c e ļ ā . Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1925. Nr t 11. 
19) Hvdrastis canadensis Latvijā. Latvijas Farmaceutu Žur
nāls. 1926., Nr. 4. 20) Solutio lodi spirituosa. Latvijas Farma
ceutu Žurnāls. 1926., Nr. 10,12. 21) Zur Pharmakopōefrage in 
den Baltischen Lāndern. Compte rendu du 1-er congrēs phar-
mac. des Dēlēguēs des Etats Baltiques 1926, 38. 22) Kopā ar 
prof. J. Kondakovu: Sur Ies haloi'dhvdrates du pinene et leur 
transformation en hydrocarbures du t y p e santēuique e t cyclē-
nique. Le Caoutchouc & la Gutta-Percha. 1924, 12164. 23)Bnewa-
T.iiHia Ha BTopoM-b MeHAejrEeBCKOM-b ch^Ķ-h no o6m- H npHK^aa 
XHMin H cbHSHK-B BT> C-neTep6yprE «Papinauep. H<ypHaji 51 (1912) 
NoJSfo 3 — 4. 24) Pa r I. Baltijas valšķu farmaceutu delegātu 
k o n g r e s a uzdevumiem un mērķiem. Latvijas Farmaceutu Žur
nāls, 1925. Nr. 6/7. Compte rendu du 1-er congr. pharm. des 
Dēl. des Etats Baltiques, 1926, 11. 25) Septītā Igaunijas Far 
maceutu diena Tērbatā (Tartu). Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 
1925, Nr. 12. 26) Otrā stipri darbojošos ārstniecības vielu 
priekšrakstu apvienošanas konference Briselē 1925. g. Latvijas 
Farmaceutu Žurnāls. 1926, Nr. 1.—3. 27) Ceļojuma iespaidi 
Somijā. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1926, Nr. 5/6. 28) In
terese par farmācijas pagātni. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 
1927, Nr. 7. Pārskat i pa r atsevišķiem jautājumiem: 29) Insu
l īns. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1924, Nr. 2. 30) Par san-
tonina falsifikāciju. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1924. Nr. 3. 
31) Ārstniecības vielu standardizēšana bioloģiskā c e ļ ā . Lat
vijas Farmaceutu Žurnāls. 1924. Nr. 5. 32) P a r jodkalija falsi
fikāciju ar bromkaliju. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1924, 
Nr. 10. 33) Pa r koncentrētiem uzlējumiem un novārījumiem. 
Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1925, Nr. 1. 34) P a r starptau
tiskās farmakopoijas jautājuma pašreizējo stāvokli. Latvijas 
Farmaceutu Žurnāls. 1928, Nr. 5. 35) Uber die Arzneipflanzen 
Lettlands. Bericht iiber die II. internationale Tagung europā-
i s c h e r Arzneipflanzeninteressenten 1928. 23. 36) Otrā s tarp
tautiska Europas ārstniecības augu interesentu konference Bu-
dapeštā. Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1929, Nr. 1.—3. 
37) Rahvusvaheline organisatsioon arstirohutaimede kultuuri 
ia_ kogumise alai. Eesti Rohuteadlane 1929. Nr. 2/3. 38) Un
gārijas paprika. Latvijas Farmaceutu Žurnāls 1929, Nr. 4. 
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39) ripoH3BoacTBO a r p H p H b n c b Mace.Tb B-b Poccin. Izsludinātam 
tematam 1911. gadā iesniegts Tērbatas Universitātei. 40) Onu™ 
HaJTb nOilCOMKOH OŌblKHOBeHHOH H KpblMCKOH COCHbl II CTIH 
B-b PocciH H no^yveHHbie npn STOM-b n p o / i y r , T b i noncoHKH 
Izsludinātam tematam 1913. gadā iesniegts Tērbatas Universi
tātei. Abiem darbiem piešķirtas zelta medaļas. 41) Prof. Dr. 
.lozefs Mellers (nekrologs). Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1924, 
Nr. 11. 42) Prof. Dr. J. Gadomers (60. g. dzimšanas dienā). 
Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1927, Nr. 5. 43) Marselens 
Bertlots (Marcelin Berthelot) (100 g. dzimšanas dienas atcerei). 
Latvijas Farmaceutu Žurnāls. 1927, Nr. 10. 44) Henriks Ibsens 
kā farmaceuts (100 g. dzimšanas dienas atcerei). Latvijas Far
maceutu Žurnāls. 1928. Nr. 3. 45) Bez tam publicējis sīkākus 
dažāda satura rakstus Latvijas Farmaceutu Žurnālā no 1925. 
līdz 1928. gadam. 

R e f e r ā t i : 1) Daži virzieni un mērķi praktiskā farmā
cijā II. Latvijas farmaceutu kongresā 1923. g. (septembrī). 
2) Par Valmieras paparžu ekstraktu. Tai pašā kongresā. 3) P a r 
pinena halogenhidratiem. Latv. Chēm. Biedr. 1924. g. (maijā). 
4) Ārstniecībā lietojamās Latvijas papardes. Latv. Chēm. 
Biedr. 1924. g. (decembrī). 5) Kosmētiskie līdzekļi senatnē un 
tagad. Latv . Chēm. Biedr. populāru lekciju ciklā 1925. g. 
(aprīlī). 6) Kaujas gāzes. Viņu lietošanas veids pasaules karā, 
aizsargu un ārstniecības līdzekli (3 l ekc) . Kara farmaceutu 
kursos 1925. g. (aprīlī). 7) P a r Baltijas valšķu farmakopoiju jau
tājumu. I. Baltijas valšķu farmaceutu delegātu kongresā 1925. g. 
(jūnijā). 8) P a r otro starptautisko stipri darbojošos ārstnie
cības vielu priekšrakstu apvienošanas konferenci no 21. līdz 
29. septembrim 1925. g. Briselē. Latv . Chēmijas Biedrībā (1925. 
gada). Rīgas farmaceutu biedrībā (1925./26. g.), Latviešu ārstu 
biedrībā (1926. g.), 7. Igaunijas farmaceutu dienā Tar tū (1925. 
gadā) un Lietavas farmaceutu biedrību kopējā sapulcē 1926. g. 
9) Pa r jaunākām farmakopoijām (3 lekcijas). Latvijas Farma
ceutu Biedrībā 1927. g. 10) P a r starptautiskās tīrās un lie
tišķās chēmijas 8. konferenci Varšavā, it sevišķi par bromato-
loģijas kommisijas darbību. Latv . Chēm. Biedrībā 1927. gadā. 
11) Uber die Arzneipflanzen Lettlands. Otrā starptautiskā Eu-
ropas ārstniecības augu interesentu konferencē Budapeštā 
11 .oktobrī 1928. g. 12) Uber eine Internationale Organisation 
der Kultur und des Sammelns von Arzneipflanzen. Igaunijas 
akadēmiskā farmaceutu biedrībā 23. novembrī 1928. g. 13) P a r 
otro starptautisko Europas ārstniecības augu interesentu kon-
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ierenci Budapeštā. Latvijas chēmijas biedrībā 1928. g. oktobrī 
un Latvijas farmaceutu biedrībā 1928. g. decembrī. 

J. Maizīte ir par biedri: Latvijas chēmijas biedrībā (arī val
des loceklis), Latvijas farmaceutu biedrībā, Latvijas bioloģijas 
biedrībā. Sociētē chimique de France, Deutsche pharmaz. Ge
sellschaft, Deutsche Chemische Gesellschaft, Gesellschaft fūr 
Geschichte der Pharmazie, Tautas Savienības veicināšanas bie
drībā, Krišjāņa Barona biedrībā, Tūberkulōses apkarošanas bie
drībā, Sociētē d'Ftistoire de la Pharmacie, un daž. c i t , kā arī 
delegāts Starptautiskā Farmaceutu Federācijā. 

7. Vecākais docents Alfrēds Petrikalns dzimis Rīgā 7. sep
tembrī 1887. gadā. P i rmo izglītību viņš baudījis Rīgas pamata 
skolā, kuru nobeidzot 1901. gadā, iestājies Rīgas pilsētas reāl
skolas techniskā nodaļā. Nobeidzis reālskolu ar godalgu 1908. 
gadā, Petrikalns iestājies Rīgas Politechniskā Institūta chēmi
jas fakultātē, kuru absolvējis 1914. gadā ar inženiera technologa 
grādu. Studiju laikā viņš darbojies par palīga asistentu pie 
prof. Dr. Luca chēmijā un vēlāk pie prof. V. Lebedinska fisikā, 
bez tam bijis vēl vienu gadu par prīvātasistentu pie Dr. A. v. 
Antropova radioloģijā, s t rādādams ar cēlgāzēm. 1914. gadā 
Petrikalns uzaicināts mācīt fisiku un chēmiju otrā Orenburgas 
kadetu korpusā; 1915. gadā iesaukts kara dienestā, pārgājis uz 
Maskavu. No 1916. līdz 1918. gadam viņš darbojies vienu laiku 
Par inženieri Vtorova mūnicijas fabrikā, pēc tam par chēmiķi-
instruktoru kara materiālu pagatavošanā galvenā kara nolik
tavā Losinoostrovskā; šinī laikā kara vajadzībām projektējis un 
būvējis nelielu fabriku ziepju rūpniecībai, par kuras vadītāju 
skaitījies līdz 1918. gadam. 1918. gadā Petrikalns piekoman-
dēts zinātniskai ekspedīcijai uz Pečoru prof. Kuļika vadībā, kur 
darbojies līdz pārnākšanai Latvijā, jūlijā 1920. gadā. No 1. jū
lija 1920. gada Petrikalns ievēlēts par asistentu Latv. Universi
tātes chēmijas fakultātē, kuras uzdevumā sācis lasīt no 1. jan
vāra 1921. gada fōtochēmijas kursu; no 1. jūlija 1923. gada ievē
lēts par vecāko asistentu chēmijas vispārējā laboratorijā; ok
tobrī 1923. gadā ievēlēts par privātdocentu pie fisikālās chēmi
jas katedras, pie kam no 1. janvāra 1924. gada sācis lasīt arī vēl 
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radioloģijas un matērijas uzbūves kursu; no 1. janvāra 1925. ie
vēlēts par docentu, bet no 1. septembra 1927. gada par vecāko 
docentu ī>ie fisikālās chēmijas ka t ed ras ; 2. decembri 1928. gadā 
ieguvis Latvijas Universitātes chēmijas doktora grādu, aizstā
vēdams disertāciju par tematu: Fosfora oksidācijas luminesceii-
ce un tās cēloņi. 1926. 27. un 1927./28. māc. gadā viņš bijis par 
chēmijas fakultātes sekre tāru ; no 1920. gada par Latvijas chc-
mijas biedrības sekre tāru ; Petr ikalns ir vairāku ārzemju zi
nātnisku biedrību biedrs. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Uber die Natur des Phos-
phorlichts. ZS. f. phvs. Chem. 80, 235 (1912) (kopā ar 
M. Centners vēru). 2) Zur Photokatalvse der Iodreduktion I. 
Latvijas Universitātes Raksti, 5, 173 (1923). 3) Zur Photokata
lvse der Iodreduktion II. Latvijas Universitātes Raksti, 7, 344 
(1923). 4) Uber die Chemilumineszenz und die Energieum-
\vandlungen bei der Oxydation des Phosphors . ZS. f. Phvs . 22. 
119 (1924). 5) Uber die Chemilumineszenz des Iodids der M11-
lonschen Base. ZS. f. Phys . 25, 292 (1924). 6) Chemilumineszeiu 
und heteropolare Bindung. ZS. f. Phys . 32. 569 (1925). 7) Uber 
die Explosionspektra des Ouecksilberfulminats und einiger 
Azide. ZS. f. Phys . 37, 610 (1926). 8) Par v i r s m a s u n tilpuma 
luminescences spektralanalisi. Latvijas Universitātes Raksti 
13, 669 (1926). 9) Piezīmes pie darba gaitas fōtoēlektriskā fō-
tometrijā. Latvijas Universitātes Raksti . 16. 617 (1927). 10) Uber 
die Lumineszenz des Chininsulfats. ZS. f. Phys . 42, 435 (1927) 
11) Uber den Ursprung des Lumineszenzleuchtens des Phos
phors. Naturvviss. 16, 205 (1928). 12) Fosfora oksidācijas lu-
minescence un viņas cēlonis. Disertācija. 1928. 13) Uber den 
Ursprung des Lumineszenzleuchtens des Phosphors . ZS. f. 
Phys . 51, 395 (1928). 

8. Vecākais docents Mārtiņš Prīmanis dzimis 24. jan
vārī 1878. g. Ādažos, Rīgas apriņķī. No 1890. g. viņš mācījies 
Rīgas Pētera I reālskolā, kuras kursu beidzis 1897. g. 1897. g 
iestājies Rīgas Polit. Institūta komercnodaļā, no kuras tai pašā 
gadā izstājies un nodarbojies no 1897.—1899. g. par mājskolo
tāju kādā ģimenē, kā arī apceļojis Vāciju un Itāliju; 1899. g. ie
stājies Rīgas Polit. Institūta chēmijas nodaļā, kuras kursu bei
dzis 1908. g. ar inženiera technologa grādu ar uzslavu, strādā
dams no 1906.—1908. g. par prof. P . Valdena asistentu Rīgas 
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Polit. Institūtā. 1 9 0 8 . g. Primanis prof. P . Valdena uzaicināts 
iejemt asistenta vietu Rīgas Pol. Inst. chēmijas fakultātē, bet 
atteicies no uzaicinājuma un no 1 9 0 8 . — 1 9 1 0 . g. darbojies par 
fabrikas pārzini Akc. sab. „Rendziny" (Petrikavas gub.) chē-
miskā fabrikā. No 1 9 1 0 . — 1 9 1 5 . g. viņš strādājis par rīcības 
inženieri un nodaļas vadītāju „A. G. Rūtenberga" chēmiskā fa
brikā, Rīgā; no 1 9 1 5 . — 1 9 1 6 . g. vadījis kā fabrikas pārzinis Akc. 
Sab.„PyccK.AKu.O-BoIUepHHrb" chēmisko fabriku Maskavā ; no 
1 9 1 6 . — 1 9 1 8 . g. strādājis Charkavas guberņā pie jaunas spridzi
nāmo vielu fabrikas K)H<HbiH 3 a B . B3pbiBHa™x-b B e m . c e l š a n a s , iz
pildīdams direktora palīga vietu un projektēdams un vadīdams 
dažu nodaļu izbūvi; no 1 9 1 8 . g. augusta līdz 1919 . g. jūnijam iz
pildījis Baltijas Techniskās Augstskolas un Latvijas Augst
skolas (lielinieku laikā) chēmijas fakultātē asistenta vietu; no 
1919. g. jūlija līdz 1 9 1 9 . g. oktobrim izpildījis sevišķa uzdevuma 
ierēdņa vietu Latvijas Tirdzniecības un Rūpn. Ministrijā. No 
5. septembra 1919 . g. Primanis ievēlēts par Latvijas Universi
tātes chēmijas fakultātes vecāko docentu, jēmis dalību L. Uni
versitātes organisācijas darbā no augusta m. 1919 . g. līdz šim 
laikam iejemdams dažādus amatus Organisācijas un Univer
sitātes Padomē, Saimniecības Padomē un chēmijas fakultātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) H3C/rB/j.0BaHie upmuu-b UB-ETO-
H3M-BHfleM0CTH „KOHTO KpaCHblfi" OTb KHCJIOTb. Id3B'feCTiH 
O-Ba fljia co/rEHCTBia y^ywuieHiio H pa3BHTirO MaHycpaKTypHOH 
npoMbiiu/ieHHOCTH. 1. 1 9 0 6 . g. 2) KT> B o n p o c y o caMOB03ropaHJH 
x.nonKa. H3BECTiH O - Ba AJIH co/rEHCTBin y / r y m n e H i j o H 
pa3BHTiro MaHycbaKrypHOH npoMbimne mocra. N°. — 1907. g. 
3) Lichtbrechungsvermōgen und elektrische Dissoziation. Zeit
schrift fūr physikal. Chemie, LIX. 4 . 1907 . g. (kopā ar P . Val
denu). 4 ) Moderne Schvvefelsāurekonzentrationsanlagen (ma
nuskripts). Ref. Chemiker Zeitung Nr. 6 0 . 1 9 1 1 . g. 5 ) Super
fosfāta rūpniecības nākotne un nozīme Latvija. Oikonomists. 
Nr. 4 . 1927 . g. 

Sastādījis sekošus projektus un pēc viņiem būvējis 
Charkavas guberņā 1 9 1 6 . — 1 9 1 7 . g.: a) Slāpekļa skābes fabriku 
(Harta un Valentīnera sistēmas) 2 0 t. konc. slāpekļa skābes iz
gatavos. 2 4 st. b) Nitrācijas atkrituma skābes denitrāciju — 
5 0 t. atkritumu skābes pārstrādāšanai 2 4 st. c) Sērskābes kon-

Lalvi jas univers i tāte . 9 



130 

centrācijas (Keslera sistēma) 60 t. denitrētas skābes pārstrā
dāšanai 24 st. 

Izstrādājis būvei paredzētos amonija nitrāta fabrikas 
projektus. Ražošanas spēja 60 t. mēnesī. Bez tam rakstījis 
par jautājumiem chēmijā un chēmijas technoloģijā pirmajā lat
viešu konversācijas vārdnīcā un darbojies līdzi latviešu termi
noloģijas kommisija. 

9. Vecākais docents Eižens Rozenšteins dzimis 18. aprīli 
1886. g. Liel-Salaces pag. Mērnieku muižā, kur viņa tēvs bijis 
par dzirnavnieku. P ē c Ainažu pagasta, Liel-Salaces draudzes 
un Limbažu pilsētas skolu beigšanas viņš iestājies 1904. g. 
N. Mironova kommercskolā un beidzis to 1907. g. ar sudraba 
medaļu. Tā paša gada rudenī Rozenšteins iestājies Rīgas Poli
techniskā Institūta chēmijas nodaļā; no 1909.—1911. g. rude
nim darbojies par prof. Dr. P . Valdena prīvatasistentu fisikālā 
chēmijā; 1911.—1915. g. blakus studijām strādājis A. Ch. Neu-
berga un Co mākslīgo dzirnavu akmeņu fabrikā par chēmiķi un 
speciāli pie karborunda un smirģeļu ripu ķeramiskas saistošas 
masas izstrādāšanas. 1915. g. augustā augšminētās firmas uz
devumā viņš braucis uz Eltona ezeru izpētīt apstākļus magnē-
sijas chlōrida iegūšanai, ko līdz ka ra sākumam ieveda no Vā
cijas. Pa r pētījumu resultātiem referēts Rīgas chēmiķu bie
drībā Maskavā. 1915. g. decembrī Rozenšteins iestājies a/s. 
Sīmensa un Sukerta fabr. dienestā Pēteŗpilī ar uzdevumu ierī
kot chēmisku laboratoriju un izstrādāt masas un metodes izo
lācijas materiālu ražošanai ēlektrotechnikas vajadzībām — at
radis izdevīgu jaunu izolācijas materiālu. Fabrikā viņš strā
dājis arī keramikas nozarē pie elektromagnētiskiem bremzes 
segmentiem; slimības dēļ dabūjis atvaļinājumu uz Latviju, kur 
palicis arī pēc kommūnistu padzīšanas. 1919. g. augustā Ro
zenšteins iestājies Rūpniecības Dep-ta dienestā par sevišķu uz
devumu inženieri un 1920. g. maijā iecelts par Rūpniecības Fi
nansu nodaļas vadītāju, kur iepazinies a r Latvijas, galvenā 
kārtā Rīgas, rūpniecības uzjēmumiem un viņu atjaunošanu. 
Rūpniec. D-ta dienestā viņš sabijis līdz 1921. g. janvārim, pēc 
kam iestājies Latvijas Universitātē nobeigt 1915. g. pārtrauk
tās studijas; studijas nobeidzis 1921. g. pavasarī . No 1921. g. 
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1. septembra Rozenšteins apstiprināts par jaunāko asistentu 
chēmijas fak-tē ar uzdevumu lasīt silikātu technoloģijas kursu, 
bet no 1923. g. 1. septembra apstiprināts par docentu silikātu 
technoloģijā un preču zinātnē. 1924. g. vasarā viņš bijis zināt
niskā komandējumā Berlinē, Čechoslovaķijā un Vīnē; 1927. g. 
rudenī apstiprināts par vecāko docentu. No 1920.—1927. g. 
Rozenšteins vadījis chēmisku darbnīcu „Raro" un no 1927. g. 
skaitās par konsultantu a/s. „Latvijas Māls" mākslas kerami
kas darbnīcās un Maruskas romāņcementa fabrikā. No 1922. g. 
viņš iejem priekšsēdētāja vietu Latvijas minerālvielu pētīšanas 
biedrībā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Svina glazūru piemērošana 
parastiem_ māliem ar dažādu minerāloģisku sastāvu. 
Latvijas Universitātes Raksti, IX. b. 1924. g., 178—208. lpp. 
2) Latvijas avotkalķi (kopa ar Z. Lancmani). Oikonomists. 
1924. g. Nr. 18., 20. un 21. 3) Prof. M. Glasenapa piemiņai. 
Latv. inžen. un techniķu kongresa biroja žurnālā 1923. g. 
Nr. 1/2. 4) Latvijas māli. Latvijas Saule. 1925. g. Nr. 26. 
5) Paras to mālu trauki. Kopdarbība. 1927. g. Nr. 9. 6) Plākšņu 
logu un spoguļu stikli. Kopdarbība. 1927. g. Nr. 11. 

S a g a t a v o t i i e s p i e š a n a i : 1) Latvijas saldūdeņu 
kaļķi (kopā ar Z. Lancmani). 2) Romāņcements no dolomitu 
merģeliem. 

C. Privātdocenti. 

1. Pr ivātdocents Boris Bružs dzimis 25. jūnijā 1897. g. 
Čimkentā, Turkestanā, kur tēvs vadījis santonina fabriku. 
1915. g. viņš beidzis pilsētas ģimnasiju Rīgā un iestājies Maska
vas Universitātes matemātiskā fakultātē kā arī Archaioloģiskā 
Institūtā; beidzamā ieguvis 1918. g. archaiologa grādu ar ieskai
tīšanu institūta kārtējos locekļos. Pēc lielā kara un ievainojuma 
pirmās atbrīvošanas c īņās (1919. g. martā) viņš izpildījis sakara 
virsnieka uzdevumus un sajēmis: atzinību virspavēlnieku pavē
lēs armijai, piemiņas zobenu no Anglijas militārās misijas 
priekšnieka un Lāčplēša ordeni. Bružs beidzis ar inž.-chēm. 
grādu 1924. g. L. Ū., tad divus gadus iecelts par Gh. E. Procter 
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Fellovv pie Princeton'as Universitātes un turpat doktōrējis 
1926. g , 1927. g. iecelts par privātdocentu pie L. Ū. 

I e s p i e s t i e d a r b i : Acta Univ. Latv . 10, 524; 11, 
271; 14, 485; 14, 505; 20, 433. Zt. f. Ph. Ch. 114, 237; 115, 
365; 119, 405; 123, 111; B3, 427. Journ. of Ph. Chem. 29, 733; 
29, 1184 ; 30, 680; 31, 681. Proc . Nat. Acad. Sc. 12, 233. Di
sertācijas: Archaiologa grādam Unncame w<OH"b Cnacu-ripeo6pa-
»eHCKaro MOHacTbipH; doktora grādam Thermal decomposition 
of carbonates. 

2. Pr ivātdocents Augusts Kešāns dzimis Vidzemē 27. okt. 
1881. g. Pirmmācību viņš baudījis Mālpils pag. skolā (1891. līdz 
1895.), pēc tam apmeklējis Rīgas Pētera I. reālskolu 
(1896.—1902.); iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā chēmijas 
nodaļā 1903. g., to beidzis ar inženiera technologa diplomu un 
ar uzslavu 1913. g. Kešāns ievēlēts par š tata asistentu t ā paša 
institūta chēmijas nodaļā no 1. jūlija 1914. g. Pasaules karam 
izceļoties, viņš kā reserves virsnieks iesaukts aktīvā kara die
nestā. Pēc kara beigšanas Kešāns darbojies par skolotāju 
Ukrainē Proskurovas reālskolā no 1. febr. 1918. g. līdz 13. sept. 
1919. g. Viņš ieradies Latvijā 1919. g. rudenī un brīvprātīgi ie
stājies nacionālā armijā. Kešāns ievēlēts par vecāko asistentu 
L. Ūniversitātēes chēmijas nodaļā no 20. dec. 1919. g. un par 
privātdocentu pie analitiskās chēmijas katedras no 3. februāra 
1926. g.; komandēts uz ārzemēm ar Kultūras Fonda pabalstu 
1926. g. vasarā strādāt Vīnes Techniskās Augstskolas mikro-
chēmijas laboratorijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Kvalitatīvās chēmiskās 
analises gaita. 1921. g.; otrs paplašināts izdevums 1924. g. 
2) Gaisa jūras bagātību izmantošana. Druva. 3) Trīs dabas 
likumi. Daba. 1924, I. 4) Fosforskābes atdalīšana kvalita
tīvās analises gaitā ar bismūta savienojumu palīdzību. 
L. U. R. X., 1924. 5) Ein nenes Abscheidungsverfahren 
der Phosforsāure mit basischem Wismutnitrat im Gange 
der qualitativen Analvse. Zeitschrift fūr anal. Chemie 67, 
1925. 6) Skābeņskābes atdalīšana kvalitatīvās analises gaitā 
ar bismuta oksinitrāta palīdzību. L. U. R. XIV, 1926. 7) Ein 
neues Abscheidungsverfahren der Oxalsāure mit basischem Wis-
mutnitrat im Gange der qualitativen Analyse. Zeitschr. f. anal. 
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Chemie 67, 1925. 8) Oksidēšanas un reducēšanas jēdziens 
chēmijā. Skola un Zinātne II., 1927. Bez tam darbojies līdzi 
arī pirmās konversācijas vārdnīcas un zinātniskās terminolo
ģijas vārdnīcas sastādīšanā. 

3. Pr ivātdocents Mārtiņš Straumanis dzimis 23. novembrī 
1898. g. Kretingā. 1912. g. viņš iestājies Jelgavas ģimnasijā,, 
bet ka ra apstākļu dēl nobeidz Jelgavas reālģimnasiju tikai 
1919. g.; tai paša gada pavasarī iestājies par brīvprātīgo Latvi
jas armijā; rudenī iestājies kara skolā, piedalījies kaujās pret 
Bermontu un Daugavas labā krasta aizstāvēšanā (Rīgā) un 
maijā 1920. g. nobeidzis kara skolu ar I. šķiru kā leitnants. 
1920. g. novembrī vēl dienestā būdams, Straumanis iestājies L. 
Ūniv. chēmijas fakultātē; demobilizējies martā 1921. g. 1923. g. 
septembri Universitāte viņam piespriež 1. godalgu par darbu 
„Katalitiskās parādības pie cinka šķīšanas skābēs" ; 1925. g. 
10. janvārī beidz fakultāti ar inženiera chēmiķa grādu. Līdz 
1. aprīlim 1927. g. viņš atstāts pie chēmijas fak. sagatavošanai 
zinātniskai darbībai. 3. aprīlī 1927. gadā Straumanis aizstāv 
doktora disertāciju un iegūst chēmijas doktora grādu. No 
1. maija 1927. g. līdz 1. jūnijam 1928. g. viņš s t rādā Vācijā 
prof. Tammaņa institūtā par International Education Board 
fello\v. Sākot ar 1928. g. 1. septembri Straumanis skaitās par 
jaunāko asistentu chēmijas fakultātē un tā paša gada novembri 
ievēlēts par privātdocentu. 

I e s p i e s t i e , d a r b i : M. Centnerszvver und M. Strau-
mann: 1) Die katalytischen Erscheinungen bei der Auf
lōsung des Zinks in Sāuren. Zeitschrift fūr phvsik. Chemie 
118, 4'16 (1925). 2) Die Uberspannungen des Wasserstoffs 
an fein verteilten Metallen. Zeitschrift fūr phvsik. Chemie 
118,438 (1925). 3) Ubt Radiumsstrahlung einen Einfluss auf das 
Potential der Wasserstoffelektrode aus? Zeitschr. f. physik. 
Chemie 118, 240 (1925). 4) Die katalyschen Erscheinungen bei 
der Auflōsung des Zinks in Sāuren. L. U. R. — XV, 361 (1926). 
5) Experimentelle Prūfung der Theorie der Lokalstrōme. Zeit
schrift f. physik. Chemie, 128, 369 (1927). G. Tammann und 
M. Straumann: 6) Die Anderung der Struktur und des elektri-
schen Widerstandes bei der Kaltbearbeitung von Metallen. Zeit 
schrift f. anorg. Chemie 169, 365 (1928). 7) Zur kristallographi-



134 

schen Orientierung metallischer Niederschlāge. Zeitschr. fiir 
anorg. Chemie 175, 131 (1928). 8) Zur Sichtbarmachung pla-
stischer Verformungen im Inneren eines VVerkstiickes. Zeit
schrift f. Metallkunde 19, 184 (1928). M. St raumann: 9) Flūs-
sigkeitspumpe aus Glas fiir Laboratoriumszwecke. Zeitschr. 
f. angew. Chemie 39, 1500 (1926). 10) Die Auflōsungsge-
schwindigkeit des Zinks, Kadmiums und Eisens in Sāuren vom 
Standpunkte der Lokalstrōme aus betrachtet (saīsināta doktora 
disertācija). L. U. R. — XX, 325 (1928). 11) Die Auflōsungs-
geschwindigkeit des Zinks in strōmender Schwefelsāure (habi
litācijas darbs). Zeitschr. f. phys. Chemie 129. 370 (1927). 
12) Uber die Verteilung von Beimengungen in Zinkeinkristallen. 
Zeitschr. f. anorg. u. allgem. Chemie 179 (1929). 

D. Asistenti. 

1. Vecākais asistents Marģers Gūtmanis dzimis 1885. gadā 
26. decembri Mores pagastā, Rīgas apriņķī; 1904. g. nobeidzis 
Pliskavas ģimnasiju, 1914. gadā absolvējis Katrīnas II. Kalnin-
stitūtu Pēteŗpilī ar I. šķ. diplomu; 1914. un 1915. gadā bijis par 
inženieri akc. sab. „Vossidlo u. Co", kas viņu komandējusi uz 
Vāciju un Holandi zin. nolūkā. No 1915.—1917. g. Gūtmanis 
atradies kara dienestā inženiera amatā . 1917. g. viņš izda
rījis ģeoloģiskus un petrografiskus pētījumus Mingrelijas kņaza 
īpašumos Kaukāzā, 1918. g. un 1919. g. bijis par alvas raktuves 
pārvaldnieku Aizbaikalā (Olovjannaja), 1919. g. izdarījis ģeolo
ģiskus pētījumus Mandžurijā, 1920. g. brīvprātīgi iestājies Tālos 
Austrumos Latvijas karaspēkā par kareivji. 1920. g. 1. no
vembri Gūtmanis ievēlēts par jaunāko asistentu pie ģeoloģijas 
un mineraloģijas katedras L. Ū. chēmijas fakultātē, bet 1924. g. 
1. decembrī par vecāko asistentu; 1926. g. 5. martā ievēlēts 
par privātdocentu pie ģeoloģijas ka tedras L. Ū. matemātikas un 
dabas zinātņu fakultātē. 1922. g. Gūtmanis izdarījis ģeolo
ģiskus pētījumus Tatru un Karpatu kalnos un Vācijas Silēzijā 
(ar Kultūras Fonda pabalstu); 1927. g. vasaras brīvlaikā izda
rījis ģeoloģiskus un minēraloģiskus pētījumus brūnogles rak
tuvēs Leipcigas apkārtnē, degakmeņa raktuvēs Stutgartes ap
kārtnē, Grimzelas spēkstacijas vietā Šveicē, Modenas salzās, 
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Vezuva krā tera un Počuolija jūrmalā, Itālijā (ar paša lī
dzekļiem). 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K. Ašmanis. Latvijas un 
vispārīgā ģeoloģija vidusskolām un pašmācībai. Daba. 
Nr. 1. 1924. 2) Vai Latvijā ir nafta? Daba. Nr. 2. 1924. 
3) Pars vardu ģeoloģiskam ekskursijām Rīgas apkārtne. Daba. 
Nr. 2. 1924. 4) Dabas zinātne un skola. Daba. Nr. 1. un 2. 
1925. 5) Daugavas ģeoloģiskā vēsture. Daba. Nr. 3. 1925. 
6) Lasītājiem. Daba. Nr. 3. 1925. 7) Latvijas dzelzsrūdas. 
Daba. Nr. 6. 1925. 8) Minerālu un iežu noteikšana ar mikro
skopu. Daba. Nr. 8. 1925. 9) Daugavas krāču izcelšanās. 
Latvijas Universitātes Raksti . XIII. 10) Jaunie dati Daugavas 
ielejas ģeoloģijā. Latv . inž. un techn. kongr. biroja techn. 
žurnāls. 1926. 11) Vai Latvijā atrodama dzelzsrūda? Jaunā
kās Ziņas. 5. febr. 1927. 12) Latvijas derīgie ieži. Daba. 
Nr. 6. 1927. 13) Latvijas knoversācijas vārdnīca. Daba. Nr. 2. 
Nr. 6. 1927. 

2. Vecākais asistents Edvins Iegrīve dzimis 28. maijā 
1878. g. Jelgavā. Pēc Rīgas pilsētas reālskolas beigšanas 1899. g. 
viņš iestājies Rīgas Politechniskā Institūta chēmijas fakultātē, ko 
beidzis 1906. g. ar inženiera technologa grādu. Beidzamos stu
diju gadus 1904.—1906. g. viņš bijis par prīvātasistentu pie do
centa Dr. O. Luca ; līdz 1908. g. nodarbojies par chēmijas sko
lotāju, chēm.-techniskā skolā Tveras guberņā; tad atgriezās 
Rīgā un chēmijas fakultātē Politechniskā Institūtā no 1908. līdz 
1918. un Latvijas Universi tātē no 1920. g. darbojies par vecāko 
asistentu pie kvalitatīvās analītiskās laboratorijas. Pr iekš kara 
dažas vasaras Iegrīve strādājis pie prof. V. Kōlšitera Bernes 
Universitātē. 1929. g. aizstāvējis disertāciju Latv. Universi
tātē un ieguvis Dr. chem. grādu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Uber die Empfindlichkeit der 
Bleireaktionen, Festschrift zum 50-jāhrigen Jubil. des Rig. 
Polvt. Institūts 1912, S. 103; Zeitschrift fūr analvt. Chemie 
1914, 53, 420. 2) Reaktionen zum Nachweis vom S 0 2 und 
N 0 2 und einigen Sāuren. Zeitschrift fūr analvt. Chemie 1924, 
65, 182. 3) 1925. g. Rīgā paša izdevumā iznāk grāmatiņa „Pie-
radīšanas reakcijas kvalitatīvā chēmiskā analise. 4) Reak
tionen zum Nachweis des Nitrit-, Nitrat- und Sulfit-Ions. Zeit
schrift f. analvt. Chemie 1926, 69, 382. 5) Uber einen empfind-
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lichen Farbnachweis fiir Antimon und VVolfram. Zeitschr. f 
analyt. Chemie 1927, 70, 400. 6) Beitrāge zum Nachweis von 
Zinn, Zink und Chlor. Zeitschr. f. anal. Chemie 1928, 74, 225. 
7) Beitrāge zum Naehvveis von Magnesium mittels Farbstoff-
reagenzien. Zeitschr. f. anal. Chem. 1929, 76, 354. 8) Beitrāge 
zum Nachweis von Aluminium mittels Farbstoffreagenzien 
Zeitschr. f. anal. Chem. 1929, 76, 438. 

3. Vecākais asistents Alfrēds Ieviņš dzimis 16. jūlijā 1897 
g. Zemgalē, 1917. g. beidzis Rīgas Aleksandra ģimnasiju, 
1919. g. iestājies Latvijas armijā Sibirijā. 1920. g. viņš iesācis 
studēt Latvijas Universitātes chēm. fak., kuru beidzis ar inže
niera chēmiķa grādu 1924. g. No 15. mar ta 1924. g. Ieviņš bijis 
par subasistentu pie silikātu technoloģijas un preču zinātņu ka
tedras un no 1. jūlija 1925. g. ievēlēts par asistentu pie augšā 
minētām katedrām; vada praktiskus darbus preču zinātnē un 
chēmijā tautsaimniecības fak. studentiem. 

4. Asistents Bruno Jirgensons dzimis 16. maijā 1904. gadā 
Ādažu pag., „Strēlniekos" (Rīgas apr . ) ; vidusskolas izglītību 
beidzis 1921. gadā; no 1921.—1926. gadam studē Latvijas Uni
versitātē chēmiju. Chēmijas fakultāti viņš beidz 1926. gada 
maijā ar chēmijas kandidāta grādu, no 1922.—1928. gadam 
strādā kā subasistents pie neorganiskās chēmijas un dispersoi-
doloģijas katedrām. 1928. gada septembrī Jirgensons ievēlēts 
par jaun. asistentu analitiskās chēmijas laboratorijā lauksaimn. 
un mediķiem; 1929. gada maijā ievēlēts par asistentu turpat. 
1928./1929. māc. gada pavasara semestrī vadījis organiskās 
chēmijas semināru medicīnas fak. studentiem. 

I e s p i e s t i e d a r b i : _ 1) Alkoholu iespaids uz hemoglo
bīna koagulāciju. Latvijas Universitātes Raksti. 17, 639 (1928) 
un Kolloid-Zeitschrift 41, 331, (1927), 42, 59 (1927), 44, 76 (1928). 
2) Die Koagulation des Hāmoglobins in Gegenvvart von orga-
nischen Stoffen. Biochem. Zeitschr. 193, 109_ (1928). 3) Or
ganisko vielu iespaids uz hemoglobīna koagulāciju un spektru. 
Latvijas Universitātes Raksti . 20. 400 (1929). 4) Beitrāge zu 
Kolloidchemie der Hāmo>globine I. Biochem. Zeitschr. 194, 140 
(1928); II. Teil. Biochem. Zeitschr. 200, 331 (1928). 5) Eine 
einfache Methode zur Messung der Koagulation. Kolloid. Zeit
schrift 44, 202 (1928). 6) Reversible Umwandlungen des Kathā-
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moglobins. Biochem. Zeitschr. 198, 206 (1928). 7) Die Koagu
lation stark solvatisierter Sole mit organischen Stoffen und 
Salzen. I. Teil. Biochem. Zeitschr. 195. 134 (1928); II. Teil. 
Kolloid. Zeitschr. 46, 114 (1928) und III. Teil. Kolloid. Zeitschr. 
47, 236 (1929). 8) Die Oxydations-Reduktionsreaktionen und 
die Frage uber des Wesen chemischer Binduing I. Zeitschrift 
fur Elektrochemie 35, 352 (1929). 

Kopīgi ar doc. A. Janeku publicēti sekosi darbi : 1) Sen-
sibilierende und stabilisierende VVirkung der Haut auf 
kolloide Lōsungen. Biochem. Zeitschr. 180, 193 (1927). 2) Al
koholu iespaids uz dispersoidu koagulāciju. Latvijas Univer
sitātes Raksti . 16, 507 (1927) un Kolloid. Zeitschr. 41, 40 (1927). 
3) Die Viskositāt von alhoholhaltigen Gelatinelōsungen. Latv. 
Farmac. Žurnālā, Nr. 2, 1927. 4) Agara un želatines viskositāte 
alkoholu un sālu klātbūtnē. Latv. Farmac. Žurnāls. Nr. 3, 1927. 
5) Dažu mazšķīstošu organisku vielu iespaids uz ēlektrolit-
koagulāciju. Latv. Farmac . Žurnāls, Nr. 5, 1028. 

5. Asistents Oskars Jirgensons dzimis 1895. g. Alojas pa
gastā, Valmieras apr. Beidzis tirdzniecības un kommercskolu, 
viņš 1916. g. iestājies Rīgas Politechniskā Institūta chēmijas fa
kultātē; 1917. g. beidzis kara meteoroloģijas kursus un dienē
jis krievu armijā. 1918. g. Jirgensons iestājies Baltijas Tech-
niskā Augstskolā chēmijas fakultātē, kur arī sācis strādāt par 
priekšlasījumu asistentu; 1919. g. iestājies Latvijas armijā. 
1919. g. beigās viņš ievēlēts par priekšlasījumu asistentu Lat
vijas Universitātes chēmijas fakultātē pie organiskas un analī
tiskas chēmijas katedras. Šinī amatā Jirgensons sabijis līdz 
1925. g. janvārim; chēmijas fakultāti beidzis 1924. g. ar inže
niera chēmiķa grādu. No 1924. g. oktobra līdz 1925. g. dec. 
viņš kalpojis Bruņošanas Pārva ldē par kaujas gāžu inženieri: 
no 1925. g. oktobra ievēlēts Latv. Universitātes chēmijas fa
kultātes kvalitatīvas analises laboratorijā par jaunāko asistentu, 
no 1927. g. maija, par asistentu. 

6. Vecākais asistents Pauls Kalniņš dzimis Pāles pagastā, 
Valmieras apriņķa Kalna krogā. Pi rmo izglītību Kalniņš iegu
vis mājas mācībā; 7—10 gadu vecumā apmeklējis Vitrupes pa
gasta Kirbižu skolu, pēc sagatavošanās pie mājskolotājas, iestā-
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jies Millera Rīgas pr ivātās reālskolas I. klasē un gadu vēlāk 
N. N. Mironova kommercskolas II. klasē, kuru beidzis 1904. g. 
pavasari . Tā paša gada rudenī Kalniņš iestājies Rīgas Poli
technikas būvinženieru nodaļā; 1906. gada rudenī iestājies Cī-
riches Universitātē un studējis tur dabas zinātnes līdz 1907. g. 
rudenim; 1907. gada rudenī iestājies Karlsruhes Techniskās 
Augstskolas chēmijas fakultātē, kur studējis līdz 1912. gadam. 

Karlsruhē Kalniņš gatavojies gala eksāmeniem, kad tam 
piedāvāta asistenta vieta Hannoveras Techniskās Augstskolas 
privātdocenta Dr. Fr . Bergiusa augstā spiediena laboratorijā. 
Vienu no pētījumiem par fainola pagatavošanu no chlōrbenzola 
pie augstām temperatūrām un augsta spiedienā (iespiests: Be
richte der deutschen chem. Ges. 1914) iesniedzis Karlsruhē par 
diploma darbu, kas piejemts gala eksāmeniem 1914. g. oktobrī. 
Pasaules kara izcelšanās dēļ Kalniņš nevarējis savu nodomu iz
pildīt, jo nācis vāciešu cīvīlgūstā, lai gan viņam atļauts tālāk 
strādāt laboratorijā. 1914. gada janvārī, kad laboratoriju pār
vērta par Esenes firmas „Th. Goldschmidt.-A.-G." zinātnisko 
laboratoriju, Kalniņš pārgājis šīs firmas dienestā un strādājis 
firmas zinātniskā laboratorijā Hannoverā un Esenē līdz pasau
les kara beigām. T ā kā Kalniņa darbiem bijusi praktiska no
zīme, tad firma viņam tos neatļāvusi publicēt. Tie ir firmas ar-
chīvā. Uz Kalniņa darbu pamatu Goldšmita firma jēmusi vairāk 
patentu, no kuriem daži ir arī uz viņa vārdu. 1919./20. g. ziemas 
mēnešus Kalniņš strādājis pie Berlīnes firmas „Erdoel- und Koh-
le-Verwertungs-A.-G.". Tur viņš vadījis Berlīnes centrālās 
laboratorijas analitisko nodalu. Tikai 1923. gada vasarā ma
teriālie apstākli tam atļāvuši nobeigt studijas Karlsruhē ar gala 
eksāmenu. No 1920. gada sākot Kalniņš strādājis par asistentu 
Latvijas Universitātes chēmijas fakultātes sintētiskā laborato
rijā. 1928. gada vasaras brīvlaiku viņš izlietojis doktora 
grāda iegūšanai Cīriches Universitātē, Šveicē. Viņa Rīgā iz
strādāto darbu pa r Perkina sinteses mēchanismu Cīriches 
Universitātes II. filosofijas fakultāte atzinusi par pie
tiekošu un pēc eksāmenu izturēšanas 16. jūlija sēdē Kalniņam 
piešķīrusi „Doctor philosophiae" grādu. No 1923. gada Kal-
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liņš strādājis nepārtraukti kara skolā par organiskās chēmijas 
lektoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Uber die Darstellung von Phenol 
aus Chlorbenzol. Berichte d. Deutschen Chem. Gesellschaft 
1914, 3155—60 (kopā ar prof. K. H. Meijeru un doc. F. Ber
zušu). 2) Reaktionen bei hoher Temperatur und unter hohem 
Druck I. Hvdrolvse und Oxydation von Benzvlalkohol. Latv. 
Universitātes Raksti. XI, 467—472. 3) Zur Theorie der Pe r -
isinschen Synthese. Uber den Mechanismus der Reaktion. Hel-
vetica chimica acta 1928. (disertācijas izvilkums). 4) Diser
tācija: Zur Theorie der Perkinschen Synthese. Uber den Me
chanismus der Reaktion. Ziirich. 1928. 

7. Jaunākais asistents Fricis Kronbergs dzimis 2. no
vembri 1898. g. Izviedes muižā, Kurzemē, Liepājas apr. No 
1908.—1914. g. viņš apmeklējis Činkas proģimnasiju Liepājā, 
kuru pabeidzis un pārgājis uz Nikolaja ģimnasijas V. klasi; 
1915. g. pavasar i turpmākā izglītošanās vācu okupācijas varas 
Pārtrakta. Līdz 1918. g. vasarai Kronbergs dzīvojis uz laukiem 
pie vecākiem, kur ar privātu stundu palīdzību turpinājis mācī
ties. Jūlija mēnesī tanī pašā gadā viņš aizbraucis uz Maskavu 
izglītību turpināt, kas nebija lemts, jo viņš tur mobilizēts lie
linieku armijā, no kurienes atbrīvojies 1921. g., kad arī atgrie
zies Latvijā. 1922. g. pavasarī viņš izturējis abitūrijas pārbau
dījumus pie Liepājas valsts vidusskolas, sācis studēt Latvijas 
Universitātes chēmijas fakultātē 1923. g. un pabeidzis 1928. g. 
pavasarī ar inženieŗa-chēmiķa grādu; strādājis kā subasistents 
Pie šķiedrvielu un krāsvielu technoloģijas katedras no 1925. g. 
1. oktobra līdz 1928. g. 1. septembrim, kad viņš ievēlēts par jau
nāko asistentu. Par da rbu : Sīkrūpniecībai piemērotas audumu 
izraibošanas metodes krāsās 1927. gada konkursā viņš sajēmis 
I- godalgu. 

8 - Vecākais asistents Jānis Krustiņsons dzimis 4. martā 
1892. g. Babītes pagastā, Rīgas apriņķī. 1909. gadā viņš pa
beidzis Rīgas Skolotāju Sabiedrības Tirdzniecības skolu un tajā 
Pašā gadā iestājies Mironova Kommercskolā, kuru pabeidzis 
1911. gada ar kommercijas kandidāta grādu; 1913./14. māc. gadā 
iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā chēmijas nodaļā. Nodi-
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binoties Latvijas Universitātei, Krustiņsons strādājis tūliņ no 
pirmā gada chēm. fakultātē 3 gadus par subasistentu pie neor
ganiskās un fisikālās chēmijas ka tedras ; 1921. g. maija mēne-I 
viņš beidzis ar uzslavu Latv . Universitātes chēmijas fakultāti 
pēc bij. Rīgas Politechnikas programmas ar inženiera techno-
loga grādu; 1921. g. 1. septembrī apstiprināts pie neorg. chēm. 
katedras par jaunāko asistentu, bet 1. februārī 1923. g. par asi
stentu fisikālās chēmijas laboratorijā; 1924. g. rudenī ievēlē 1 s 
par vecāko asistentu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. 1) Uber einige elektrolvtiscke 
Versuche mit freien Elektroden. (M. Centnerszvver und J. Kru-
stiņson. ) Latvijas Universitātes Raksti. V. 1923. g. 2) Ek-
schreibung eines neuen Apparats zur dynamischen Bestimmung 
der Dissoziationsspannungen (M. Ccntnerszvver und J. Kru
stiņson). Zeitschr. f. phys. Chemie, 124, 3/4, 1926. 3) Einfluss 
der Korngrōsse auf den Dissoziationsdruck fester Stoffe 
(M. Centnerszvver und J. Krustiņson). Zeitschr. f. physikal. 
Chemie, Cohen-Festband, 1927. 4) Einfluss der Korngrōse auf 
den Dissoziationsdruck fester Stoffe II. Bleikarbonat (M. Cen
tnerszvver und J. Krustiņson). Zeitschr. f. physik. Chemie, 132, 
3/4, 1928. 5) Sudraba karbonāta disociācija un graudu lieluma 
iespaids uz disociācijas spiedienu. Latv. Universitātes Rakst . 
XVII, 1928. 

B. Tulkojumi latviešu valoda: 1) Neorganiskas chēmijas 
kurss I. d. (prof. M. Centnerszvver). 2) Neorganiskās chēmijas 
kurss II. d. (prof. M. Cet)tnerszwer). 

9. Vecākā asistente Irma Kvēlberģe dzimusi 27. decembri 
1886. gadā Talsu apriņķī, Kandavas pagastā. 1898. g. iestāju
sies Jelgavas sieviešu ģimnasijā, kuras pilnu kursu beigusi 
1906. g., pēc tam iestājusies Augstākos Sieviešu dabas zinātņu 
kursos Pēteŗpilī, kurus beigusi 1914. g. No 1917. līdz 1920. g-
nodarbojusies kā dabas zinātņu skolotāja Daugavpilī sieviešu 
ģimnasijā; 1920. gadā pārnāk uz Rīgu, kur no jūnija 1920. gada 
līdz 1921. g. janvārim nodarbojas par vecāko mūseija pārraugu 
mācības līdzekļu mūseija. Pēc tam viņa pasniedz dabas zinātnes 
Valsts vidusskolā pieaugušiem, Millera neoģimnasijā un Bekera 
neoģimnasijā. No 1. aprīļa 1921. g. tā ir subasistente pie minera
loģijas katedras chēmijas fakultātē; 1 septembrī tai pašā gadā 
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ievelēta par jaunāko asistenti, 1. aprīli 1923. g. par asistenti un 
no 1. septembra 1926. g. skaitās par vecāko asistenti. 

10. Asistente Milda Labsvīrs dzimusi 28. janvāri 
1900. g. Valkas apriņķī, Vec-Bilskas muižā. Pirmo izglītību 
viņa baudījusi vietējā pagasta skolā; vidusskolu apmeklējusi 
Valkā un Valmierā; 1919. gadā iestājusies Latvijas Universitā
tes chēmijas fakultātē, kuru nobeigusi ar farmācijas kandidāta 
grādu 25. maijā 1927. gadā. No 1923. gada Labsvīrs strādājusi 
par subasistenti pie chēm. fak. farmācijas nodaļas; 1927. gada 
septembra mēnesī par jaunāko asistenti pie ārstniecības vielu 
izmeklēšanas laboratorijas. No 1. sept. 1928. g. asistente pie 
tās pašas laboratorijas. 

11. Asistente Olga Grauze-Lāce dzimusi Rīgā, 7. no
vembri 1897. g. P i rmo izglītību viņa baudījusi Rīgas Latv. Bie
drības 4-kl. skolā, pēc tam apmeklējusi Maldoņa siev. ģimnasiju. 
1915. g. viņa aizbraukusi uz Maskavu, 1916. g. pavasarī beigusi 
Maskavā Protopopovas siev. ģimnasiju; tā paša gada rudenī 
iestājusies Maskavas Kommerc-Institūta techniskā nodaļā. 
1920. g. augustā viņa atgriezusies Latvijā un iestājusies L. Ū. 
chēmijas fakultātē, kuru beigusi 1927. g. janvārī ar inženieŗ-
chēm. grādu. Sākot ar 1921. g. viņa strādājusi Volfšmita Akc. 
8ab rauga fabrikā par laboranti. 1927. g. septembrī viņa ievē
lēta par jaun. asistenti un 1928. g. par asistenti pie L. Ū. farma-
kognōsijas institūta. • 

12. Vecākais asistents Jānis Misiņš dzimis 3. februārī 
1885. g. Mēdzūlas pagastā , Vidzemē. Pirmizglītību viņš baudī
jis Mēdzūlas pag. skolā un to turpinājis Liezeres un Vec-Piebal-
gas draudzes skolā; pēc tam apmeklējis 4-klasīgo K. Millera 
Privāto reālskolu Cēsīs. Vidus skolas kursu viņš absolvējis par 
eksterņu pie Pētera I. reālskolas Rīgā 1907. gadā; vēlāk studējis 
ehemiju Rīgas Politechniskā Institūtā (1907.—1913. g.). Pēc in
stitūta nobeigšanas Misiņš strādājis kādu laiku (1913.—1915. g.) 
Krievu-Baltijas vagonu fabrikā par fabrikas izmēģinājumu la
boratorijas vadītāju, tad Vakaru Uralu dzelzsceļu virsvaldē Je-
katerinburgā un lasījis neorganiskās un analītiskās chēmijas 
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kursu Jekaterinburgas chēmijas technikas kursos (1916. līdz 
1917. g.). Pēc tam viņš strādājis Bakū pie chēmijas fabrikas 
būves (1917.—1918.); Latvijā atgriezies 1918. g. un, Pagaicu 
Valdībai nodibinoties, iestājies Zemkopības Ministrijas dienestā. 
Lielinieku laikā Misiņš strādājis Rūpniecības Kommisariātā. 
pēc Pagaidu Valdības atgr iešanās Rīgā, iestājies Satiksmes Mi
nistrijas ceļu un būvju virsvaldes dienestā (1919.—1921. g.), 
pēc tam Valsts Kontrolē (1922.—1923.) un no 1923. g. oktobra 
par asistentu pie chēmijas technoloģijas laboratorijas Latvijas 
Universitātē. 

13. Vecākais asistents Paulis Nuka (Nukke) dzimis 1890. g. 
14. maijā Rīgā. Izglītību viņš baudījis Rīgas Nikolaja I. ģimna
sijā (1899.—1908.) un Rīgas Politechniskā Institūta chēmijas 
nodaļā (1908.—1914.). Pēc institūta beigšanas Nuka strādāj's 
turpat par asistenta v. i. līdz iesaukšanai kara dienestā 1915. g. 
rudenī. Kara dienestā viņš ar nelielu pārtraukumu sabijis līdz 
1920. g. pavasarim, kad atgriezies no Dienvidu Krievijas 
Latvijā. 

I e s p i e s t s d a r b s : Prakt iskie darbi kvantitatīvā 
chēmiskā analisē. 1924. 

14. Asistente Irina Robežniece dzimusi 8. jūlijā 1897. g. 
Pēteŗpilī. 1917. gadā viņa ieguvusi par eksterni gatavības ap
liecību, 1918.—1919. g. studējusi Pēterpils Universitātes fis. un 
mat. fak. chēmijas nodaļā. 1919.—1920. g. Robežniece strādā
jusi par skolotāju Latgalē, 1920. g. iestājusies Latvijas Univer
sitātes chēmijas fakultātē, kuras farmac. nodaļu beigusi. 1926. 
g. 1923.—1926. g. viņa strādājusi par subasistenti pie uzturas 
vielu chēmijas katedras , 1926. g. ievēlēta par jaunāko asistenti. 
1927. g. — par asistenti pie uzturas vielu chēmijas katedras. 

15. Asistents Viktors Šķilters dzimis 1. maijā 1896. gadā 
Limbažos. 1912. gadā viņš nobeidzis Limbažu pilsētas 
skolu un turpinājis izglītību pašmācības ceļā; 1914. gadā 
iestājies aptiekā par mācekli ; 1915. gada rudenī iesaukts 
kara dienestā un. līdz 1918. g. darbojies par ro tas feldšeri Gali-
cijas un Rumānijas frontē. 1918. g. Šķilters atgriezies Latvijā 
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un strādājis aptiekā; 1919. g. iestājies nacionālā armijā un par 
kareivi jēmis aktīvu dalību frontē; 1920. g. maijā nolicis aptie
kāra palīga eksāmenu. 1920. g. rudeni viņš iestājies L. Ū. chē
mijas fakultātē, kuru nobeidzis 1927. g. ar farmācijas kandidāta 
grādu. No 1923.—1927. g. septembra m. Šķilters nodarbojas 
par subasistentu; no 1927. g. sept. m. par jaunāko asistentu un 
no 1928. g. septembra mēneša par asistentu pie praktiskās far
mācijas katedras. 

16. Asistents Arvids Šmits dzimis 1894. gadā Ternejas 
pag., Valmieras apr. Pabeidzis 1912. g. A. Ķēniņa reālskolu 
Rīgā, viņš tanī pat gadā iesācis studēt chēmiju Rīgas Politech-
iīiskā Institūtā; 1916. g. pārtraucis studijas un līdz 1920. g. s trā
dājis par chēimiķi Viskrievijas Zemstes Savienības fabrikā 
Maskavā. 1920. g. Šmits atgriezies Rīgā, 1923. gadā pabeidzis 
studijas Latvijas Universi tātē un ieguvis inž. chēmiķa grādu. 
1924. g. rudenī viņš ievēlēts par jaunāko asistentu un 1926. gadā 
par asistentu L. 0 . chēmijas fakultātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Uber eine neue quantitative 
bestimmung der Alkohole (W. M. Fischer u. A. Schmidt, Ber. 
d. Deutsch. Chem. Ges. 57. 693 un 59, 679. Latvijas Universi
tātes Raksti. 1924, IX, 163 un XI, 461). 2) Osady rvtmiczne 
wodorotlenku wapnia (Roszniki Chemji, Warszawa , 1926. 
6, 404). 3) Uber die Hydrate des Calciumoxyds und 
eine rhytmische Fallung derselben (W. M. Fischer u. 
A. Schmidt, Latvijas Universitātes Raksti. 1927. XVI, 597). 

17. Vecākais asistents Valdemārs Štāls dzimis 5. aprīlī 
1889. g. Beidzis Mironova kommercskolu Rīgā, viņš iestājies 
1908. g. Rīgas Politechniskā Institūta chēmijas fakultātē, kuru 
absolvējis 1917. g. ar pirmo šķiru, iegūdams inženiera techno-
'oga grādu. 1917. g. Štāls strādā Maskavā N. A. Vtorova za-
v odā pie darbu vadības granātu pildīšanā ar smacējošām gā
zēm; 1918.—1920. g. s t rādā Maskavā jaundibinātā rūpnieciskā 
sabiedrībā „Kooperchīmija", kur, uzsākot darboties vienai no 
sabiedrības chēmiskām fabrikām, jem dalību par vienkārša dar
ba strādnieku; vēlāk pārvests fabrikas laboratorijā pie zināt
niskas technisku jautājumu atrisināšanas, kur prof. Blachera 
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pārziņā izstrādā metodi kālija permanganāta ražošanai; pēt 
t am bijis tai pašā fabrikā par nodaļas vaditāju, bet beidzami 
laiku ari par fabrikas direktora palīgu. 1921. g. Štāls ievēlēt 1 

par pagaidu asistentu Latvijas Universitātes chēmijas fakultātē 
bet no 1924. g. ir turpat par vecāko asistentu. Viņš vada prak 
tiskos darbus kvali tat īvā analisē un seminārus neorganiskā ui 
analitiskā chēmijā. No 1922.—1927. g. Štāls bijis par Padomes 
locekli Rīgas Tirgotāju Savstarpīgā Kredītbiedrībā. 

18. Vecākais asistents Nikolajs Šteinbachs dzimis Rīg: 
1866. g. Pēc Rīgas pilsētas ģimnasijas beigšanas viņš apmeklē 
jis Rīgas Politechnikas chēmijas nodaļu un 1899. g. uz darba: 
P a r taukskābes esteru savienošanos a r alkoholiem un fabrikas 
iekārtas metu akmeņogļu, darvas pārstrādāšanai eļļā, karbol-
skābē, naftalīnā, u. 1.1. pamata dabūjis inženiera chēmiķa grādu 
Tai pašā gadā Šteinbachs iecelts par asistentu Rīgas Politech
nikas chēm.-anal. laboratorijā un palicis šai vietā arī pēc poli
technikas paplašināšanas par universitāti. 1912. g. Šteinbachs 
kopā ar prof. V. Fišeru publicējis Rīgas Pol. jubilejas numurā 
un Anorg. chēmijas laikrakstā apcerējumu par jaunu metodi 
slāpekļa pārskābes atdalīšanai no slāpekļskābes. 

19. Vecākais asistents Kārlis Štrenks dzimis Rīgā, 10. fe
bruārī 1886. g. No 1896. viņš apmeklējis Rīgas pilsētas ģimna
siju. kuru pabeidzis 1904. gadā; tā paša gada rudenī iestājies 
Rīgas Politechniskā Institūta inženieru nodaļā, bet 1906. gadā 
pārgājis uz ehēmisko fakultāti. Rudenī 1916. g. Štrenks pa
beidzis R. P. I. Maskavā, atgriezies Rīgā un nodarbojies vai
rākus gadus par mājskolotāju. 3. janvārī 1920. g. viņš iestā
jies Latvijas Universitātē par asistentu, dažus mēnešus strā
dājis kvalitatīvā laboratorijā un tad ticis pārcelts uz I. neorga
nisko laboratoriju; 1. jūnijā 1925. g. apstiprināts par vecāko 
asistentu uz 5 gadiem. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) M. Centnerszvver und 
C. St renk: ..Ūber Schvvefelfluorur, S.F 2 ". B . 56, 2249—225.1 
(1923). 2) M. Centnerszvver und C. Strenk: ,,Darstellung und 
Eigenschaften des Schvvefelfluorūrs (II. Mitteil.)". B. 58, 
914—918 (1925). 
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20. Vecākais asistents Gustavs Vanags dzimis 1891. gada 
10. martā Sniķeres pag. Zemgalē. Pirmo izglītību viņš baudījis 
Sniķeres baznīcas skolā, tad Jelgavas ģimnasijā; to nobeidzis 
1910. g. un tā paša gada rudenī iestājies Rīgas Politechniskā 
Institūta chēmijas nodaļā. No 1. aprīļa 1913. g. Vanags strādā
jis par subasistentu pie prof. 0 . Luca. Kara apstākļu dēļ viņam 
nākas studijas pār t raukt ; 1916. g. rudenī Maskavā gan vēl kādu 
laiku mēģina tās turpināt un arī kādus mēnešus strādā atkal pie 
Dr. O. Luca par subasistentu, bet materiālu apstākļu spiests 
no 1. dec. 1916. g. iestājies XnM.-<PapM. 3 a B . Bcepocc. 3eiu. Coio3a 
(vēlāk rocy^apcTBeHHMH xHM.-cbapM. 3aB0;r/b N° 2 B. C. H. X.), 
kur vada darbus dažādās nodaļās, galvenā kār tā novokai'na sin
tētisku pagatavošanu. 1920. g. oktobrī Vanags atgriezies Lat 
vijā un 1921. g. janvārī iestājies Latvijas Universitātē, ko tā 
paša gada pavasarī nobeidzis ar inženiera technologa grādu. 
No 1. febr. 1921. g. viņš strādājis atkal pie Dr. O. Luca par sub
asistentu, no 1. sept. 1921. g. ievēlēts par jaunāko asistentu pie 
analitiskās kvalitatīvās laboratorijas lauksaimniekiem un me
diķiem; no 1. jānv. 1923. g. par asistentu, no 1. sept. 1924. g. 
Par vecāko asistentu. No 1921. g. rudens līdz 1925. g. pavasa
rim Vanags pasniedzis chēmiju (vienu gadu arī ģeoloģiju) 
Rīgas Kultūrtechniskā skolā. 1923. g. rudenī nolasījis popu
lāru chēmijas lekciju ciklu Latv. Lauks. Centrālbiedrības vakara 
kursos; 1925. un 1926. g. janvārī pašmācības ,,Skolas Mājā" 
praktiskos kursos demonstrējis neorganiskās chēmijas eksperi
mentus (katru reiz 10—12 stundas); 1926. pavasar ī Mākslas 
Akadēmijas audzēkņiem demonstrējis universitātē neorganiskās 
chēmijas eksperimentus (10 st.); 23. febr. 1928. g. Latvijas chē
mijas Biedrībā nolasījis referātu par saviem pētījumiem: „An-
hidro-bis-indandiona oksidēšana". Vanags darbojas pie 
A. Gulbja izdodamās ,.Latviešu Konversācijas vārdnīcas" par 
redaktoru un līdzstrādnieku. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Vienkārši mēģinājumi chēmijā. 
1921. g. 2) Organiskā chēmijā iesācējiem. 1. izd. 1922. 2. izd. 
1925^ g. 3) Neorganiskā chēmijā. 1925. 4) Chēmijā pamat
skolām. 1926. 5) Kopā ar prof. O. Lucu: Organiskā chēmijā. 

1 <Jtyijaš Universitāte. 10 
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1925 . g. Bez tam vairāk atreferējumu žurnāla „Daba" no da
žiem ārzemju chēmijas žurnāliem. 

2 1 . Asistents Arvids Veidemanis dzimis 1 8 9 3 . g. 2 9 . sept. 
Rīgā. Vidusskolas izglītību vioš baudījis Rēveles Nikolaja ģim
nasijā, kuru beidzis 1 9 1 3 . g. ar zelta medaļu; Tā paša gada ru
denī iestājies Pēterpils Politechniskā Institūta metalurģiskā no
daļā, kurā izglītojies līdz 1916 . gada pavasarim, kad iesaukts 
kara dienestā un nosūtīts uz Pēterhofas karaskolu. Pēc kara
skolas beigšanas Veidemanis dienējis Simbirskā reserves pulkā 
un pēc tam latviešu strēlnieku pulkā; 1917 . gadā paaugstināts 
par podporučiku. Pēc lielinieku apvērsuma viņš dzīvojis Rē-
velē zem vācu okupācijas va r a s ; pēc vāciešu izvākšanās no 
Igaunijas 1 9 1 9 . gada sākumā iesaukts karā pret lieliniekiem un 
nosūtīts uz kara lauku; 1 9 1 9 . gada rudeni ievainots un evakuēts 
uz Rēveli. Pēc izveseļošanās 1 9 2 0 . gada februārī Veidemanis 
brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā; dienējis II. Ventspils pulkā 
un pēc tam tanku divizionā; demobilizējies 1 9 2 1 . g. vasarā. 
Tanī pašā gadā viņš iestājies Latvijas Universitātes chēmijas 
fakultātē; 1923 . gada 15 . janvārī ievēlēts par subasistentu: 
1924. g. pavasarī beidzis chēmijas fakultātes kursu ar inženiera 
chēmiķa grādu. Tā paša gada 1. oktobrī Veidemanis ievēlēts 
par jaunāko asistentu pie chēmijas technoloģijas laboratorijas, 

1926. gada 1. oktobrī pārvēlēts par asistentu. 

2 2 . Vecākā asistente Katrīne Zēberģe dzimusi Rīgā 
1889. gadā. 1908 . g. viņa beigusi ar zelta medaļu Rīgas Lomo-
nosova ģimnasiju, 1915 . g. absolvējusi ar I. šķ. diplomu Maska
vas Augstāko Sieviešu Kursu dabas zinātņu fakultātes kr i s ta lo
grāfijas un mineraloģijas nodalu. No 1 9 1 3 . — 1 9 1 5 . g. Zēberģe 
darbojusies par subasistenti kristallografijā pie prof. V. Karan-
dejeva. Šinī laikā viņa strādājusi pie analcima pētīšanas un 
1915 . g. publicējusi Pēterpils Zinātņu Akadēmijas annāļos darbu 
AHa^H3-b aHa^bUHMacb H a n u b r n a Mbica. H 3 B . Hinn. AK. HayKT>. 1915 

Zēberģe piedalījusies Amu-Darjas baseina augšņu pētīšanas 
ekspedīcijā (Bucharā). Sakarā ar darbu pārtraukšanu Siev. 
Augstāko Kursu mineraloģijas kabinetā, viņa piejēmusi 1916 . g-
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chēmiķes vietu Viskrievijas Zemstes savienības laboratorijā, 
frontē; 1920. g. pārbraukusi Pēteŗpilī, kur vienu gadu strādājusi 
Chēmijas Technikumā. 1921. g. Zēberģe atgriezusies Latvijā 
un tanī pašā gadā piejēmusi asistentes vietu pie Latvijas Univer
sitātes mineraloģijas un petroloģijas katedras. Pēdējā laikā 
vina strādā pie Korsikas diabasu pētīšanas. 

10» 



III. Filoloģijas un filosofijas fakultāte. 

A. Profesori. 
1. Profesors Leonīds Arbuzovs dzimis 31. oktobrī 1882. g. 

Bauskā kā skolotāja, vēlākā „Livlāndisches Urkundenbuch" iz
devēja L. Arbuzova dēls; apmeklējis H. fon Elca prīvātģimna-
siju Rīgā un Rīgas Pilsētas ģimnasiju, kuru nobeidzis 1902. gadā: 
no 1902.—1906. g. studējis teoloģiju Tērbatas Oiniiversitātē, bet 
līdz ar to no 1903.—1905. g. piedalījies arī prof. R. Hausmaņa 
noturētos semināros un priekšlasījumos par Baltijas vēsturi, 
historiogrāfiju un archaioloģiju un par palaiografiju; 1906. g. 
rudenī ieguvis cand. theol. grādu un pēc tam pie Kurzemes 
Konsistorijas nolicis pārbaudījumu pro venia et pro ministerio. 
Pēc t a m viņš no 1906.—1909. g. studējis Getingas Universitātē 
vēsturi un 1909. g. augustā prōmovējies par Dr. phil. summa 
cum laude, uz disertācijas: „Die Beziehungen des Deutschen 
Ordens zum Ablasshandel seit dem 15 Jahrhundert" pamata. 
1909. un 1910. gadā Arbuzovs turpinājis vēstures studijas Berlī
nes Universitātē un arī darbojies par brīvprātīgu darbinieku ar-
cnaioloģijas mūseija un vācu folkloras mūseija („Vorgeschicht-
liche Abteilung des Museums fūr Volkerkunde" und „Museum 
fūr Deutsche Volkskunde"). 1910. g. viņš apmeklējis archaiolo-
ģijas mūseijus Kopenhāgenā, Stokholmā un Helsingforsā un dar
bojies Upsalas Universitātes bibliotēkā. Kopš 1910. gada A. ir 
Rīgas Vēstures umi Senatnes Pētītāju Biedrības sekretārs un 
kopš 1911. g. arī dokumentu krājumu „Livlāndisches Urkunden
buch" und „Akten und Recesse der livlāndischen Stāndetage" 
izdevējs. 1919. g. 17. septembrī Arbuzovs apstiprināts par jaun-
dibinātās Latvijas Universitātes stundu docentu filoloģijas un 
filosofijas fakultātē, drīzi pēc tam par vēstures docentu un par 
vecāko docentu, bet no 1. jūlija 1922. g., par vēstures profesoru. 
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1923. g. ziemas svētku brīvlaikā Arbuzovs komandēts zinātni
skos darbos uz Karalauču valsts archīvu, bet no 1926. g. no
vembra līdz 1927. g. mar tam Vatikāna archīvā Romā. Savus 
pētījumus par Latvijas vēsturi Vatikāna archīvā viņš turpinājis 
1928. g. pavasarī un 1929. g. vasarā. Arbuzovs ir 
biedrs: 1) Rīgas Vēstures un Senatnes Pētītāju biedrī
bā: 2) Kurzemes Literatūras un Mākslas biedrībā Jelgavā; 
3) Ģenealoģijas biedrībā Jelgavā; 4) Mācītā Igauņu biedrībā pie 
Tērbatas Universitātes (goda biedrs) un 5) Igaunijas Literāriskā 
Biedrībā Rēvelē (korespondētājs biedrs). 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Die Beziehungen des Deutschen 
Drdens zum Ablasshandel seit dem 15. Jahrhundert . Gōttinger 
Doktordissertation. 1909. 112 lp. 8° (arī ,.Mitteilungen aus d. 
liv! Geschichte 20, 367—478 lp.). 2) Zum bevorstehenden XV. 
Archāologischen Kongress in Novvgorod. Prāhistorische Zeit
schrift I, 1910 ,246—248 lp. 3) Aus Runōs alten Zeiten. Rig. 
Rundschau 1910, Nr. 126. 4) Zauber- und Hexenwahn in den 
Baltischen Provinzen. Hāckers Rigascher Almanach fūr 1911. 
Riga, 1911, 201—226 lp. 5) Hygienisches aus Alt-Riga. Rig. 
Zeitung und Rigasche Rundschau, 1910, Nr. 237. 6) Vom XV. 
Archāologischen Kongress in Novvgorod im Jahre 1911. P rā -
līistorische Zeitschrift II, 1911, 356—364 lp. 7) Ein verschol-
lener Bericht des Erzbischofs Andreas von Lund aus dem 
Jahre 1207 ūber die Bekehrung LivJands. Sitzungsberichte 
der Gesellschaft fūr Geschichte und Altertumskunde zu Riga, 
1910, 4—6 lp. 8) Bruchstūcke eines Kopialbuches des Riga
schen Dominikanerklosters. Turpat . 127—135 lpp. 9) Die 
Livonica in A. Langs Acta Salzburgo-Aquilegensia I, 1316—78. 
Turpat, 33—34 lp. 10) Mag. Joh. Scharpes Trak ta t ūber 
Schweinefleischbenediktionen in Riga. Turpat, 208—229. lp. 
U) Der Zisterzienserabt Marsilius von Langheim in Livland. 
Turpat, 23—25 lp. 12) Einleitung, historische, zu Jonck u. 
Poliev/skvs Fūhrer durch den Rigaschen Strand. 1911, 
1—18 lp. 13) Die Bezwingung Rigas durch den Ordensmei-
ster Eberhard von Monheim (1329/30). Heimatbuch II, 1912., 
48—52 lp. 14) Fūrsorge ōselscher Bischōfe fūr ihr Landvolk. 
Turpat 78—85 lp. 15) Die Deutsche Hanse. Turpat , 54—68. 
16) Die livlāndische Geschichtsliteratur 1910. Rīgā, 1912. 90. 
lpp. 8°. 17) Bericht ūber den XV. Archāologischen Kongress in 
Novvgorod. Sitz.- ber. der Ges. f. Gesch. u. Alt. in Riga 1911, 
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323—339 lp. 18) Zwōlf Urkunden zu 0 . Stavenhagens „Ltv-
land und die Schlacht bei Tannenberg". Turpat, 266—277 lp. 
19) Die Verteilung archāologischer Funde aus den Ostseepro-
vinzen durch die Archāologische Kommission in St. Peterbur.g 
1896—1906. Turpat, 278—285 lp. 20) Analekten zur livl. Kir-
chengeschichte. Turpat , 395—402 lp. 21) Das lateiuische Bi-
belsummarium des Dominikaners Otto de Riga vom Jahre 
1316. Turpat, 403—410 lp. 22) Ambrosius Gumppenbergs 
Bericht ūber eine Mission des Erzbischofs Johann Blanken-
feld von Riga vor der Eroberung Roms 1527. Sitz.-ber. der 
Ges. fūr Gesch. u. Alt. in Riga 1912, 346—366 lp. 23) Die Ak-
tion der Rigaschen Franziskaner gegen das Vordringen des 
Luthertums. Sitz.-ber. der Ges. f. Gesch. u. Alt. 1913, 21—70 lp. 
24) Dr. L. Lemmens „Die Franziskanerkustodie Livland und 
Preussen". Turpat, 106—124 lp. 25) Bericht des Herausgebers 
der II. Abteilung des Livlāndischen Urkundenbuches. Turpat, 
pielikumā, VI.—VII. lp. 26) Des Rigaschen Franziskaners Bur-
chard VValdis Romfahrt und nachmalige Tātigkeit bei der Re
formation Rigas. Hāckers Rigascher Almanach fūr 1914. 
107—133 lp. 27) VVolter von Plet tenberg und der Untergang 
des preussischen Ordensstaates. Schriften des Vereins fūr Re-
formationsgeschichte Nr. 131. Halle, 1919. 85 lapp. 28) Die 
Einfūhrung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland. Ouellen 
und Forschungen zur Reformationsgeschichte, Band III. 
Leipzig 1921. 851 lapp. 29) Akten und Recesse der Livlāndi
schen Stāndetage. 1. Band, 2. Lieferung (1405—1417), Riga 
1923. S. 129—194. 3. Lieferung (1417—1424), Riga 1926. 
S. 195—390. 4. Lieferung (1424—1449), Riga 1928. S. 391— 
30) Vecākie latviešu l i teratūras pieminekli: Visagrākie rokrak
sti latviešu valodā kopš 1558. g. Izglītības Ministr. Mēnešrak
stā I., 1920. g., 34—48 lp. 31) Atbilde R. Klaustiņa kga recen-
sijai par „Einfūhrun/g der Reformation". Turpat, 1920., 586 
līdz 592 lp. 32) Reformācijas kustība latviešu starpā. Turpat, 
1921., 829—841. lp. 33) Pašreizējais pētījumu stāvoklis par 
Latvijas Indriķi un vioa chroniku. Turpat, 1921., 1143—1150 lp. 
34) Gadījuma dzejoli latviešu valodā 1645. un 1650. gadā. Tur
pat, 1922. g., 1320—1322 lp. 35) T. s. 1739. g. Rozena dekla
rācijas un Budberga-Srādera zemes tiesību projekta stāvoklis 
zemnieku tiesību vēsturē. Turpat, 1926. g., 149—163 lp. 36) Vid
zemes zemnieku tiesības jautājums zviedru laikos un XVIII. 
gadsimteņa pirmā pusē. Atbilde prof. R. Viperam un J. Vīgra-
bam. Turpat, 1927. g., 510—522 lp. 37) Recensija par L. Paegles 
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Ievadu vēsturē. Turpat, 1923. g , 595—602 lp. 38) Recensija 
par A. Švābes Latvijas vēstures I. dalu. Turpat, 1923. g , 
980—986 lp. 39) Recensija par A. Švābes Latvijas vēstures 
II. un III. dalu. Turpat, 1923. g., 1071—1090. g. 40) Recensija 
par A. Ventmalnieka Latvijas vēsturi. Turpat, 1924. g., 422 līdz 
433 lp. 41) Recensija par Fr. Zālīša Latvijas vēsturi. Turpat, 
1925. g., 202—210. 42) Recensija par A. Birkerta Mazo Latvi
jas vēsturi. Turpat, 1925. g., 85—88 lp. 43) Recensija par 
Korklu Jura Isokumu vēsturē. Turpat , 1925. g., 88—91 lp. 
44) Recensija par A. Švābes Latvijas kultūras vēsturi I. Latvju 
grāmatā, 1924. g., 9—15; 122—131 lp. 45) Recensija par 
A. Speķa (Spekke) darbiem: a) Rīgas humānista S. Frencela 
poēmu par īsto dižciltību, b) Livonijas dzejnieka - humānista 
Eioedija poēmu Danubius un c) Lodoviko Ariosto Jelgavā. Tur
pat, 1926. g., 118—119 lp. 46) Studien zur Geschichte der letti-
schen Bevōlkerung Rigas im Mittelalter und im 16. Jahrhun
dert. Latvijas Univ. Raksti I., 1921. g., 76—100 lp. 47) Zvvei 
lettische Handschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert (1532., 
1625). Turpat, II.. 1922., 20—57 lp. 48) Kirchliches Leben der 
Rigaschen Lostrāgergilde im 15. Jahrhundert. Turpat. VI., 
1923. g., 185—229 lp. 49) Ein Verzeichnis der bāuerlichen Ab-
gaben im Stift Kurlaud 1582/83. Turpat, 1924. g., 163—286 lp_. 
50) Latviešu grammatika bijuša Kurzemes hercoga bibliotēka 
Pēteŗpilī. Filologu Biedr. Rakstos, V., 1925. g., 106—125 lp. 
51) Die altlivlāndischen Bauerrechte, neu herausgegeben. (Mit-
teilungen aus der livlāndischen Geschichte. 23, 1924.—1926. g.. 
1—144 lp., 635—645 lp. 52) Das heutige Lettland vor 700 Jah-
ren. Jonck und Polie\vskys Rigascher Kalender 1924., 100 līdz 
114 lp. 53) Lettland in der jūngeren Eisenzeit. Baltische 
Blātter 1924, I., 98—116 lp. 54) Ein Fragmeut vom mittelnie-
derlāndischen „Renaut von Montalbaen" in der Rigaschen 
Stadtbibliothek. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Let-
terkonde 41, 1922., 182. 55) Der Wissenschaftsstand in den 
ausserdeutschen Kulturlāndern: II. Lettland. Deutsche Litera-
turzeitung 1924., 311—314; III. 1924.; IV. 1925., 1434. 56) Bur-
chard Waldis „Die Parabel vom verlorenen Sohn". Zur Einfūh-
rung. Rīgā, 1922., 4 lapp. (a tkār tots : Rīgā, 1927. g., 4 lapp.). 
57) Die Domkirche zu Riga. Bruhns Kalendar fūr 1924. 58) Bal-
tisches Gebiet. Die Religion in Geschichte und Gegemvart. 
2. Auflage, I. Band, 1927, 744—750. 59) L. Arbusov sen. Tur
pat, I., 1927. 60) Bischof Albert von Riga. Turpat, I., 1927. 
61) Hermann v. Bruiningk. Turpat, I., 1927. 62) Bistum Dorpat, 
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Turpat, I., 1927. 63) Albert 1. von Riga. Eesti Biograafiline 
Leksikon 1, Tartu 1926, 11—13 lp. 64) Albert Suerbeer. Tur
pat, I., 13 lp. 65) „Alnpeke, Ditleb". Turpat, I., 42—43. 
66) Blankenfeld, Johann, Erzbischof von Riga. Turpat, i.. 
49—69. 66) Bruiningk, Hermann von. Turpat, I., 59—60. 
67) Heinnmg Scharpenberg. Turpat , I., 130—131. 68) Hofmann, 
Melchior. Turpat, I., 139—140. 69) Feuereisem, Arnold. Turpat, 
I., 89. 70) Jāsper Linde. Eesti Biograafiline Leksikon II, Tartu 
1927., 171—172 lp. 71) Kettler, Gotthard. Turpat, II., 213 līdz 
214. 72) Kristof von Mecklenberg. Turpat, II., 237. 73) Loh-
muller, Johann. Turpat , 282—283. 74) Mandern, Konrād von. 
Turpat, II., 300. 75) Munster, Jāsper . Eesti Biograafiline Lek
sikon III, 1928. 76) Meinhard. Turpat , III. 77) Plettenberg, 
VValter von. Turpat, III., 391—392. 78) Possevino, Antonio. 
Turpat, III. 79) Rutze, Nikolaus. Turpat, III. 80) Olmen, 
Philipp. Turpat, III. 81) Salza, Hermann von. Turpat, III. 
82) Stavenhagen, Oskar. Turpat, III. 83) Stodevvescher, Syl-
vester. Turpat III. 84) Theoderich von Treideu. Eesti Bio-
Kraafiline Leksikon. IV. 1928. 85) Tegetmeyer, Sylvester. Tur
pat IV. 86) Transehe, Astaf von, Turpat IV. 87) Volquin. Tur
pat IV. 88) VValdis, Burchard. Turpat IV. 89) VVenno (Vinno). 
Turpat IV. 90) VVartberge, Hermann von. Turpat IV. 91) Die 
handschriftliche Uberlieferung des „Chronicon Livoniae" Hein-
richs von Lettland. I. Latvijas Univ. Raksti XV., 1926., 189 līdz 
341 lp.; II., turpat, XVI., 1927., 125—202 lp. 92) Rōmischer 
Arbeitsbericht I. Turpat XVII., 1928 , 285—423 lp. 93) Rōmi
scher Arbeitsbericht II., turpat XX., 1929. Bez tam, Arbuzovs 
ir nobeidzis un izdevis sekošās sava nelaiķa t ē v a sakrā tās 
grāmatas: a) „Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 
16. Jahrhundert", III. Nachtrag, Mitau 1913; 430 lapp. b) „Liv-, 
Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch", II. Abteilung, Band 3 
(1505—1510), Riga 1914. c) „Grundriss der Geschichte Liv-, 
Est- und Kurlands von L. Arbusovv sen." IV., verbesser te und 
ergānzte Auslage. Auf Grund des vom Verfasser hinterlassenen 
Materials besorgt durch L. Arbusow jun. Riga, 1918. 372 lpp. 

2. Profesors Francis Aleksandrs Balodis dzimis Valmierā 
7. augustā 1S82. g., kā Valmieras draudzes skolotāja vēsturu. 
Valdemāra Dāvida Baloža dēls. Viņš apmeklējis Valmieras 
draudzes skolu, E. Heines privātskolu un Rīgas Pilsētas ģimna
siju, kuru nobeidzis 1902. g.; studējis papriekšu teoloģiju, tad 
vēsturi, mākslas vēsturi un archaioloģiju Tērbatas Universitātē 
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(1902., II. —1906., I.), Maskavas Archaioloģiska Institūta 
(1907, II.—1910., I.), Maskavas Universitātē (1909., II.—1911, I.) 
un Minchenes Universitātē (1910. g. vas. sēm. un 1911. g. vas. 
sēm. — 1912. g. vas. sēm.). Studijas Balodis nobeidzis Min-
chenē kā aiģiptologa profesora F. V. fon Bisinga skolnieks, iegū
dams par disertāciju „Prolegomena zur Geschichte der bārtigen 
zuerghaften Gottheiten in Aegvpten" Dr phil. grādu. Maska
vas Universitātē viņš nolicis 1914. 15. akad. gadā maģistra pār
baudījumus mākslas vēsturē un Latvijas Universitātē ieguvis 
21. aprīlī 1926. g. par disertāciju „Mākslas reforma Echnatona 
laikā" Dr. hist. grādu. Pēc Maskavas Archaioloģiska Institūta 
nobeigšanas (māc. archaiologa disertācija: rtEKOTopbie Ma-
repia^bi no ncropin ,/iaTbiincKaro n^eivieHH CT> IX no XIII CTOJI.) 
Balodis atstāts pie institūta archaioloģisko pētījumu vēstures 
katedras (pie prof. V. Malmberga) un uz profesora V. Malm-
berga un V. Gorodcova ierosinājumu komandēts uz 2 gadiem 
uz ārzemēm (uz Mincheni). 1912. gada septembrī Balodis no
lasījis Mask. Arch. Institūtā pro venia legendi lekcijas KapjiHKO-
oopa3Hbiq 6oH<ecrBa B-b ErHnrfe un Kyjibrb MēpTBbix-b B~b 
EranT-E; 9. okt. 1912. g. Balodis iecelts par Maskavas Archai
oloģiska Institūta aiģiptoloģijas docentu; 1915. g. aprīlī nolasījis 
Maskavas Universitātē pro venia legendi lekcijas EmneTCKin 
peHeccaHCb un MncnmecKin ;rfeHCTBa BT> apeBHeM-b ErunrE (Ky.ibTb 
03Hpnca)" un 25. aprīli 1915. g. apstiprināts par Maskavas Universi
tātes mākslas vēstures privātdocentu; 27. maijā 1919. g. ievēlēts par 
Saratovas Universitātes mākslas vēstures ārkārtējo profesoru. 
Balodis bijis Maskavas Archaioloģiska Institūta docents no 
9. okt. 1912. g. līdz 1. okt. 1919. g , Maskavas Universitātes pri
vātdocents no 25. aprīļa 1915. g. līdz 1. jūlijam 1918. g , Sarato-
vas Universitātes profesors no 1. jūlija 1918. g. līdz 5. febr. 
'924. g., Saratovas Universitātes vēst.-filol. fak. dekāns no 
1- apr. 1919. g. līdz 9. apr. 1921. g , Saratovas Universitātes 
rektora palīgs no 26. okt. 1920. g. līdz 1. dec. 1921. g. un pro
rektors no 29. dec. 1922. g. līdz 5. febr. 1924. g , Sara tovas Ar
chaioloģiska Zin.-pētn. Institūta kārt . biedrs un direktors no 
-?6. okt. 1921. g. līdz 5. febr. 1924. g. 31. augustā 1923. g. viuš 
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ievēlēts par Maskavas Universitātes austrumu mākslas vēstures 
profesoru un 18. jūnijā 1923. g. par Maskavas Mākslas Vēstures 
un Archaioloģijas Zin.-pētn. Institūta kār t . biedru; tad pat iecelts 
Par Krievijas mūseiju pārvaldes arehaiol. padomes locekli. Sa-
ratovā iejemto amatu dēļ Balvdis u z Maskavu neticis, be
ta! pašā gadā, decembra mēnesī, no jauna ievēlēts — šoreiz par 
vēsturiskās archaioloģijas profesoru un, Krievijas Valsts Zinātu. 
Padomes 5. februāra 1924. g. apstiprināts, a r Tautas Apgaism. 
Kommisāriāta telegrāfisku rīkojumu pārcelts. Maskavā no 
5. febr. 1924. g. līdz 10. aug. 1924. g. viņš bijis pirmās (vecās) 
universitātes profesors, Zinātn.-pētn. Institūta biedrs, Institūta 
rakstu krājuma UpeBHift Mip-b redaktors un no 1. jūlija 1924. g. 
līdz 10. aug. 1924. g. arī Maskavas vēsturiskā mūseija nomadu 
senlietu pārzinis; 20. jūlijā 1924. g. iecelts par Krievijas Valsts 
Zinātn. Padomes arehaiol. kommisijas locekli. 10. aug . 1924. g 
Balodis pārbraucis dzimtenē un 1924, I I , iesācis lasīt L. Ū. fil. 
fak. seno austrumu vēsturi, seno austr . mākslas vēsturi un ar-
chaioloģiju. Par L. 0 . fil. un filos. fak. austrumu filoloģijas pro
fesoru viņš apstiprināts 22. nov . 1923. g. (skaitot no 1. jūlija 
?923. g.). 1921.—1923. g. viņš bijis Sara tovas Archaioloģijas 
an Mākslas vēstures Biedrības priekšsēdētājs. 3. dec . 1927. g. 
ievēlēts pa r Latviešu Filologu Biedrības priekšsēdētāju un nu 
1929. g. 1. jūlija par filoloģijas un filosofijas fakultātes dekānu, ir 
bijis Ķeiz. Maskavas Archaioloģiskās Biedrības korespondētājs 
biedrs, Keiz. Maskavas Archaioloģiska Institūta goda biedrs: 
4. jūnijā 1929. g. ievēlēts par Kungi. Vitterhets Historie och An-
tikvitets Akademien Stokholmā ārzemes korespondentu. Zi
nātniskos ārzemes komandējumos viņš bijis 1910.. 1911, 1912.. 
1914, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928. un 1929. gadā; izdarījis ar-
chaioloģiskus izrakumus: 1909. gadā •— Kauguru Kaln-Eniņu 
P e k a s kalnā, 1910. gadā — Draņķu kapu kalnā (pie Valmieras) 
1919. gadā — Uvekas pilskalnā (pie Sa ra tovas ) ; 1920. gadā — 
Mečetkas, Ternovkas un Daņilovkas pilskalnos (Pievolgas 
joslā); 1921. gadā izdarījis tatāru senmītņu reģistrēšanas dar
bus Saratovas-Caricinas Pievolgas joslā; 1922. gadā — ar-
chaioloģiskus izrakumus Carevas un Seļiirennojas apkaimē, ta«J 
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Latvijā: arch. izrakumus 1925. gadā — Ciblas, Ludzas, Rīko-
poles, Pasienas, Latišonku, Rugaišu, Batņu, Čenčevas, Isnau-
das, Sesku un Istalznas kapu laukos un Vec-Slobodas pilskalnā: 
1926. gadā — Jaun-Piebalgas Ezer-Briču, Salenieku, Šuškavas 
un Volkorezu kapu laukos un 1927. gadā — Slates kapu laukā 
un Raunas T anīsa kalnā; 1928. gadā — Sabiles krievu kapos 
un Tojātos. Balodis nodarbojies arī par vidusskolu skolotāju 
Klincu techniskā vidusskolā (1. aug. 1906. — 20. aug. 1907. g.), 
Maskavas sieviešu konrmercskolā, E. Konstanta kundzes sie
viešu ģimnasijā (1. aug. 1907. — 1 . aug. 1908. g.) un Maskavas 
cesareviča Alekseja kommercskolā (20. aug. 1907. — 1. jūlijam 
1918. g.); mācījis vācu valodu un vēsturi. No 1. febr. 1908. g. 
līdz 1. jūlijam 1918. g. viņš bijis Maskavas Lauksaimnieciskā 
Institūta vācu valodas lektors; 1922/23. akad. gadā bijis Sara
tovas Universitātes strādnieku fakultātes sagatavošanas noda
ļas pārzinis. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) rEfeKOTopbie Marepia^bi n o HCTO-
piH / iaraujCKaro njieMeHH Cb IX no XIII CTOjrlvrie. MocKBa 1910. 
125 l p p . 2) Omerb o KOMaH;mpoBK"fe B-b IlpHŌaOTiflcKiH Kpafl 
'itroM-b 1939 roaa (BeBepHHCKia pacKonKn). Tpvabi npcaB. KOM. 
no ycTpoHCTBy XV apxeo;i. cbt3Aa, MocKBa 1911, 21—46 lpp. 
3) ŌTMerb o KOMaHfl.HpoBk'E B-b repMaHiK) ^•BTOM'b 1910 roaa 
omerb M. A. H. 3a 1910 ro;vb, MocKBa 1911, 17—34 l p p . 4) 
Ornerb o KOMaHflHpoBK'b B-b MrOHxeH-b BT, 1911 roay. Ori. 
M. A. H. 3a 1911 r., MocKBa 1912, 8 lpp . 5) Ba3a CT> H30-
6paHceHieM"b Beca, H3-b codpaHiH B. C. roJieHHiueBa N° 2185. 
riaMHTHHKH My3e$I H3HUlHbIX'b HCKyCCTB"b MM. HMn. A^eKcaH-
m III, MOCKB3 (1912 Bbin. I—II, 31—36 l p p . 6) Prole-
gomena zur Geschichte der bārtigen zwerghaften Gottheiten 
in Aegypten. MocKBa 1913, 115 l p p . 7) Hp^BHifi Erunerb, 
ero >KHBonucb H CK.yjibnTypa. MocKBa 1913, 85 l p p . 8) Ern-
neTCKoe HCKyccTBO BpeMmH AMeHodpaca IV. MocKBa 1914, 33 lpp 
9) PyccKaa JiHTepaTypa no E™nry 3a noc/rbiiHie roa.bi. f o / i o c - b 
MnHyBmaro, 1917, 309—314 lpp. 10) Pea;iH3M-b H Haea^H3auin 
BT> erHneTCKOMT> ncK.yccTBB KaK-b pe3y;ibTarb npejrcraB^eHiS o 
noTycToporiHeMT) 6 u r i H . C6OPHHKT> B-b necTb npocb. B. K. Ma^bM-
6epra, 1917, 59—68 lpp . 11) EmneTCKiri peHeccaHCb. MocKBa, 
1917, 20 lpp . 12) GrapuM H HOBNH Capaft H npoBHHuna^bHbie 
ropoa.a 3o;ioroH OpAU HOBUS BOCTOK, 1923, N° 3, 7 l p p . 
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13) īlpHBOJiiKCKHe noMneH. MocKBa 1923, 132 lpp. 14) CTapbifi 
H HOBMH Capafl, CTO;iHUbj 3OJIOTOH OpAbi. Ka3aHb 1923, 62 lpp. 
15) MHCTHqecKne .aeftcrBa BT, apeBrieM Ermire. VMCHbie 3anncKH 
roc. CapaT. yHHBepcHTeTa, TOMTJ I, Bbin. 4-bifi, 1924, 11 l p p . 
16) O^epKH HCTopHH flpeBHeerHnercKoro HCKyccTBa. CapaTOB, 
1924, 186 lpp. 17) Ky^bTypa 3OJIOTOH Opau. HoBbift BOCTOK, 
1924, N°6, 336—349 lpp . 18) riaMHTHHKH eruneTCKOro HCKyccTBa 
BpeMeHH 3xH3T0Ha. ZIpeBHHH Mnp, Bbin. 1-biH, 1924, 20—39 lpp. 
19) Otrā Tebu laikmeta Aiģiptes garīgā kultūra. Izgl. Min. Mē-
n e š r , 1924., 605--613 l p p . 20) Mākslas reīorma Echnatona 
laikā. L. 0 . Raksti, X I , 1924., 183—266 lpp. 21) Latviešu kul
tūras ziedu laiks Latgale. Latvijas Saule, 34. nrs , 1925, 355 līdz 
364 lpp. 22) Ludzas-Rāznas apvidus senvietas. Izgl. Min. Mē-
neš r , 1925, 11. b u r t n , 9 lpp. 23) Ak-Sarai und Neu-Sarai, die 
Hauptstādte der Goldenen Horde. L. U. Raksti, XIII., 1—82 lpp.. 
Rīgā 1926. 24) Salenieku senkapi. Latvijas Saule, 45. nrs. 
1926, 487—493 lpp. 25) Mūsu aizvēsture. Br. Zem. illūst. piel.. 
1926, Nr. 9, 2—5 lpp. 26) Vēlais dzelzs laikmets Latvijā. 
(F. Baloža rediģētās „Latvijas archaioloģijas" V. nodala). Rīgā 
1926, 70—125 lpp. 27) „Latviešu-krievu senā robeža", Burt
nieks, 1927, Nr. 1, 33—44 lpp. 28) Die archāologischen For-
schungsarbeiten in Lettland 1920—1926. Eurasia septentrionalis 
antiqua, I, Helsinki 1927, 110—129 lpp. = Archaioloģiski pētī
šanas darbi Latvijā 1920/—1926. g . Brīv. Zemes illūstr. piel.. 
1927, Nr.Nr. 11—18. 29) Rāznas senatnes liecinieki. Br. Z. 111. 
piel , 1927, Nr. 19, 148—150 lpp. 30) Neuere Forschungen ūber 
die Kultur der Goldenen Horde. Zeitschrift fūr slavische Phi-
lologie, B. IV, H. % , 1927, 19 lpp. 31) Raunas Tanīsa kalns. 
Izgl. Min. M ē n , 1927, 10. bu r tn , 18 lpp. 32) Ne Tanīsa kalns, 
bet Pekas kalns. Atbilde E. Brast iņa kgm. Izgl. Min. Menešr.. 
1928, 1 b , 55—59 lpp. 33) Latvijas pilskalni. Rīgā. 7 lpp. 
34) L'ancienne frontiēre slavo-latvienne. Austr.-Europas vēst. 
konfer. rakstos Varšavā , 1928, 51—62 lpp. 35) Mūsu senči. 
Daugava, 1928, Nr. 5, 606—617 lpp. 36) Senlatvieši. Daugava, 
1929, g , Nr. 4. 37) „Mūsu pilskalni" un ,.Tanīsa kalnā izda
rītie izrakumi un konst. mītņu slāņa kārtu datējums. Piem. 
Vaid. Mater. krāj. IV, 1. Rīgā, 1928, 5—39 lpp , un bez tam 
zin. satura raksti av īzēs : Latvī — Seno latviešu cilšu kultūra 
(1. IX. 1926.). Brīvā Zemē — Aizvēsturi! (18. XII. 1926. un 
21. XII. 1926.). Latgales aizvēstures likteņi (23. V. 1927.). Pie 
seniem avotiem (30. VIII. 1927.). Pa r Latvijas archaioloģiju 
(29. X. 1927.). Latvijas Kareivī — Arehaiol. pētījumi Ludzas 
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apriņķī par latv.-slav. etnisko robežu veļa dzelzs laikmeta 
(17. VII. 1927.) un vairākas recensijas un citi sīkāki rakstiņi. 

3. Profesors Emsts Blese dzimis 27. decembrī 1892. g. 
Rīgā; no 7. dzīvības gada dzīvojis uz laukiem Kurzemē, Liel-
Kzeres muižā; pēc mājas mācības 1903. g. rudenī iestājies Lie
pājas reālskolā, ko 1910. g. beidz, izturēdams līdz ar to arī abi-
tūrijas pārbaudījumus latīņu valodā. 1910. g. rudenī viņš iestā
jies Pēterpils Universitātes vēstures-filoloģijas fakultātē ģer
māņu nodaļā, kur parallēli ģermāņu valodu studijām nodar
bojies arī ar salīdzināmo valodniecību. Universitātē būdams 
Blese saraksta prēmiju darbu ar nosaukumu „Germāņu aizjē-
mumi latviešu valodā", par ko fakultāte viņam piespriež zelta 
medaļu. 1914. g. pavasarī viņš beidz Pēterpils Universitāti ar 
I. šķiras diplomu un kandidāta grādu, un to atstāj pie univer
sitātes gatavoties zinātniskai darbībai salīdzināmā valodnie
cībā, 1917.718. māc. gadā izturējis maģistra pārbaudīju
mus sanskritā, grieķu valodas vēsturiskā grammatikā ar dialek
toloģiju, latīņu valodas vēsturiskā grammatikā, senslāvu va
lodā un vispārīgā indo-europiešu valodu salīdzināmā gramma
tikā. Jau pēc universitātes beigšanas 1914. g. rudenī Blese da
būjis vācu valodas skolotāja vietu Pēterpils II. valsts ģimnasijā 
(no 1914. g. rudens līdz 1916. g. pavasarim), no 1916. g. rudens 
līdz 1917. g. rudenim s t rādā Pēterpils galvenās preses valdes 
ārzemju nodaļā, no.1917. g. rudens līdz 1918. g. pavasar im P ē 
terpils pr ivātā Juzefoviča ģimnasijā, kur māca vācu un latīņu 
valodas. No 1916. g. pavasara līdz 1917. g. rudenim Blese mā
cījis latviešu valodu Pēterpils latviešu strādnieku kursos, no 
1917. g. vasaras arī dažādos kursos krievu valodu. 1918. g. 
vasarā viņš atgriežas Latvijā; no 6. augusta 1918. g. darbojas 
Par vācu un latīņu valodu skolotāju Izglītības Biedrības vidus
skolā. Ar lielinieku ienākšanu, kad skolu pārvērta par taga
dējo II. pilsētas vidusskolu, Blese pārgājis uz turieni tai pašā 
amatā, 1919. g. rudenī iestājies Ārlietu Ministrijas informācijas 
nodaļā, bet jau 19. augustā 1919. g. ar Izglītības Ministrijas 
rakstu Nr. 26 aicināts par locekli ministra kunga ieceltā kodolā 
Latvijas Universitātes filoloģijas un filosofijas fakultātes orga-
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nizēšanai, kur skaitījies docenta pakāpē. Pēc universitātes at
klāšanas Blese uzsāk lasīt lekcijas ievada kursā la
tviešu valodas zinātniskā grairranatikā un valodniecības 
ievadā. Galīgi par docentu viņš apstiprināts 24. jan
vārī 1920. g.; vēlāk, šķirojot docentus vecākos un jau
nākos, tas ieskaitīts vecākos docentos. Pa starpām Blese 
darbojies par latīņu valodas skolotāju Rīgas pilsētas II. un no 
1923. g. pavasara III. Rīgas pilsētas vidusskolā, kur s t rādā arī 
vēl tagad. No 1920. g. līdz 1925. g. rudenim bijis par filoloģijas 
un filosofijas fakultātes sekretāru. 1928. gada februārī Blese 
aizstāv doktora disertācijai rakstu „Latviešu uzvārdu studi
jas I." ar ko iegūst filoloģijas doktora grādu; 1928. g. 12. maija 
sēdē viņš ievēlēts pa r profesoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i . Atsevišķas grāmatas . 1) Ievads 
valodniecībā. Rīgā, 1922, 319 lpp. 2) Latīņu grammatikā 1-
Rīgā, 1923, 118. lpp. 3) Uzvārdu pareizrakstības vārdnīca. 
Piedaloties V. Pē tersonam. Rīgā, 1927, XXXI. + 144. 
4) Ch, Barret et E. Blesse — Grammaire pratique de la langue 
latvienne ā l'ussage des Etudiants. Avec un vocabulaire lin-
guistique latvien-francais. Riga, 1928. Redakcija, papildinā
jumi, piemēri un vārdnīca ir E. Bleses darbs. 5) Latviešu uz
vārdu studijas I. Rīgā. 1929, apm. 350 lpp. 

Ž u r n ā l o s . 1) Krievu iespaidi latv. valodā pārdzīvojamā 
laikmetā. Laika Domas 1928, Nr. 2, 114—121, jūlijā, Pēteŗpilī. 
2) Latviešu rakstniecības pirmais piemineklis — 1585. g. izdo
tais la tv. katķisms. Dzintars. Maskavā, 1918. 3) Modernā angļu 
valoda I. M. M. 1920, III, 229—240. 4) Valodniecības priekš
mets, viņas uzdevumi, metodes un nozīme. I. M. M. 1920, VI., 
543—556. 5) Iri, viņu vēsture, valoda un literatūra. I. M. M. 
1921, VII , 697—712; VIII, 809—828. 6) Nesen mirušie valod
nieki. (B. Delbrika un H. Paula piemiņai). I. M. M. 1922.. IV, 
407—415. 7) Prof. A. Meijē lekciju cikls Latvijas Universitātē. 
I. M. M. 1922, X . 1203—1212. 8) Mūsu valodniecība un jau
nākie darbi šajā nozarē. Latvju Grāmatā . 1922., I , 21—27. 
9) Prof. A. Becenbergers. Latv. Grāmatā . 1922, III, 45—47. 
10) Prof. J. Endzelīna darbība nodzīvotos 50 mūža gados. Latv. 
Grāmatā, 1923, III, 12—22. 11) Mūsu valodas nozīme. Tautas 
audzināšana, I , 1923, 10O—114. 12) Mūsu uzvārdu pētīšanas 
uzdevumi. I. M. M. 1924., VII I , 163—172. 13) Daži novērojumi 
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Latgales skolu dzīvē. 1. M. M. 1924., XI.. 520—525. 14) Latga
les cittautieši un viņu valoda. I. M. M. 1925, IV , 357—369; V , 
478—485. 15) Mūsu rakstniecības p i r m o pieminekļu valoda, 
i. M. M. 1925, VIII , 183—194. 16) R. Vipers. I. M. M. 1925.. 
I, 52. 17) Prof. J. Zubatija jubileja. I M. M. 1925, V , 501—503. 
18) Kārla Mīlenbacha desimt gadu nāves dienas piemiņai. Latv . 
Grāmata 1926, 161—166; 252—258. 19) Par sieviešu uzvārdu 
rakstību. Audzinātājs 1926, decembri. 20) Pa r musu valodas 
izrunas pareizību. Tautas audzināšana, IV, 1927, 107—130. 
21) Prof. P . Šmita darbība._ Latvju Grāmatā 1928. 22) Intelli-
ģence un valoda. Daugava, 1928, I I , 350—359. 23) Latviešu 
valodniecība valsts pastāvības pirmajos 10 gados. I. M. M. 1929. 
I.. 11—23. Žurnālos arī kādas 10 recensijas. Bez tam vēl rec. 
par prof. Endzelīna Latvijas vietu vārdiem I. un II. dala. ( ,Die 
Ortsnamenforschung in Lettland") ievietota žurnālā ..Zeitschrift 
i. Ortsnamenforschung, 1927. Kādi 60 raksti dienas presē ; 
viens no pirmajiem: „Kāda Kurzemes pagasta dzīve 90 gadus 
atpakaļ" (Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 259 (7. XI. 1912.) — 270. nr. 
G9. XI. 1912.) — pavisam 8-os nr.). Raksti par valodu un va
lodniecību Gulbja Konversācijas vārdnīcā. 

4. Profesors Pauls Dāle dzimis 1889. g. 23. jūlijā. Rīgā. 
Pirmmācību viņš baudījis mājās, pēc tam apmeklējis pilsētas 
pamatskolu; 1908. g. absolvējis Rīgas pilsētas (klasisko) ģim
nasiju un tā paša gada rudenī iestājies Maskavas Universitātes 
vēstures un filoloģijas fakultātes filosofisko zinātņu nodaļā, kuru 
beidzis ar I. šķiras diplomu 1914. g. un atstāts pie universitātes 
sagatavošanai akadēmiskai darbībai. No 1913.—1914. g. Dāle 
bijis par mājskolotāju Šveicē un klausījies lekcijas arī Ženevas 
universitātē. No 1914. g. rudens, gatavodamies uz maģistra 
eksāmeniem un s trādādams eksperimentālās psīcholoģijas in
stitūtā, viņš 2 gadus darbojies arī par skolotāju dažās Maska
vas vidusskolās. Jemdams aktīvu dalību Maskavas latviešu 
sabiedriskā un kulturālā dzīvē, viņš bijis par valdes locekli 
rakstnieku un mākslinieku biedrībā un Z. Meierovica vadītā 
Latviešu Bēgļu Centrālkomitejas Kultūras birojā; rakstījis r e 
censijas par latviešu l i tera tūras .notikumiem un Maskavas zi
nātnes un mākslas dzīvi latviešu un krievu period. izdevumos. 
1915. un 1916. g. iesniedzis fakultātei 2 maģistranda darbus: 
^teHie Jīnnnca o BMVCTBOBaHtH un S^eme 3nrBapTa O6T> BKCH-
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CTeHiļiaJibHbix'b cy*fleHiax-b; abi raksti fakultātes akceptēti. Sakarā 
ar Krievijā iesākušos saimnieciskās dzives sabrukumu un ar vi
ņu saistītām grūtībām, Dāle bijis spiests pārtraukt akadēmiskas 
sagatavošanās darbus un pamākt uz Valmieru. Šeit no 1917. & 
rudens līdz 1918. g. ziemas svētkiem, kad Valmieru iejēma lie
linieki, viņš vadījis vietējo sieviešu ģimnasiju; tai pašā laikā 
darbojies par psīcholoģijas lektoru Valmieras Tautas Universi
tātē un kādu laiku mācījis latīņu valodu Fr. Bārdas vadītā reāl-
ģimnasijā. 1919. g. vasarā Dāli iesauc kara dienestā, koman
dējot Vidzemes dīvīsijas štābā, bet uz Izglītības Ministra 
Dr. Kasparsona priekšlikumu pēc Rīgas atbrīvošanas viņš at
vaļināts no aktīvā kara dienesta, lai pārietu ministra rīcībā un 
uzjemtos Latvijas Augstskolas, resp. Universitātes organizēša
nas darbu vadību. Šos pienākumus kā Izglītības Ministrijas 
pārstāvis augstskolas lietās un Augstskolas Organisācijas Pa
domes priekšsēdētājs viņš izpildījis 2 gadus un tai pašā laikā 
strādājis filoloģijas un filosofijas fakultātē par psīcholoģijas un 
filosofijas docentu. Vairāk gadu Dāle pasniedzis stundas ari 
R. Klaustiņa meiteņu ģimnasijā un lasījis lekcijas Latv. Tautas 
Universitātē; bijis Kultūras Fonda bibliotēku kommisijas 
priekšsēdētājs un Tautu Savienības veicināšanas biedrī
bas padomes loceklis. Dāle nolasījis garāku rindu pu
blisku lekciju pa r filosofijas, reliģijas uin paidagōģijas 
jautājumiem. 1923. gada vasaras semestri viņš strā
dājis Freiburgas Universitātē (Bādenē), studēdams it sevišķi 
fainomenoloģisko virzienu filosofijā E. Huserla seminārā un pie 
prof. Kona aistētikas problēmas. — 1927. g. 27. oktobrī Dāle 
aizstāvējis Latv. Universi tātē doktora disertāciju „R. Avenarija 
psīcholoģiski-filosofiskie uzskati un viņu kritika" un ieguvis 
Dr philos. grādu; tā paša gada 15. decembrī apstiprināts par 
psīcholoģijas un filosofijas profesoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i . A. Grāmatas . 1) Cilvēka dvēsele 
un centrālā nervu sistēma. R. Avenariusa psīcholoģiski- filo-
sofiskie uzskati un viņu kritika. Latv. Augstskolas izd. Rīgā 
1921. g. VIII. + 116 lpp. 2) Vēsturisks pārskats par Latvijas 
Augstskolas nodibināšanu un viņas darbību pirmā 1919./20. māc 
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gada. Latv . Augstskolas izdev. 1921. g. 3) Ievads filosolija I. d. 
A. Gulbja apg. Rīgā, 1928. g. 

B. Raksti žurnālos un rakstu krājumos. 1) O noaco3HaTe^b-
Hbix"b HB^eHiHX"b B"b flvuieBHOH >KH3HH. Kopojumā: CTaTbH no 
(bH^ococpiH H ncHXoaor in . C6OPHHKT> B-b ^ecrb 25 .i. 
HayqHOH fl-Ejrre.rabHOCTH npocb. T. H. 4e;maH0Ba, 1916. 2) Pax-
MaHOB"b, FIcHxoaoriH KaK"b HayKa o ^HMHOCTH. Recensija žur
nālā: ilcHXOJiorHHecKoe o6o3p4jHie . 1917. gadā. 5 lapp. 
3) Par dvēseles neapzinīgām (zemapziņas) parādībām. Druva. 
1913. g. 4) J. G. Fichte. Druva, 1914. g. Nr. 3 , 5 lpp. 5) Poruks 
kā domātājs. Druva, 1914. g. Nr.Nr. 9—12, 1 2 lapp. 6) flH-b 
nopy«-b. PyccKaa Mbic;ib i lapp. 7) Profesors J. Osis (ne
krologs). I. M. M. 1920, VII , 1 lapp. 8) Piezīmes pie T. Celma 
recensijas par grāmatu „Cilvēka dvēsele un centrālā nervu 
sistēma. I. M. M. 1923. V I , 7 lapp. 9) Imanuels Kants. I. M. M. 
1924. g , IV, 11 lapp. 10) J. Kanta piemiņas svinības Karalau-
čos. I. M. M. J924. g , VI. 11) Aloizs Rīls. I. M. M. 1925. g. I , 
1 lapp. 12) Poruka problēmu un izjutu pasaule. Ritums. 1921. g. 
II. 13) Vunts. Konversācijas vārdnīca. 4656—58. 14) Voluntā-
risms. Konv. vārdn. 4 6 4 7 ^ 8 . 15) Cēlonība. Konv. vārdu! 
4672—73. 16)_T. Cīhens. Konv. vārdn. 4697. 17) Filosofija re
liģija un dzīve. Reliģ.-filosofiski raksti I. 1925. g , 43 lap. p. 
18) Teisms, panteisms un panenteisms un ļaunuma problēms. 
Ausma. Nr. 3. 1926, 5 lapp. 19) Filosofijas problēmi. Burtnieks 
Nr.Nr. 1—4. 1925, 29 lapp. 20) Filosofijas metodes. Burtnieks 
Nr.Nr. 7—8. 1927, 11 lapp. 21) P. Birķerts. Psīcholoģija. Re
censija. I. M. M. 1921. g. X , 6 lapp. 22) Filosofijas un speciālo 
zinātņu sakars. Burtnieks Nr. Nr. 5—6, 1928. 23) R. Avenarius' 
psychologisch-philosophische Auschauungen. Latvijas Univer
sitātes Raksti XVII, 64 lapp. 24) Die Kritik der psvchologļsch-
philosophischen Auschauungen von R. Avenarius. Latv. Univ. 
Raksti, XVIII, 66 lapp. 

C. Raksti dienas presē. 1) Individuālā psīcholoģija. No
lasīts Rīgas Latv . Biedrības Zinātņu Kommisijas vasaras sa
pulce. Latvija. 1910. g. 2) Dostojevskis un tagadējā kultūra. 
Latvija. 1911. 3) Frīdrichs Slegels kā romantisma filosofs. Lat
vija. 4) Pragmatisms. Latvija, 1911. g , Nr. 255. 5) Pa r cil
vēka „es" un personības apziņu. Dzimtenes Atbalss, 1916. g. 
4 numuros. 6) Latviešu lieta ārzemēs. Līdums. 1917. g , Nr. 26. 
7) Latvijas Augstskola un ārzemes. L. V. 1920. g , 35. 8) Augst
skolas gada dienā. L. V. 1920, 62. 9) Vilhelms Vunts. L. V. 
!920. g , 66. 10) Imanuels Kants. L. V. 1924. g , 90. 11) P . Na-

Latvijas Universitāte. 11 
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torps. L. V. 1924. g , 196. 12) Aloizs Rīls. L. V. 1924. g., 296 
13) Musu teoloģijas fakultāte. Balss, 1925. g. 14) Latvijas 
Augstskola (Projekts). Dzimtenes Atbalss, 1916. g , 2 numuros. 
Bez tam vēl rinda dažādu mazāku rakstu un tulkojumu. 

D. Tulkojums. Vēstures filosofija. E. Bernheims. A. Gulbju 
univers. bibliotēka. 

5. Profesors Jānis Endzelīns dzimis 1873. g. 23. februārī 
Valmieras apriņķī, Kauguru pagasta Mičkēnu m ā j ā saimnieka 
ģimenē. Pabeidzis 1892. d. decembrī Rīgas pilsētas ģimnasiju, 
viņš 1893. g. iestājies Tērbatas Universitātes vēstures un filolo
ģijas fakultātē un pabeidzis tur 1897. g. decembrī klasiskās filoi 
nodalu ar kandidāta grādu. Pēc tam Endzelīns turpat studējis 
slavu filol, ko pabeidzis 1900. g. maijā ar kandidāta grādu. Pēc 
beigšanas viņš ats tāts pie universitātes, lai sagatavotos profe
sūrai slavu filoloģijā un salīdzināmā valodniecībā; 1902. g. iztu
rējis maģistra pārbaudījumus salīdzināmā valodniecībā un 
1903. g. pirmajā pusē publiski aizstāvējis savu rakstu H3c . i t 
AOBaHiH B-b oō^acTH Kamy6cKarOH3biKaun ieguvis privātdocentam 
salīdzināmā valodniecībā. Maģistra grādu Endzelīns ieguvis 
turpat ar disertāciju J l a r a m c K i e npezuīorn 1, 1905. g. decembri. 
1908. g. viņš ievēlēts pa r ekstrāordin. profesoru Charkovas 
Universitātē, bet ministrijas neapstiprināts, pārgājis turp 1909. g. 
par privātdocentu; apstiprināts par ekstrāordināru profesoru 
1911. g. un 1912. g. mar tā ieguvis doktora grādu Pēteŗpilī ar 
disertāciju OiaB5mo-6a;rriHCKie 3Tio,a.bi Tai pašā gadā v i ņ š ap
stiprināts par ordināru profesoru. No Charkovas pārcēlies uz 
Rīgu 1920. gadā jaundibinātā Latvijas Universitātē. Še Endze
līns ir galvenais baltu filoloģijas pārs tāvis , jo lasa baltu valodu 
salīdzināmo grammatiku un latviešu valodas zinātnisko gram-
matiku. No 1920.—19221 g. viņš bijis par Latvijas Universitātes 
filoloģijas un filosofijas fakultātes dekānu un vairākas reizes 
par priekšsēdētāju filologu biedrībā. 1928. ievēlēts par k o r e 
spondētāju biedri Pēterpils Zinātņu Akadēmijā un Čechoslova-
ķijas Zinātņu Akadēmijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i . A. Grāmatas. 1) J l a r a m c K i e npe,i-
nom I «iacTb. rOpbeB-b 1905 (VII - f -219 lapp.). 2) JlaTbur.-

http://H3c.it
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CKie npe,ayiCTH II qacTb. rOpbeb-b 1911 (IV - ļ - 173 l a p p . \ 
3) C^aBHHO-6ajiTiHCKie STioabi. XapbKOB-b 1911 (V-f-208 lapp.) 
4) Lettisches Lesebuch. Grammatische und metrische Vorbe-
merkungen. Texte und Glossar. Verlag C. Winter, Heidelberg 
1922 (VIII + 206 lapp.). 5) Lettische Grammatik. l ierausgeg. 
vom Lettischen Bildungsministerium. Riga 1922 (VIII. H- 862 
lapp.). 6) Lekcijas par baltu valodu salīdzināmo grammatiku. 
(Uzrakstījusi M. Endzelīne) Rīgā, 1927. (311 lapp.). 7) (Kopā ar 
Mīlenbachu). Latviešu grammatikā. Rīgā, 1907. (IV. + 248). 
s ) (Kopā ar Mīlenbachu). Latviešu valodas mācība. Rīgā, 1907, 
vairāk izdevumos. II. + 172. 

B. Broširas un mazāki raksti. 9) Diftongu un garo vokālu 
izruna latviešu valodā. R. L. B. Z. K. R. Kr. XI , 107—121. 
Ki) Par latviešu preposicijam. Austrums. XIII , 622. 11) Uber 
den lettischen Silbenaccent. B. B. X X V , 259—274. 12) Jlaram-
CKifl 33HMCTBOBaHiH H31> CJI3BHHCKHX'b HSMKOBT,. >KHB. CTa-
pHHa III, 285—312 13) H3c;rfe.n.OBaHifl B-b o6;iacTH Ka-
niy6cKaro H3biKa. CōopHHK-b <ī>opiyH. 535 — 572 lapp. 
H) Kā cēlies un lietojams latviešu tautas dēbitīvs? R. L. B. 
Z. K. R. Kr. XIII , 1—6. 15) Instrumentālis. R. L. B. Z. K. R. Kr. 
XIII, 7—12. 16) Par latviešu refleksīvam formām. R. L. B. 
Z. K. R. Kr. XIII , 13—22. 17) (Kopā ar Mlenbachu). Lat
viešu valodas izloksnes, teksti un apraksti . R. L. B. Z. K. R. Kr. 
XIII, 63—98. 18) 3awBTKH KT> ^aramcKOH aKueHTOBK'B. H3B. 
o.p.a. H CJI. HAH VI, KH. 4, 140—149. 19) Ursprung und Gebrauch 
des lettischen Debitivs. B. B. XXVI, 66—74. 20) Lettische 
Ltymologien. B. B. XXVII, 188—191. 21) Zur Deklination der 
lettischen bestimmten Adjektiva. B. B. XXVII. 310—315. 
22) Lettische Comparativbildungen. B. B. XXVII, 315—319. 
23) Zu den lettischen Zahlvvortern. B. B. XXVII, 319—329. 
24) Lettische Etymologie. B. B. XXVII. 329—331. 25) Kas 
bijis Ūsiņš? Apskats I , 25 (1903). 26) Vēlreiz par Ūsiņu. 
R. L. B. Z. K. R. Kr. X I V , 134—138. 27) Mūsu rakstu valodas 
nosaukumi. Apskats I , 252—255. 28) Zur Ervveichung der 
Gutturale im Lettischen. B. B. XXIX, 178—195. 29) Ein hoch-
lettisches Lautgesetz. B. B. XXIX, 277—280. 30) B o 3 B p a T H a H 
cpopMa rjiaronoB-b B-b JIHTOBCK. H .aaTbiincK. fl3UKax-b. H.3B. p. H. H 
«I . HAH. IX, KH. 2, 376—388. 31) O npoHcxomfleHm ;IHTBO-
•laTbiujcK. ie. H3B. p. H. H CJI. HAH. XII, KH. 1, 40—66. 
32) O pOi!CTBeHHbIX'b OTHOmeHiHX'b ^aTbimCKHX-b rOBOpOB'b KTJ 
THTOBCKHM'b. H3B. p. H. H CJI. HAH. XIII, KH. 1, 176 — 194. 
33) K-b B o n p o c y o BH^OBOMI) 3HaHemn JiaTbiujCKnx'b c.iojKHb^-b 
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rviaro/iOB-b. H3B. p . H. H CJI. HAH. XIII, KH. 1,194—201. 34) Eme o 
JiaTblUlCK. Ae6HTHB43. H3B. p. H. H CJI. HAH. XIII, KH. 1, 201—207. 
35) Baltische Miszellen. K. Z. XLII, 375—379. 36) Zum letti
schen Prāter i tum. K. Z. XLIII, 1—41. 37) Baltica: a) Eine 
baltische Parallele zum Gebrauch des airisch. ro. b) Zu den 
lettischen Intonationen. c) Zum litauischen Akzent Daukšas. 
d) Etymologien. K. Z. XLIV, 46—69. 38) Zu griech. sy fūr t \ . 
Glotta I I I , 273, 274. 39) Ievadījums valodniecībā. Izglītība I I . , 
8. 592—604. 40) O cyAb6'B HOCOBbix'b 3ByKOB'b BT» JiaTbiuīCK. 
srabiK-fc. H3B. p H. H CJI. HAH. XV, KH. 2. 41) 3THMOJiorHnecKifl 
inejioHH. HSB . p. H H CJI. HAH. XV, KH. 2, 215—221. 42) Par 
s e n o kursu (jeb kuršu) tautību u n v a l o d u . Druva. 1912. g. V., 
h23—633. 43) Uber die Nationalitāt und Sprache der Kuren. 
FUF. 1912, XII, H. 1—2, 59—72. 44) O BCTaBoqHbix-b K H r 
BT> 6ajiTiHCKHX-b H3biKax"b. H3B. p. H. H CJI. HAH, XVII, KH. 4, 
110—126. 45) nO/J.BH>KHOe C BT, JiaTblUICK. H3HK43. M3B. p . 51. 
n CJI. HAH. XVII. K. 4,127—132. 46) „Dažs labs" u n senlatv. „labieši". 
R.L.B.Z.K.R.Kr. XVI., 267—269. 47) O nponcxo)KA. npacjiaBHHCK. HH-
(pHHHTHBOB-b Ha-nonti . P $ E . LXVIII, 2, 3 7 0 - 3 7 2 . 48) Litauische-
lettische Miszellen. Lietuviu Tauta I I , 284—294. 49) Zu den 
kurischen Bestandteilen de Lettischen. I. F. X X X I I I , 96—104. 
50) Wei teres zu den lettischen Intonationen. I . F . X X X I I I . 
104—118. 51) Miszellen. I . F. XXXIII, 119—127. 52) JIHHTBH-
CTHHecKĪH MejiOHH o npoHCxojKaeHiH zipeBHepyccK. H 3anaaHOCJia-
BHHCKaro cooTB-BTCTByiomaro loamocj iaB. en. P5>B. LXX, 1, 
109 113. 53) Programma i z l o k š ņ u aprakstiem. Druva 1912., 
1544—1545; Druva 1913, 630—632; 886—888; 1019-1020; 
1240-1242. 54) Vecā Stendera l a t v i e š u grammat ikā u n vārdnīca. 
Druva 1914, 907—911. 55) JlaTBificKaH napajuiejib K-b nojibCK. 
b ō g : bok. P$B. LXXI, 562—563. 56) K-b JIHTOBCKOH aKueHTy-
auin H H.vieHHr. mm. MHO>K. HHCJia 0CH0B"b Ha o. H3B. p . a. H CJI. 
HAH. XX, 294—312.. 57) 3aM-ETKH o 6ajiTiHCKHXb H i0JKHbix^ 
OCHOB3XT, Ha-(j)ē- H-jē- P<Ī>B. LXXVI, 292—315. 58) O 6ajiTtfi-
CKOM-b OKOH^aHJH 2. JIHIļa eĶ. HHCJia. H3B. p . H. H CJI. HAH. 
XXII, 85—116. 59) O JiHTOBCKOM-b mneH. naa. MHOHC. vncjia My»CK. 
pon.a npHqacTiHfl-feHCTB. 3ajiora. H3B. p. n. H CJI. HAH. XXII, 187—199. 
60) (Kopā ar P . Šmitu) Izrunas un rakstības vadonis. 1921-
vairāk izdev. Izgl. Min. izdev. 61) Kopš. F . B. R. I , 44. 
62) Les intonatioms lettonnes. Rev. des Etudes slavēs, I I (1922), 
56—68. 63) Zur Deklination der ablautenden -iio- Stāmme. 
K. Z. L , 13—34. 64) a) Gada pārskats Filologu biedrības 
1921. g. sapulcei; b) Ko mums māca Latvijas vietu vārdi par 
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v izrunu; c) Piezīmes par prūšu valodu. F. B. R. II., 5—6; 
7—8; 9—14. 65) -i- kamienu. vienaskaitos naudininkas baltu 
kalbose. Šviet. Darbas 1922. 66) Zur Intonationen der letti
schen Lehnwōrtern aus dem Russischen. Slavia Ročnik 1., 
Seš. 1. 2. a 3. 1922._ 67) a) Pārska t s Filol. biedrības 1922. g. 
sapulcei; b) kuršu pēdas Rietumu-Vidzeme. F. B. R. III, 3—4; 
5—7. 68) a) Gada pārskats Filol. biedr. 1923. g. gada sapulcei; 
b) Latviešu vārdi ar īsu patskani o no u. F. B. R. IV., 3—5; 
5—6. 69) a) Gada pārskats Filol. biedr. 1924. g. gada sapulcei; 
b) Par Rietumkurzemes izloksnēm; c) Piezīmes par Zemgaļu 
vārdu un dialektu. F . B. R. V., 3—4; 5—7; 8—9. 70) a) Gada 
pārskats Filol. biedrības 1925. g. gada sapulcei; b) Piezīmes 
par Latvijas vietu vārdiem; c) P a r plato ē skaņu j priekšā 
dažās izloksnēs. F. B . R. VI., 3—6; 7—10; 10. 71) a) Gada 
pārskats Filol. biedr. 1926. g, gada sapulcei; b) Sīkumi. F. B. R. 
VII, 3—5; 5, 30, 55, 73, 97, 128, 153, 173, 174. 72) a) Gada 
pārskats Filoj. biedrības 1927. g. gada sapulcei; b) Sīkumi; 
c) Pa r Latvijas vāciskajiem muižu vārdiem. F. B. R. VIII , 
3—5; 5, 7, 9, 49, 53, 134, 144; 6. 73) a) Gada pārskats Filologu 
biedrības 1928. g. gada sapulcei; b) Sīkumi; c) Homonimu 
vārdu zušana latv. valodā. F. B. R. IX, 3—7; 8—10; 7, 10, 
88. 113, 118, 163, 167; 8. 74) Dažādas valodas kļūdas (47. lpp.). 
Rīgā 1928. Gulbja izdev. 

C. Grāmatas kopā ar citiem. 75) Latvijas vietu vārdi 
I- dala. Vidzemes vārdi. Rīgā 1922. Gulbja izdev. 76) Latvijas 
vietu vārdi II. dala. Kurzeme, Latgale. Rīgā 1925. 

D. K. Mīlenbacha. Latviešu vārdnīca. J. Endzelīna rediģēta, 
papildināta, turpināta, sākot no 1923. g , I , I I , III. sēj. no A—Š. 

E. Recensijas u. t. 1. 78) Recensija par iznākušo Latvju 
Daiņu II. sējumu. Austrums XX, 553—557. 79) Recensija par 
Bogorodicka grām. OiepKH no fl3biKOB-Bn.43HirO H pyccK. H3biKy 
>KMHn. 1910. 80) Recensija par Bernekera Slavisches Ety-
molog. VVōrterbuch. )KMH.n. 1910. 81) Recensija par Traut-
maņa Altpreussische Sprachdenkmāler. A. f. Sl. Ph. XXII , 
281—296. 82) Recensija par Indogermanisches Jahrbuch I. 
P$B. LXX1, 590—591. 83) Recensija „Kr. Barons un Wis-
sendorfs. Latvju Dainas.'" H3B. p . n. H cn. HAH. XX, 313—319. 
84) Recensija par Beliča grāmatu. Akcenatske studiie, 
KHHra I U. Beogradu, 1914 roja , P<J>B. LXXV, 296—3Ō3. 
S5) Recensija par Zēvera Die deutschen Lehnvvōrter im 
Lettischen. I. M. M. 1920, 176—181. 86) Recensiia par 
švābes kultūrvēstures I. d. I.«M. M. 1921.. 193—200. 87) At-
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bilde Plāķa kgm par balina vārdu. I. M. M. 1921, 541—544. 
88) Recensija par Trasūna ..Skolas Dorzs". I. M. M. 1921.. 
528—531. 89) Recensija par Ģiezēna Cēzara izdevumu. I. M. M. 
1921, 1197. 90) Recensija par Lautenbacha „Kleine lettische 
Sprachlehre zum Selbstunterricht. I. M. M. 1921, 1198—1199. 
91) Recensiia par I. Lapiņa Latvijas ģeogrāfijas kursu. I. M. M. 
1921. 92) a) Atbilde J. Plākim par Filologu Biedrības 
rakstu I I , 7; b) Patiesības labad. I. M. M. 1922, 436 un 437. 
93) Recensija par Kellera g rāmatu : Das Asyndeton in dei: 
balto-slavischen Sprachen un recensija par Šventnera rakstu 
Die VVortfolge im Litauischen. I. M. M. 1922, 1081—10S4. 
94) Recensija par G. Geruļa grāmatu Die altpreussischen Orts-
namen. F. B. R. III, 112—115. 95) Recensija par Zandbacha 
grāmatu Die Schōnhengster Ortsnamen. I. M. M. 1923, 219 
līdz 220. 96) Recensija par Meijera grāmatu Historische 
Grammatik der russischen Sprache. I. M. M. 1923.. 1099— 1101. 
97) Recensija par K. Būgas Lietuviu kalbos žodvnas II. I. M. M. 
1925, 91—96. 98) Recensija par Nīdermaņa etc. Wōrterbucli 
der litauischen Schriftsprache._ I. M. M. 1926, 270-272. 
99) Recensija par : a) J. Šlapela gram. Lietuviu, kalbos žodvnas: 
b) Lietuviu ir rusu kalbos žodvnas. I. M. M. 1926. g , 271- -272. 
100) Recensija par A. Švābes gr. „Drustu pagasta tiesas sprie
dumi" 1830.—35. g. I. M. M. 1927. g , 119—120. 101) Recensija 
par Oerula gram. Senieji lietuviu skaitvmai. I. M. M. 1927. g.. 
120. 102) Recensija par E . Hermana grām. Litauische Studien. 
I. M. M. 1927, 121—122. 103) Polemika ar Zēveru. I. M. M. 
1928, 4 6 8 - 4 7 0 ; 1929, 194—195. 104) Polemika ar Bruņinieku. 
I. M. M. 1928, 240—253; 577—580. 105) Recensija par Traut-
maņa Baltisch-slavisches VVōrterbuch. F. B. R. IV, 100—102. 
106) Recensija par K. Būgas Lietuviu kalbos žodvnas I.. 
F . B. R. IV, 102—104. 107) Recensija par Hirta Indogerma-
nische Grammatik, T. I. F. B. R. V I I , 174—180. 108) Latviešu 
vārdnīcas lietā. F. B. R. IX , 199—200. 

6. Profesors Ernests Felsbergs ( t ) dzimis 7. nov. 1866. g. 
Nētķenes Pikāņu mežsarga mājās. Nobeidzis 1882. g. decembrī 
Cēsu apriņķa skolas kursu, viņš bijis ilgākus gadus skolotājs: 
1897. gadā, nolicis pie Rīgas Aleksandra ģimnasijas abitūrijas 
pārbaudījumus, Felsbergs iestājies Tērbatas Universitātē, kur 
studējis klasisko filoloģiju: students būdams viņš dabūjis zelta 
medaļu par darbu Merapbi. Nobeidzis 1901. gada pavasarī 
universitāti ar kandidāta grādu, Felsbergs tālākām studijām pie-
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komandēts un divi gadiem Pēterpils Universitātei; tai pašā laikā 
viņš bijis mājskolotājs grāfienes Stenbok-Fermoras namā un 
1903. g. vasarā ceļojis ar saviem audzēkņiem pa Zviedriju, Dā
niju, Vāciju un Holandi. Ziemā 1903.—1904. g. viņš studējis Ber
l īnē seno vēsturi un mākslu, 1904. g. izturējis maģistra pārbau
dījumus pie Tērbatas Universitātes un 11. novembrī 1905. g., pu
bliski aizstāvējis pro venia legendi savu rakstu H3c.rfe,aoBaHie 
bt> 06/iacra HpaKJiiHCKHx-b raō /MUb, ieguvis tiesības turēt priekš
lasījumus universitātē; sākot ar 1906. g. rudens semestri Fels
bergs lasījis filoloģijas fakultātes uzdevumā grieķu un romiešu 
vēsturi un mākslas vēstur i ; sākot ar 1908. g. rudens semestri 
lasījis tos pašus priekšmetus arī Tērbatas augstākos sieviešu 
kursos. 29. aprīlī 1920. g., aizstāvējis savu disertāciju BpaTbn 
TpaKXH, Felsbergs ieguvis maģistra grādu, un tā paša gada 
10. septembrī viņu Tērbatas Universitātes padome iecel par 
filoloģijas un klasiskās archaioloģijas profesoru un mākslas 
mūseija direktoru. 1910. g. viņš studējis Berlīnes, Drezdenes. 
Minchenes un Vīnes mūseijos, 1911. g. ceļojis pa Grieķiju un Itā
liju. Pārzinot mākslas mīīseiju Tērbatas Universitātē, prof. E. 
Felsbergs kopā ar prof. V. Malmbergu publicējis šī mūseija ori
ģinālus — 1910. g. vāzes un terrakotas , bet 1911. g. marmora 
un bronsas darbus, atstājot arī šo kollekciju vēsturi ; tāpat rak
sturoti nākošā darbā arī mūseija ģipša nolējumi; Felsbergs sī
kāki apskatījis turpmākos darbos arī atsevišķas vāzes. Kad 
1918. gadā, vācu okupācijas laikā Tērba tas krievu universitāti 
s l ē d z a , Felsbergs pāriet uz Voroņežu, kur viņu ievēl par māk
slas vēstures un teorijas profesoru un bij. Tērbatas Universi
tātes mākslas mūseija direktoru Voroņežā; kādu laiku viņš pār
valdījis arī guberņas mūseija mākslas nodaļu un lasījis lekcijas 
Voroņežas konservatorijā un skolotāju institūtā. 1920. gada 
17. augustā Felsbergs pēc triju mēnešu grūta ceļojuma atgrie
žas dzimtenē; kā klasiskās filoloģijas un mākslas profesors 
viņš organizē Latvijas Universitātē arī mākslas kabinetu. Viņš 
l r universitātes pirmais rektors; bijis Saeimas deputāts 
un Izglītības kommisijas priekšsēdētājs. Pieminekļu val
des priekšsēdētājs un Izglītības ministris 1925. gadā Celmiņa 
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kabinetā; piedalījies kā Latvijas delegāts parlamentāriešu kon
ferencē Kopenhāgenā 1923. g. un III. intellektuālās kopdarbības 
konferencē Parīzē 1923. g. Filoloģijas un filosofijas fakultāte 
viņu ievēl 1928. g. mar tā par doktoru klasiskā filoloģijā honoris 
causa. Miris prof. E. Felsbergs pēc grūtas slimības 1928. g. 
31. augustā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Hacji'E.āPBaHiH B-b o6jiacra Hpa-
KmHCKHX,b Tad/mui). IOpbeB-b 1905. 2) MHKeHCKiH nepioA"b bt> 
rpeiŪH. rOpbeB-b 1907. 3) K-b CTaTHCTHK-b HapoaOHace^eHiH AT-
THKH V. BtKa. IOpbeB-b 1907. 4) BpaTbH TpaKXH. IOpbeB-b 1910. 
5) B. K. Ma;ibM6eprb H 3 . P. <ī>e;ibc6eprb. OpHrHHajiu My3ea 
H3HUI,HblX,b HcKyCCTB'b npH HMnepaTOpCKOM-b rOpbeBCK0MT> yHH-
BepcHTeT'b I. AHTHMHHH Ba3bi H reppaKOTTbi. IOpbeB-b 1910 r. 
6) idem II AriraMHbie MpaMopH H 6poH3bi. IOpbeB-b 1911 r o n a . 
7) THncoBbie cn-Emm My3ea H3amHbix'b HcKycTBT> npn Hiunepa-
TOpCKOM-b KDpb». BCKOM-b yHHBepcHTerB. lOpbeBT. 1913. 8) Ottria 
KpacHO(pHrypHaH nama My3ea H3Hin,Hbix'b HcKycrB'b n p n Hiune-
paTopcKOM-b rOpbeBCKOM-b yHHBepcHTeT-fe. IOpbeB-b 1915. 9) 3porb 
CopaHiio (C6. B-b MecTb npo<p. B. K. MajībMŌepra) 1917, 167 sek. 
10) A Hieron Kylix (L. Ū. R. I., 1921., 72 sek.). 11) Grieķu 
īpašvārdu pareizrakstība latviešu valoda. Riga 1922. 12) Eģejas 
kultūra (I. M. M, 1920., XI.). 13) Transehes gleznu kollekciju 
(I. M. M. 1920, X.). 14) Latvia (Educational Yearbook of the 
international institute of teachers college Columbia university 
New York 1925). 15) Ievads grieķu mākslas vēsturē. Rīga 
1926. 16) Grieķu mākslas vēstures literatūra (L. U. R. XIV.. 
1926, 33 sek.). 17) Akropole un Partenōns. Rīgā 1926. 
18) Grieķu vazu gleznas. Riga 1927. Bez tam recensijas un 
sīkāki raksti . 

7. Profesors Valters Frosts dzimis 1874. g. kādā Rītprū-
sijas mazpilsētā; arī viņa vecāki cēlušies no Rītprūsijas. Pēc 
tam kad Frosts pabeidzis humanitāras ģimnasijas kursu, viņš 
iestājies Berlīnes Techniskā Augstskolā, lai studētu 'mašīnu 
būvniecību; savas studijas viņš še beidzis ar valsts mašīnu bū
vētāja eksāmenu, kas līdzinās tagadējam diploma inženiera ek
sāmenam. Pēc studiju beigšanas Fros ts bijis vienu gadu ma
šīnu būvniecības praksē, pa daļai Sīmensa un tialskes firmā, 
pa daļai Magdeburgas dzelzsceļa direkcijā. 1901. gada sākumā 
viņš atstājis šo darbību, lai piegrieztos filosofijas studijām Ka-
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ralauču Universitātē. 1905. gadā še viņš doktōrējis ar summa 
cum laude. Par blakus priekšmetiem filosofijai tas bija jēmis 
matemātiku un teorētisko fisiku. 1905. g. vasarā Frosts devies 
uz Bonnu un še stādījis priekšā trīs darbus pro venia legendi 
iegūšanai. Viens no šiem darbiem bijis nozīmēts par speciālu 
Habilitācijas rakstu. Viņš iespiests ar nosaukumu Der Begriff 
der Urteilskraft bei Kant. Pēc dažiem gadiem Frostam uzdots 
lasīt aistētiku, un viņš ieguvis profesora tituli. Viņa priekšlasīju
mu darbība aptvērusi nevien parastos filosofiskos priekšmetus, 
bet dažkārt arī literatūras vēstures tematus („Vilhelm Meister") 
un bez tam vēl kultūrvēsturi un charakteroloģiju, ietilpinot še 
ari modernās psīchoanalitiskas mācības — kritiski referējumā 
iormā. Frosts noturējis toreiz arī kārtējus priekšlasījumus Ķel
nes un Diseldorfas akadēmijās. No 1920. gada Frosts ir par 
mācības spēku Latvijas Universitātē. Viņa katedrai piekrītošie 
priekšmeti e.\ officio ir apzīmējami ar nosaukumu „filosofijas 
sistemātika", ja šos priekšmetus raksturo vispārējā virzienā. 
Bez teorētiskiem kursiem Frosts arī uzjēmies ir psīcholoģiskās 
laboratorijas vadīšanu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Die Grundlagen der Urteilskraft 
bei Kant. Dissert. Kōnigsberg 1905. 40 Seiten. 2) Der Be
griff der Urteilskraft bei Kant. Halle, Niemeyer Verlag 
1906. 136 Seiten. 3) Kants Teologie. Aufsatz in den Kant-
studien. Bd. XI. Heft 3 - 4 . 1906, p. 297—347. 4) Natur-
Philosophie. Leipzig, verlegt bei Joh. Aubr. Barth 1910. 
306 Seiten. 5) Grund und Folge. Aufsatz in der Zeitschrift f. 
Philosophie und Philosophische Kriitk. Bd. 158, p. 202—236. 
1915. 6) Schopenhauer als Erbe Kants in der philosophischen 
Seelenanalvse. Nachvveis einer empirischen Anvvendbarkeit 
der transzendentalen Methode. Bonn, verlegt bei Georgi 1918. 
32 Seiten. 7) Das Genie und das Neue. Aufsatz in: den Blāttern 
fur Būhnenkust. Bonn, Stādtische Būhne 1911. Jahrgang I., 
Heft 4, p. 109—117. 8) Die Universitāt Riga. Aufsatz in der 
Kōlnischen Volkszeitung vom 14. September 1921. Nr. 654. 
(-*) Deutscher Stolz. Aufsatz in der Zeitschrift „Die Brūcke". 
Danzig vom 29. Oktober 1921. 10) Moral und Schuldbekennt-
nis. Aufsatz in der , ,Brūcke" Danzig, den 3. Dezember 1921. 
11) Von der Lettischen Universitāt. Aufsatz in ,.Velhagen und 
Klassings Monatsheften v o n Januar 1923. 37. .Jahrgang, 5. Heft, 
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p. 475—478. 12) Echt und Unecht. Betrachtungen uber das 
Denken und den Charakter. Verlag Ernst Reinhardt, Mūnchen. 
1923. 184 Seiten. 13) a) Das Problem von Echt und Unecht 
besonders in Fragen des Verstandesgebrauchs. Aufsatz in den: 
Jahrbuch der Schule der VVeisheit. Darmstadt 1921—22. 
p . 49—80; b) tas pats latviešu valodā: īstā un neīstā pro-
blēms, sevišķi prāta lietošanas jautājumos. Izglītības Mini
strijas Mēnešraksts Nr. 8., augustā 1922, p. 785—797L14_) Kauta 
ētikas būtība. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, jūlijā 1921.. 
Nr. 7, p. 671—678. 15) Beitrāge zur Lehre von den katego-
rischen Schlūssen. Aufsatz in den Acta Universitatis Latviensis 
1922, p. 145—194. 16) Das Kontinuitātsprinzip. Aufsatz in dei: 
Acta Universitatis Latviensis 1924, p. 287—297. 17) Die 
svstembildenden Grundkrāfte de r Kantischen Philosophie. 
Aufsatz in den Acta Universitatis Latviensis 1924, p. 287—297. 
18) Die Soziologie Simmels. Aufsatz in den Acta Universitatis 
Latviensis 1925, p. 219—313 und 1926, p. 149—225. 19) Kant 
ūber das Lachen. Aufsatz in der „Deutschen Presse-Korre-
spondenz" 1924, Nr. 16, p. 25—26; abgedruckt unter andern 
in „Der deutsche Aufbau", 5. Jahrgang, Nr. 8, 1924. 20) Bacon 
und die Naturphilosophie, verlegt bei Ernst Reinhardt, Mūnchen 
1927, 504 Seiten. 21) Bacons Erkenntnistheorie und Logik. 
Aufsatz in den Acta Universitatis Latviensis 1926, p. 221—239. 
22) Ausstrahlungen der Philosophie Spinozas in die nach ihm 
folgenden Jahrhunderte. Aufsatz in den Acta Universitatis 
Latviensis, 1927, p. 493—506. 23) Hegels Asthetik. Die bedeu-
tendste Kunstphilosophie der neueren Zeit in ihrer Beziehung 
zum modernen Menschen. Verlegt bei Ernst Reinhardt. 
Mūnchen 1928. 121 Seiten. Arī Acta Universitatis Latviensis, 
Bd. XVII. 1928. 

8. Profesors Jēkabs Lautenbachs ( t ) dzimis 20. jūlijā 
1847. g. Kurzemē, Talsu apriņķī, Matkules pagasta Dziŗspalvju 
mājās. Pēc mājas mācības viņš 1863. g. iestājies Kuldīgas ap
riņķa skolā, kuru pēc 2 gadiem atstājis. Sabijis pēc tam divi 
gadus pa r rakstveža palīgu, Lautenbachs 1867. g. iestājies Kul
dīgas ģimnasijā, no kurienes acu slimību dēl un vajāts kā jaun
latvietis, izstājies no priekšpēdējās klases 1871. gadā. Abitū-
rijas eksāmenu viņš nolicis Liepājā 1874. g. pavasarī . No 
1875.—1878. g. Lautenbachs studējis Tērbatā teoloģiju, nodar
bodamies arī a r filoloģiju un filosofiju. No 1898. g. pavasara, 
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viņš, vēl būdams 7 semestra students, ievēlēts par latviešu va
lodas lektoru Tērbatas Universitātē un 25. jūnijā apstiprināts, 
skaitot no 17. augusta, ar 200 rubļu algas semestrī. Beidzis 
viņš universitāti ar cand. philol. grādu 1887. g. 1889. gadā 
Lautenbachs Tērbatas Universitātes uzdevumā apceļojis Vid
zemi un Kurzemi dialektu pētīšanas nolūkā. 1892./1893. g. viņš 
izturējis maģistra eksāmenu salīdzināmā valodniecībā un 
4. maijā 1896. g. prōmovēts par salīdzināmās grammatikas ma
ģistri par rakstu OiepKH H3i> Hcropiu ^HTOBCKO-^aTbiuīCKaro na-
po/maro TBop^ecTBa I HapoaHbiH ntcHH. 1896. g. vasarā viņš bijis 
ārzemēs studiju nolūkos, no 1896. g. rudens ievēlēts par salī
dzināmās valodniecības privātdocentu Tērbatas Universitātē. 
No 1904. g. Lautenbachs izpildījis Tērbatas Universitātē arī pro
fesora vietu, lasīdams Rietumeuropas literatūras vēstur i ; no 
1908. g. v i ņ š ir par vispārīgās literatūras profesoru Tērbatas 
augstākos sieviešu kursos. No 1915. g. Lautenbachs lasījis Tēr
batas Universitātes filoloģijas fakultātes uzdevumā arī vācu va
lodas lektora kursus. 1915. g. viņš sācis iespiest savu doktora 
disertāciju O^epKU H3T> H c r o p i n JIHTOBCKO / iaramcKaro H n p o j , H a r o 

TBopMeiTBa II. 6paxHJiorH3Mbi. Iespiešana turpinājusies vairāk 
gadu, un darbs iznācis tikai 1917. gadā; tādēļ aizstāvēt t o nav 
bijis vairs iespējams. No 1917. g. Lautenbachs ievēlēts Tērba
tas Universitātes filoloģijas fakultātē par vispārīgās literatūras 
vēstures docentu, pēc tam 1918. g. 8. novembrī par leišu un 
latviešu valodas literatūras profesoru Tērbatas vācu universi
tātē. No 6. augusta 1919. g. Lautenbachs jau strādā par vis
pārējas un latviešu literatūras profesoru Latvijas Universitātē. 
13. septembrī 1924. g. par nopelniem baltu, sevišķi latviešu 
mitoloģijā un filoloģijā, filoloģijas un filosofijas fakultāte ievēl 
J. Lautenbachu par filoloģijas doktoru honoris causa. Miris 
Lautenbachs 19. septembri 1928. g. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Sabile. Iespiests Baltijas Vēstu. 
1872. g. 2) Līga, lirisku un episku dzejoļu krājums 1 Rīgā un 
Tērbatā, 1880. g. 3) Latviešu otrie visp. dzied, svētki Rīga. 
Iespiests Jelgavā 1880. g. 4) Zalkša līgava. Latviešu teika. 
Ibid. 1880. 5) Latviešu trešie vispārīgie dzied, svētki 1888. g. 
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Rīgā. 6) Līga. Otrā daļa. Rīgā un Tērbatā, 1889. 7) Lomi jeb 
stāstu, romānu un noveļļu krājums. Rīgā 1891. 8) Niedrīšu 
Vidvuds jeb varenu vīru darbi Latvijas senatnē. Jelgavā 189i. 
9) Indulis un Ārija. Bēdu luga piecos cēlienos. Sacerēta 1906.. 
iespiesta Tērbatā 1911. 10) Zilā kalna līgava jeb naidīgie dvīņi. 
Bēdu luga trijos cēlienos. 1909. Tērbatā , 1911. 11) Triloģija. 
Karogs. EufrosLne. Krusts. Tērbatā, 1910. 12) Marģeris. Bēdu 
luga piecos cēlienos. Tērbatā , 1912. 13) Vidvuts. I. dala. Ro
mantiska bēdu luga piecos cēlienos. Tērbatā, 1912. 14) Vidvuts. 
II. dala. Romantiska bēdu luga piecos cēlienos. Tērbatā, 1912. 
Bija nodomāta tetraloģija. 15) Vispārīgā li teratūras vēsture, 
sākot no XI. gadusimteņa vidus. Latvijas augstskolas filolo
ģijas un filosofijas fakultātes izdevums. 1920. g. Sevišķi par 
spāniešu romansēm. 16) Itāliešu tautiskās literatūras nodibinā
šana. Dantes svētku komitejas izdevums. Izglītības Ministrijas 
apgādībā 1921. g. 17) Latviešu li teratūras vēsture I. dala. Aiz
vēsturiskie laiki un vidus laiku sākums. L. U. Studentu Pado
mes mācības līdzekļu apgādāšanas komisijas izdev. Rīgā, 1922. 
18) Angļu literatūras vēsture XVI. gadsimtenī. L. U. Stud. Pad. 
mācības līdzekļu apgādāšanas kom. izdev. Rīgā 1922. 19) Līga. 
Trešā daļa. Rokrakstā, vēl neizdota. 20) Lomi II. daļa būtu 
liela pulka stāstu un noveļļu krājums, kas tagad izkaisītas pa 
žurnāliem un laikrakstiem. 21) Dievs un Velns. Rotā, 1885. g. 
22) Par Jupi. 1894. g. 23) P a r likteņa dievinām jeb trim laimi-
ņām. Zin, Kom. R. Kr. IX., 1894. 24) P a r leišu un latviešu pētī
jumiem. 1898. 25) Pat latviešu pavasara dievībām. 26 Neredzi-
gais Indriķis, tumšu māju dziesminieks. Balsī, 1901. 27) Jēkabs 
Zvaigznīte, 1903, turpat. 28) Grāfa Tolstoja domas par kritiku-
29) Frīdrichs Vārs. 1903. 30) Leišu raksti un rakstnieki. Kristjā-
nis Donelaitis u. c. 31) Latviešu li teratūras vēsture II. dala. Rīga 
1928. 32) Niedrīšu Vidvuts. 2. izdevums. Rīgā. 1927. 33) No 
manas jaunības atmiņām. (Atziņas I.) 34) Zur Geschichte der 
lettischen Grammatik. Antritts - Vorlesung, gehalten am 
25 August 1878. Sonderabdruck aus der „Neuen Dōrptscheu 
Zeitung". Dorpat 1878. 35) Der Dialekt der mittleren Abau 
(Kurland), 1889. Iespiests Prof. Dr. Becenberģera „Beitrāge 
zur Kunde der Indogermanischen Sprachen". 36) Cber die 
Religion der Letten. Kandidāta disertācija. Iespiesta Latv. 
Draugu Biedr. magazīnā 1897. 37) Kleine lettische Spracli-
lehre zum Selbstunterricht nebst Glossar. A. Gulbis Verlag. 
Riga. 38) Kurzer Umriss der lettischen Volkspoesie. Izdevusi 
Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrība Rīgā. 39) O^epKH H3T> 
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HCTopiH ^HTOBCKO-^aTbiuīcKaro HapoAHaro TBopiecrBa. napa/i-
. i e v i b H b i e reKCTbi H H3aTBa,0BaHiH. /iHCcepTauJH Ha yqeHyio cre-
n e H b MarHCTpa cpaBHHTe/ibHaro jBHKOB'B.a.'BHiH. IOpbeB-b, 1896. 
!. HapOAHHH UECHH. 40) OqepKH H3T> HCTOplH ./IHTOBCKO-JiaTblUIC-
Karo HapoflHaro TBopnecTBa. Onurb cpaBHH-re/ibHaro H3yqeHiH. 
Hapa^^e^bHbi; TCKC™ H H3C7i'b\a.0BaHiH. UnccepTama Ha yweHyio 
CTeneHb AOKTopa cpaBHHre/ibHaro H3biK0B4j,a7feHiH. IOpbeB-b, 1915. 
II. BpaxH^orH3Mbi. 41) rio noBO,ay craTbH o jiaTbiincKOH STHO-
rpatbiH. Šis raksts attiecas uz prof. Pogodina nO^epKH pa3BHria 
.lāTbimcKOH aTHorpadpiH 3a noc^-BaHia nHraaAuaTb n^Th", kas 
iespiests marta burtnīcā >KypHa;rb MHH. Hap. f ī p o c B . 1904. 
42) 06-b HCKyCCTB'B H KpaCOTB (PsUTb MH"fcHiH (pHJIOCOCbOB-b-
3CTeTHKOBl>). 43) H/ECKO.IbKO CJIOB-b O nOHHTJH „CpaB-
HHTe/ibHaro" H <biKOB-Ba,-feHiH. BcTynHTe^bHaa jitKiiin. 44) B. A. )Ky-
KOBCKIH BT> ^aramKOH n033iH. P-fe^b npoH3HeceHHaH no cjiyiaK) 
npa3H0BaHia 50-TH n-kren roflOBiunHbi co JHH ciuepra noara. 
45) A. C. IlyiuKHH'b BT, flaramcKOH jiHTepaTyp-E. 46. B. A. >Ky-
KOBCKiu H H. B. Torojib BT, jiaTbimcKOH ;nrrepaTyp'fe. 47. Toro;ib 
B-b JiaTbiuīCKOH JiHTepaTyp-fe. P-tmb, npoH3HeceHHa$r Ha TopjKecT-
BeHHOM-b co6paHiH HMnepaTopcKoro KDpbeBKaro yHHBepcHreTa 
21 (ķeBpa^H 1902 r. 48) KpaTKift o63op-b HCTopiH .TCHTOBCKOH 
.iHTepaTypbi. 49) XpHCTiaH"b .ZJ.0He;iHuiycb, HHHuiaTop-b-ocHOBaTe^b 
H33U1HOH ^HTOBCKOH jiHTepa-rypbi. Visi krievu valodā sarakstītie 
raksti ir iespiesti dažādu gadu gājumos — krājumā CdopHHKT, 
iTMeHO-^HTepaTypHaro OōmecTBa npn HMnepaTopcKOM-b rOpbeB-
CKOM-b yHHBepcHTerfe. Bez tam Lautenbachs sarakstījis daudz 
sīkāku rakstu. Viņš bijis arī par redaktoru žurnāliem «Pa
galms" (1881—1882) un „Rota" (1884—87). 

9. Profesors Maksis Nusberģers (Nussberger) dzimis fa
brikanta ģimenē 1879. gada 23. aktōbrī Rītajā (Riiti) Cīriches 
kantonā, Šveicē. Pēc tēva nāves ģimene pārcēlusies uz Cīrichi. 
un kad arī māte — tam 13 gadu vecam esot — nomirusi, tad 
viņš nonācis ar brāli un divi jaunākām māsām uz Vintertūru 
kāda aizgādņa patvērumā. Pēc noliktā gatavības eksāmena 
1898. g. rudenī v iņš devies uz Freiburgas Universitāti Breis-
savā, lai tur studētu ģermānistiku. T a s iekrita tajā laikā, 
kad modernās filoloģijas jaunā grammatiķu skola bija tapusi 
ievērojama, un viņas pārstāvji, Vilhelms Braune, Hermanis 
Pauls un Edvards Zīverss visvairs savos rūpīgos izdevumos 
un sistemātiskās grammatikās centās pierādīt, ka ari valodas 
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likumi nepazīst izjēmuma. Nusberģers, apmeklēdams papriekš 
Frīdricha Klūges lekcijas Freiburgā um pēc tam Edvarda Zi-
versa priekšlasījumus Leipcigā, guva pamatīgu valodniecisku 
izglītību, kaut gan viņa t ieksmes slējās uz li teratūras vēstures 
studiju pusi. Arī šinīs studijās un šinī disciplīnā ar Vilhelmu 
Šēreru un pēc šī nāves ar Erichu Šmitu bija svaigas pūsmas 
akadēmiskā dziņā ienākušas, un beidzot arī sevišķa zinātniska 
metode bija izveidojusies, kas pieslējās Tēna mākslinieka per
sonībai un mēģināja izskaidrot dzejnieka mākslas darbus, izejot 
no laika un vietas noteikumiem kā arī laika un vietas iespai
diem. Dziļu iespaidu uz viņa darījuši Richarda Veisenfelsa 
priekšlasījumi. Šis vienpusīgais vēsturiskais aplūkojums, kuru 
Nusberģers vēl dzirdējis spīdošā runas ietērpā un sastapis ari 
pie Alberta Ķestera un Ēricha Šmita, dabūjis viegli attiecīgo 
vajadzīgo korektūru, kad viņš, atgriezies dzimtenē, ieguvis ar 
Ādolfu Freiju skolotāju, kas ar sava paša dzejojumiem un tuvu 
attiecību, kādās stāvējis blakus Ķelleram un Meijerim, atradies 
tādā stāvoklī, ka varējis runāt par māksliniecisko radīšanas 
problēmu un radīšanas izveidojuma principiem tā, kā tie līdz 
tam laikam Nusberģeram nav bijuši pazīstami. P ē c tam kad 
Nusberģers bijis 1902. g. rudenī promovējies Cīriches Univer
sitātē ar studiju par Ķellera noveli Der Landvogt von Orei-
fensee, viņš devies izglītoties tālāk uz Berlīni, no kurienes pra
sījies skolotāja dienestā Cīriches apkārtnē. No 1904. g. pava
sara līdz 1911. g. pavasarim viņš darbojies dažādās kantonu un 
pilsētu vidusskolās un beidzot, atzinis, ka skolas mācīšana nav 
viņa īstā lieta un iestaigātais ceļš nav tas īstais bijis. Nusberģers 
atlūdzies no vietas un sācis no jauna atkal nodoties studijām, 
lai sagatavotos akadēmiskai dzīves gaitai. Viņš habilitējas 
1916. g. pavasarī par vācu literatūras vēstures docentu Bāzeles 
Universitātē. Nusberģera darba laukā arī tagad ietilpa tie lielie 
vācu dzejas mākslas meistari, kurus bija Šveice ieaudzinājusi 
19. gadusimtenī. Šiem meistariem bija veltīti galvenam kār
tām Nusberģera (publicējumi, kamēr viņa priekšlasījumi ap
tvēra vācu literatūras vēstures lauku kā arī literatūras zinātnes 
principus un metodes; ar tiem viņš cītīgi nodarbojies savās 
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beidzamās studijās. 1923. g. janvāri Nusberģers sajēmis Latvi-
ias Universitātes uzaicinājumu, kam sekojis jau tā paša gada 
marta mēnesi. 

I e s p i e s t i e d a r b i : l ) Der Landvogt von Greifensee 
und seine Ouellen. Eine Studie zu Gottfried Kellers dichteri-
schem Schaffen. Diss. Frauenfeld 1903, VI. 205 S. 2) Zur 
Krisis auf dem Arbeitsmarkt. Tabellarische ZusammensLeliung 
der Antworten von 25 Berliner Gewerkschaften. Ir „Die 
>tōrungen im deutschen VVirtschaftsleben vvāhrend der Jahre 
1900 ff.", hersg. vom Verein fur Sozialpolitik 1903, Bd. V, 
S. 124 ff. 3) Zur Verfasserfrage von „Eduard Grandisons Ge
schichte in Gōrlitz". Auf Veranlassung von Erich Schmidt 
uer Berliner Akademie handschriftlich eingereichte Abhand-
iung. 1905. 4) Marie von Ebner-Eschenbach. Zuricher P r o -
gramm. 1910. 5) Ūber die Grundlagen der Schillerschen Kunst-
und Geschichtsphilosophie. VVissen und Leben 1911, IV. Jahrg., 
S. 529 ff. 565 ff. 6) Wal ther von der Vogelweide. Die Alpen 
1911, VII. Jahrg.,' S. 63 ff. u. 132 ff. 7) Neue C. F. Mever-
Studieirt Die Alpen 1911, VII. Jahrg., S. 403 ff. 8) Elegie. 
VValther von der Vogelvveide nachgedichtet. Raschers 
Jahrbuch fur Schvveizer Art und Kunst 1912, Bd. III, 
8. 96 f. 9) Maienlust. Ūbertragung aus "VValther von der Vogel-
veide. Die Schvveiz. Maiheft 1812. 10) Glattfelden und der 
(driine Heinrich. Der Landbote 1912. 23. Juni. 11) Meditation. 
Ūbertragung aus Walther von der Vogelweide. Der Landbote 
1912, 28. Juli. R e z e n s i o n e n 1912: Johannes Widmer, Frank 
Buchser, Basler Nachrichten, 4. August. — Paul Wiist, Gott-
iried Keller und Conr. Fērd. Mever in ihrem personlichen und 
literarischen Verhāltnis. Basler Nachrichten, 10. September. 
!2) "VValther von der Vogehveide. Essai und Ubertragungen. 
brauenfeld 1913, VIII. u. 100 S. 13) Zu Cari Spitteler und 
Ādolf Frev . Die Schvveiz 1913. XVII. Jahrg., S. 544. 
14) Deutsche Lyriker (Gottfried Keller und Konrād Ferdinand 
Meyer). Die Schweiz 1913, XVII. Jahrg., S. 499 ff. R e z e n s i o-
n e n 1913: Die Jungfer von Watten\vyl. Historischer Roman 
von Ādolf Frey . Frankfurter Zeitung. 10. August. — Albert 
Uessler, Gertrud Pfander. Die Schweiz, XVII. J a h r g , S. 499. 
ļ~ Otto "VVaser, Mei s t e rue rke der griechischen Plastik. Der 
Landbote, 4. Juni und der freie Rātier, 5. Juni. — Fritz Enderlin, 
Ādolf Frey. Der Landbote. 6. Juni. 15) Ādolf Freys Neue Ge-
dichte. Der Lesezirkel 1914, I. J a h r g , S. 115 ff. 16) Edmund 
D orer . Die Schvveiz 1914, XVIII. J a h r g , S. 42 ff. 17) Ādolf 
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Frev. Zu seinem 60. Geburtstage. Der Band 1915, 18. Febr. R e-
z e n s i o n e n 1915: Fritz Hunizker und Emil Bollmann, Gott
fried Keller. Heimat und Dichtung. Der Lesezirkel III. Jahrg.. 
Dezember. 18) Schiller als politischer Dichter. — Shakespeare 
und das deutsche Drāma Ziirich 1916, 56. S. 19) Zu Conr. Ferd. 
Mever Michelangelo-Gedichten. Baseler Nachrichten 1916. 
25. Juni. R e z e n s i o n e n 1916: Dāvid Hess, Salomon Landolt. 
Der Lesezirkel, IV. J a h r g , Oktoberheft. 20) Conr. Ferd. Mevers 
unvollendete Prosadichtungen. Basler Nachrichten 1917. 
1. April. 21) Cari Spittelers Beziehungen zu Basel. Neue 
Ziiricher Zeitung 1917, 4. April. 22) C. F. Mever und Luise von 
Francois. Der Lesezirkel 1917, IV. J a h r g , S. 125 ff. 23) Gott
fried Kellers Gotthelf-Aufsātze. Baseler Nachr. 1917, 21. Dez 
R e z e n s. 1917: Elias Steinmever, Die kleineren althoclī-
deutschen Sprachdenkmāler. — Richard M. Meyer, Die deutsche 
Literatur bis zu'm Beginn des 19. Jahrhunderts . Baseler Nachr. 
22. April. 24) Hugo von Hofmannsthals. Prosaische Schriften. 
Baseler Nachr , 19. Jan. 25) Jacob Burckhardt u. C. F. Mever. 
Zum 10. Geburtstage Jac . Burckhardts . Baseler Nachrichten 
1918, 25. Mai. 26) Herkunft und Name der Lente von Seldwy!a. 
Zu Gottfried Kellers 100. Geburtstage. Der Lesezirkel 1919, 
VI. J a h r g , S. 133 ff. 27) Conrad Ferdinand Mever, Leben und 
VVerke. Frauenfeld 1919, V. u. 288 S. R e z e n s i o n e n 191°: 
Albert Bachmann, Mittelhochdeutschens Lesebuch. Baseler 
Nachr , 1. Januar. 28) Ādolf Frey, Nekrolog. Baseler Nachr 
1920, 17. Februar. 29) Der Martin Salander ein schvveizeri-
sches Hausbuch. Baseler Nachr. 1920, 23. Dez. 30) Gottfried 
Kellers VVerke. Kritisch-historische Ausgabe mit Lebensbild 
Einleitungen, Anmerkuugen und textkritischem Apparat. 8 Bde, 
Leipzig, Bibliographisches Institut 1921. 31) Uber Mōlderlīn 
Baseler Nachrichten 1921, 25. November. 32) Gottfried Keller 
und Joseph Victor VVidmann im Briefvvechsel. Baseler Nachr 
1920, 30. Dezember. 33) Zu Grillparzers Nachlass. Baseler 
Nachrichten 1922, 27. Januar. 34) Julius Rodenberg. Baseler 
Nachrichten 1922, 31. Januar. 35) Gerhard Hauptmanns 
„College Crampton", Baseler Nachr. 1922, 16. Mārz. 36) Mo-
derne Mysterienspiele. Baseler Nachrichten 1922. 23. Mārz 
37) Das Urner Tellenspiel. Baseler Nachrichten 1922, 29. Au-r 

38) C. F. Meyer Huttendichtung. Neue Ziiricher Zeitung 1922 
26./27. Okt. 39) C. F. Meyer: Huttens letzte Tage. Kritisei' 
revidierte Ausgabe mit einer Einfūhrung. Leipzig, Hāssel 1922 
40) C. F. Meyer: Engelberg. Kritisch revidierte Ausgabe mi1 
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einer Einfūhrumg. Leipzig, iiāssel 1922. R e z e n s i o n e n 1922: 
E. Ermatinger, Das dichterische Kunstvverk. Baseler National-
Zeitung, 29. Januar. — Martin Luthers ausgevvāhlte VVerke, 
hg. von Hans Heinrich Borcherdt. Neue Zuricher Zeitung, 
9. April. 41) Das Theater der Meistersinger. Baseler Nach
richten 1923, 14. u. 21. Jan. 42) Albert Kōster. Nekrolog. 
Rigasche Rundschau 1924, 5. Juni. 43) Die Entvvicklung des 
Historischen Romāns. Antrittsvorlesung gehalten in der Aula 
der Lettlāndischen Universitāt am 28. Oktober 1923. Latv. 
Univ. Raksti 1924, IX., 63 ff. 44) Zur neuen Folge der Jahres-
herichte f. neuere deutsche Literatur. Latv. Univ. Raksti 1924, 
XI, 77 ff. R e z e n s i o n e n 1924: Vadonis pa vācu literatūru 
(W. Stammler, Deutsche Literatur vom Naturalismus bis zur 
(iegenwart). Izgl. Min. M ē n , X , 439 ff. 45) Eine neue Ouelle 
zu Kellers „Apotheker von Chamounix". Die Literatur 1925, 
luliheft. 46) Der Ich-Roman. Baseler National-Zeitung 1925, 
18. Okt. R e z e n s i o n e n 1925: Lettische Lvrik. Eine Antho-
logie. Aus dem Lettischen ūbersetzt von E. Eckart-Skalberg. 
Die Literatur. Mai. 47) Der Historische Roman. Artikel im 
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Bd. I, 1926. 
48. Der Ich-Roman. Latv. Univ. Raksti 1926, XIV, 247 ff. 
49) Eckermanns Gesprāche mit Goethe und ihr dokumentari-
seher VVert. Zeitschr. f. d. Philol. 1927, Bd. 52, Heft 1/2, 
8. 207 ff. 50) Kellers Briefe. Ausgevvāhlt, eingeleitet und 
erlāutert. Leipzig, Bibliograph. Institut. 24 u. 540 S , 1927. 
51) Der Psychologische Roman. Artikel im Reallexikon d. d. 
Literaturgeschichte, Bd. II, 1927. 52) Dichterverbesserungen 
als wissenschaftliche Methode. Vossische Zeitung, Berlin 1928, 
12. Okt. 53) Der Mensch Lessing. Vortrag im Geverbeverein, 
Riga 1929, 13 Febr. 54) Lessing und die Idee des Weltbūrger-
tums. Vortrag, aus Anlass des Lessingjubilāums (22. Januar 
1929), in der Philologischen Gesellschaft, Riga, am 2. Mārz 1929. 
"1">) Berichtigung. Artikel in der Zeitschrift fūr deutsche Philo-
'ogie, 54. Jahrgang, Heft 1, S. 126 ff. 

10. Profesors Juris Plāķis dzimis 1869. g. jūnija mēn. 
--• d. Kurzemē, Talsu apriņķī, Kabeles pagasta Kalvu mā
jās. Savu izglītību viņš vispirms sācis vietējā pagasta skolā, 
kas toreiz bij sadalīta latviešu un vācu klasēs ar vairāk noda
lām. Pabeidzis abas šīs klases, viņš iestājies Kuldīgas apriņķa 
skolā. Krievu reformām uznākot, Plāķis šo skolu nepabeidzis, 
bet pārgājis uz Baltijas skolotāju semināru, kas pašlaik bij pār-

I atvijas Universitāte. 12 
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cēlies no Rīgas uz Kuldīgu. Šo semināru v i ņ š pabeidzis 1891. g. 
un tūlīt dabūjis vietu par skolotāju. Šo amatu v i ņ š veicis vai
rāk kā desmit gadu, kalpodams dažādās vietās, gan Rīgā, gan 
Kurzemē, gan Vidzemē. 1905. g. Plāķis atstājis skolotāja vietu 
un aizbraucis uz Sibīriju, jo piedalījies tolaiku revolucionārā 
kustībā un tā tad bijis spiests ats tāt savu dzimteni. Sibīrijā 
viņš sagatavojies abitūrijas eksāmenam un to nolicis Irkutskas 
kroņa ģimnasijā 1908. g. un pēc t am iestājies Kazaņas Univer
sitātes vēstures un filoloģijas fakultātes klasiskā nodaļā. Pa
beidzis minētās universitātes fakultāti, viņš tūlīt dabūjis vietu 
par veco valodas skolotāju Kazaņas otrā kroņa ģimnasijā. Kom
misijas priekšsēdētāja, Maskavas profesora Bogoslovska pamu
dināts un vietējās filoloģijas fakultātes klasiskās nodaļas pro
fesoru pierunāts, Plāķis palicis pie universitātes un sācis gata
voties maģistranda eksāmeniem indo-europiešu salīdzināmā 
grammatikā. Pa šo laiku sajēmis arī Tautas Apgaismošanas Mi
nistrijas stipendiju 100 rubļu mēnesī. Beidzamajā studiju gadā 
viņš strādājis arī fakultātes eksperimentāli fonētiskajā kabinetā 
un sarakstījis speciālu darbu Onbīrb 3KcnepHMeHTa^bHO-cpOHeTH4e-
CKaro H3c^-BflOBaHiH ^aTbimcKaro y,a,apeHi$?, par ko tam universitāte 
piespriedusi zelta medaļu. Maģistranda eksāmenus Plāķis bei
dzis 1916. gada pavasarī . Pēc divi halibitācijas lekciju nolasī
šanas par tematu npOTe-rimecKie n/iacHbie B-b 6ajiTiHCKHX-b jbu-
Kax'b (paša izvēlēts tem.) un jl/EHCTBie rpaKTOpa arrajioriH bt> 
rpe^ecKOM-b HMeHHOM-b CKJiOHemH (fakultātes dots temats) viņš 
ieguvis pro venia legendi tiesības, un ievēlēts par privātdocenti 1 

pie ind.-eur. salīdzināmās katedras Kazaņas Universitātē un 
arī Kazaņas augstskolas sieviešu kursos. P i rmā gadā univer
sitātē viņš lasījis ievadu valodniecībā, bet sākot ar otro gadu 
visus obligātōriskos minētās katedras priekšmetus (siev. kur
sos jau pirmā gadā v i ņ š lasījis arī sanskritu un indo-eur. salīdzi
nāmo grammatiku). 1919. gadā Plāķis ievēlēts par docentu. 
Šinī gadā viņš iesniedzis arī fakultātei disertācijas darbu 
ChepK-b m-h HCTOpiu ^HTBO-^aTbimcKaro y,aapeHm, k o fakultāte no
lēmusi iespiest, bet lielinieku laikā nebija iespējams ne rakstu 
iespiest, ne arī to kā disertāciju aizstāvēt. 1920. g. sākuma 
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Kazaņas Universitātes filoloģiskā fakultāte un tāpat arī augst
skolas padome Plāķi ievēlējusi par profesoru indo-eur. salī
dzināmās valodas katedrai, kuru viņš faktiski bija iejēmis jau 
gadus trīs. 1920. g. vasarā Plāķis pārnācis dzimtenē un ievē
lēts jaundibinātajā Latvijas Universitātē sākumā par docentu 
un vēlāk par profesoru minētiem valodniecības priekšmetiem. 
Blakus savām zinātnieka gaitām Plāķis izpildījis arī administra
tīvus amatus augstskolā: pa divi lāgiem tas bijis par prorektoru 
(1922./23.—1923./24. ak. g. un 1925. 26.—1926./27. ak. g.) un arī 
par savas fakultātes dekānu (1927. 28.—1928. 29. ak. g.); šo 
amatu starplaikā viņš allaž bijis par fakultātes delegātu Univer
sitātes Padomē. Tūlīt pēc savas atgriežanās Latvijā, sākot no 
1920. gada jūnija mēn. līdz aprīlim 1921. gadā Plāķis bijis par 
izglītības ministri Ulmaņa kabinetā. Bez tam Plāķis bijis da
žādās kommisijas nevien universitātē, bet arī Izglītības Mini
strijā, sevišķi tur, kur tas varējis veicināt izglītības un latviešu 
valodas kopšanas darbu, kā piem. grāmatu cenzēšanas, eksā
menu kommisijas u. t. 1. Ārzemju komandējumos Plāķis bijis 
1923. un 1926. gadā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. G r ā m a t a . 1) Leišu valodas 
rokas grāmata. 1926^ g. I.—XXVIII + 332. Valtera un Rapas 
a- s. izdev. B. M a z ā k i r a k s t i. 2) Bāleliņi un tautas. Burt
nieka Pūrs, I. burtn. 1912. g., 83—122 lapp. 3) P a r latviešu 
tuoniskuo zilbju akcentu. Domas, 1912. g.. 1148—1155. 4) Ska
lošanas metode un jauna ortogrāfija. Domas 1913. g., 426 
!idz 430. 5) Latviešu valuodas tuoniskais akcents. Domas, 
1 9 13 . g., 820—828; 929—938. 6) Tautas valuoda un rakstu 
valuoda. Domas 1914. g., 102—108; 209—215. 7) Onbīrb BKC-
nePHMeHTajibHO-cboHeTH4ecKaro H3CJi'fc.a,OBaHiH jiaTbimcKaro y£ape-

P<J>B. 1914, KH. III H IV, 203—225. 8) K-b HCTopiH JIHTBO-
1aTbIUJCKHX'b HHTOHaUJH. U.3B. p. fl. H CJI. HAH. 19 5. 
tomi XX, KHHra 3, 41—52 . 9) Kā pārveidojami svešu 
yaluodu īpašvārdi latv. voluodā. Baltija, 1916. g.. Nr. 181. 184. 
ļOļ Atvasinājumi arpiedēkl i -iba. Baltija, 1917. g.._Nr. 37 (131). 
ļļj Vēl par atvasinājumiem ar piedēkli -iba. Dz. Vestn. Nr. 114. 
15- 12) Aizrādījumi tulkotājiem. I. M. M. 1920. g., VIII, 131 
' , d z 135. 13) Aizrādījumi tulkotājiem. I. M. M. 1921. g , VII , 
«9—697. 1 4 ) Zemgale. Latgale. I. M. M. 1921. g , VII , 755 

l l d z 756. 15) Leišu valodnieka K. Bugas uzskati par latviešu 
12' 
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un leišu intonāciju attiecībām. I. M. M. 1924. g , III , 294—3u2. 
16) Par la tv . grūztā akcenta dabu. A. U. L. I , 1—17. 17) Dažas 
leišu un latviešu intonāciju parallēles. A. U. L. III , 139—144. 
18) Daži attīstības puosmi latviešu un leišu intonācijas vēsturē. 
A. U. L. ļ V , 179—222; A. U. L. V , 39—117. Novilkums atse
višķā grāmata. 19) Latviešu dialektu intonāciju attiecības. 
A. U. L. I X , 3—14. 20) Par latviešu vārdiem ar īsu patskani 
o no u. I. M. M. 1924, V I , 684, 6S5. 21) P a r latviešu valodas 
diftongiem. A. U. L. X , 159—161. 22) P a r vidēji augsto 
(vēlāri palātālo) mēles viduča vokāli augšzemnieku izloksnē. 
A. U. L. X I , 75—77. 23) Le dialecte de Tām. Rev. des Etudes 
slavēs IV. (1924.), 173—1S9. 24) Leišu un latviešu intonāciai 
attiecības vietu vārdu gaismā. A. U. L. XIII, 81—95. 25) Les 
dialectes lettons: lette moven et haut-lette. Rev. des Etudes 
slavēs V. (1925.), 183—192. 26) Pilsēts — pilsēta. I. M. M 
1926, IV, 318—320. 27) Ko liecina Latvijas vietu vārdi par 
Vidzemes vidienas krītošo intonāciju. A. U. L. XII I , 23—31. 
28) Kursenieku valoda. A. U. L. X V I , 83—124. Novilkums 
atsev. grāmata. 29) Vai tautosillabiskais voc. + n: ( + consi 
savienojums ir kuršu valodas iezīme. A. U. L. XVII , 63—100. 
30) Apie svetimu tikriniu daiktavardžiu rašvba lietuviu ir latviu 
kalbose. Švietimo Darbas 1928, III, 280—284. 31) Die litaui
schen und. lettischen Zusammensetzungen mit Prāpositionen 
(prāp. + nomen und prāp . + verbum) und das Problem ihrer 
Intonationen. A. U. L. XVIII , 53—59. 32) Svešvārdu izruna un 
rakstība latviešu valodā. I. M. M. 1929. g , V.'VI., 4 4 7 - 4 N I 
C. R e c e n s i j a s u. t. 1. 33) Dubura Latviešu fonētikas ābece 
Domas. 1913. g , 53—63. 34) Pirmais starptautiskais eksperi
mentāli fonētiskais kongress Hamburgā . Domas 1914, 835—842. 
35) Jaunākie latviešu valuodas pētījumi. Domas, 1913, 1433. 
līdz 1454. 36) Paskaidrojumi. I. M. M. 1921. g , IV , 425—427. 
37) Pirmais Lietuvas skolotāju kongress. I. M. M. 1921, VI.. 
634—637. 38) Filologu Biedrības Raksti , I. sējums. I. M. M. 
1921, X , 1103—1105. 39) Filologu Biedrības Raksti, II. sējums. 
I. M. M. 1922, I I I , 314—318. 40) Piezīmes pie prof. J. Endze-
līna atbildes. I. M. M. 1922, V , 555. 41) Rvgiškiu. Jono. 
Linksniai ir prielinksniai. I. M. M. 1928, XI , 475—47' 
42) Recensija par «Ievadījumu latviešu valodas mācība"' 
Dēkena. I. M. M. 1923. g , VI.. 722—723. 43) Recensija par 
Aipranka „Latvju grammatiku". I. M. M. 1923, IV, 446—449. 
44) Recensija par Dziļlejas „Darbu un Dzīvi", I.—VI. I. M. M 
1025, V , 519—521; 522—524; 531—533; 540—544. 45) Receu-
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sija par Dauges un Pludona ,.Musu lasāmo grāmatu", V. d. 
I. M. M. 1926., V./VI, 490—492. 46) Recensija par Rītiņa 
..Avotiņu". I. M. M. 1926.. V. VI.. 4 9 3 - 4 9 5 . 47) Recensija par 
Klaustiņa „Ievadu latvju rakstniecība". I. M. M. 1926, IX, 
262, 263. 48) Recensija par Plūdoņa „Latvju literatūras vēsturi". 
1. M. M. 1926, V./VI, 499, 500_. 49. Vidusskolu abiturientu 
rakstu darbi š. g. pavasara eksāmenos latviešu valoda (recen
sija). I. M. M. 1921., X , 1086—1089. 50) Vidusskolu abiturientu 
raksti 1922. pavasara eksāmenos (recensija). I. M. M. 1923. g , 
V, 576—581. 51) Lautenbacha jauninājumi latviešu rakstnie-
eibā un dzejā. Burtnieks 1928, V I , 534—537. 52) Lietavas 
brīvvalsts pirmais gadu desmits. Burtnieks 1928, V I , 559—563. 
Bez tam vairāk populāri zinātnisku rakstu par valodniecības 
jautājumiem iespiests dienas presē. Plāķis rediģējis visus līdz 
šim iznākušos Latvijas Universitātes gada pārskatus. 

11. Profesors Arnolds Spekke (Speķis) dzimis Zemgalē, 
Bauskas apr. Vecmuižas pagasta skolā 1887. g. 14. jūnijā, sko
lotāja ģimenē: Pirmo izglītību viņš guvis no tēva, no vecā
kās māsas un brāļa; 1902. g. iestājies Jelgavas reālskolas 
IV. kl.; šo skolu beidzis 1906. g. No 1906. g. rudens līdz 1907. g. 
aprīlim Spekke (Speķis) studējis Rīgas Politechnikā (mēchani
kas nodaļā); pēc tam pārgājis uz Maskavu, lai mācītos vecās 
valodas. Latīņu valodas kursu viņš nolicis kā eksterns III. Ma
skavas ģimnasijā 1908. g. janvārī; tā paša gada rudenī uzjemts 
Maskavas Ūniv. juridiskajā fakultātē, bet pēc mēneša pārgājis 
filoloģijas fakultātē ar noteikumu nolikt grieķu valodu ģimnā
zijas kursa apmērā divu semestru laikā. Grieķu valodas eksā
menu Spekke (Speķis) nolicis 1909. g. pavasarī Maskavas V. 
'klasiskā) ģimnasijā, tad Maskavas Universitātē studējis ro
māņu filoloģiju no 1909. (nomināli 1908.) līdz 1915. g. pavasarim, 
kad atstāts pie universitātes — pie toreiz tā sauktās „Vakar-
katropas l i teratūru" ka tedras ; no 1915. gada 1. sajēmis 
•Oranovska stipendiju" un no tā paša gada rudens — 
valsts stipendiju. Atstāšana pie ūniv. pēc pienācīgo zinātnisko 
Pārskatu apstiprināšanas Spekkem (Speķim) pagarināta līdz ar 
attiecīgo stipendiju vēl d ivas reizes. 1918. g. pavasarī (pēc ve-
c ās programmas) viņš noliek maģistra eksāmenu galveno dalu 
'nenoliktas paliek palīga disciplīnas); ievadītais akadēmiskais 
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darbs uz laiku jāpārtrauc politisko notikumu dēļ. Sākot ar 
1915. g. rudeni Spekke (Speķis) strādājis Maskavā ari par sko
lotāju (VIL, IV. un citur pr ivātās Maskavas ģimnasijās) un bijis 
valodu lektors (Archaioloģiska Institūtā), mācīdams latiņu, vācu, 
grieķu un angļu valodu. 1918. g. vasarā Spekke (Speķis) at
griežas (caur Pliskavu) dzimtenē; šī gada beigās piejem sko
lotāja vietu Jelgavas jaundibināmā reālģimnasijā (līdz 1919. g. 
vasarai ) ; 1919./20. mācības gadā ir jaundibinātās Liepājas reāl-
ģimnasijas direktors un n o 1919. g. 17. decembra ārštata docents 
Latvijas Universitātē. 1920. g. rudenī viņš pārnāk uz Rīgu par 
štata docentu, bez tam nodibina tai pašā laikā klasisko ģimna
siju (I. Valsts vidusskolu Rīgā), kuras direktora vietu iejem 
2 gadus. Ar 1922. g. 1. jūliju Spekke (Speķis) ievēlēts par pro
fesoru romāņu filoloģijā. Latvijas Universitātē viņš iejēmis 
šādus administratīvus ama tus : 1925.'26. un 1926./27. akad. gados 
bijis filos.-filol. fakultātes dekāns, 1927.28. un 1928./29. m. g. 
Latvijas Universitātes prorektors studentu lietās. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) „Jaunās Spānijas iekarošana", 
Bernai Diaz del Oastillo chronika (tulkojums, izvilkums un 
ievads). Latv . Kareivja pielikums, 1920. g. Nr.Nr. 4, 5, 6, 7, 8,9. 
2) Marie de France. Lais (tulkojums izvilkumos ar ievadu). 
Leta, Rīgā 1921, 72 1. p. 3) Viduslaiku vīzionāri un Dante. 
Dantes almanachs. Rīgā, 1921, 15 1. p. 4) Aizmirsta renesan
ses poēma: J. Sannazaro. De partu Virginis. Ritums 1922.. 
Nr.Nr. 4, 5, 21 1. p. 5) Itāliešu vienpadsmitzilbenieks (Romāņu 
metrikas pamatjautājumu skicējums). Izgl. Min. Mēnešr. 1922.. 
Nr.Nr. 10, 11, 12, 22 1. p. 6) Romāņu literatūru vērtība. Latvis. 
1922. Nr.Nr. 172, 173, 174, 176, 177, 180, 181. 7) Vecfranču 
bruņinieku romāni. Chrētien de Troves . Ritums 1923.. 
Nr.Nr. 3, 4, 5; 33 1. p. 8) Kalderona drāmas „DzIve — sapnis" 
komposicija un stils. Izgl. Min. Mēnešr. 1924. Nr. Nr. 1, 2; 
25 1. p. 9) Lodovico Ariosto. Ritums 1924. Nr.Nr. 2, 3: 
16 1. p. 10) Bas. Plīnija, Eņcomium Riigae (tulkojums izvilku
mos — pēc Chr. Broces — un ievads). Brīvā Zeme, 1924. 
Nr.Nr. 62, 68, 74, 80. 86, 90. 11) Ercole Strozzi, Andu nimfas. 
Filol. Biedr. Raksti IV, 1924, 36 1. p. 12) Rīgas humānista 
Bas. Plīnija poēma „Par vējiem" {tulkojums izvilkumos ar 
ievadu). Latvju grāmata 1924, Nr.Nr. 4, 5; 21 1. p. 13) Migucl 
Cervantes de Saavedra. Ritums 1924., NrNr. 6, 7, 8 : 21 1. P-
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14) Rīgas humānista S. Frenceļa poēma „Par īsto dižciltību 
un zinātņu cieņu". Filol. Biedr. Raksti V. 1925., 92 1. p. 
15) Livonijas dzejnieka Eicedija poēma „Danubius". Latv. 
Univ. Raksti 1925, XII.; 54 1. p. 16) Viduslaiki un renesanse. 
Vispārīgā literatūras vēsture II. A. Gulbis, Rīgā, 1925. 119 1. p. 
(Ievietoti no augšā minētiem rakstiem 6, 7, 9, 13 un 8). 
17) Lodovico Ariosto Jelgavā. Kāds epeisods no Jelgavas 
skolu dzīves XVIII. g. s. Izgl. Min. Mēnešr. 1925, Nr. 11; 121. p. 
13) Dažas XVI. un XVII. g. s. liecības par krievu kariem Livo
nijā Jāņa Briesmīgā laikā. 1926. Brīvās Zemes illūstr. pie
likums Nr.Nr. 10, 12, 13, 14. 19) Rīga XVI. g. s. latīņu slavi
nājuma dzejoļu un runu apraksta . Izgl. Min. Menešr. 1926. 
Nr. 11; 7 1. p. 20) Dažas XVI. g. s. liecības par Livonijas zem
nieku stāvokli, parašām un kultiem. Burtnieks, 1927. 
Nr.Nr. 5, 6; 13 1. p. 21) Alt-Riga im Lichte eines humanisti-
schen Lobgedichts vom Jahre 1595. Bas. Plinius, Eņcomium 
Rigae. W. F. Hācker, Riga, 1927; 264 1. p. B e z minētiem 
darbiem vēl apm. tāds pat skaits dažādu paidagōgiska un poli
tiski kulturāla satura rakstu vietējā dienas presē un citos 
izdevumos. 

12. Profesors Kārlis Straubergs dzimis 14. jūnijā 1890. g. 
Jelgavas apriņķa Džūkstes pagasta Liel-Straģos, no 1897. g. 
Pavasara līdz 1901. g. rudenim apmeklējis Lancenieku pagasta 
skolu, no 1901. g. līdz 1903. g. Jelgavas Aleksandra pilsētas 
skolu un 1903. g. iestājies Jelgavas ģimnasijā, kuru beidzis 
1909. g. ar zelta medaļu. Tā paša gada rudenī viņš iestājies 
Maskavas Universitātes vēstures un filoloģijas fakultātes kla
siskās filoloģijas nodaļā, ko beidzis 1916. g. pavasarī ar zelta 
medaļu par darbu „Grieķu kapa uzraksti". Tajā pašā laikā, no 
1^12. g. Straubergs bijis arī Maskavas Archaioloģijas Institūtā 
un to beidzis ar mācīta archaiologa diplomu 1916. gadā. 1916. g. 
rudenī mobilizēts un bijis kara dienestā, sākumā Orlā, tad lat
viešu strēlnieku reserves bataljonā Valmierā un no Ziemas
svētkiem 1916. g. Rīgā, jaundibinātā latviešu strēlnieku kara 
mūseija par vadītāju. 1917. g. vasarā Straubergs komandēts uz 
lerbatas I. skolotāju kongresu kā augstskolas ierosinātāju ap
griežu sekretārs ievadīt augstskolas jautājuma apspriešanu 
^ i ā kongresā. 1917. g. viņš demobilizējies un strādājis vairā
kas vidusskolās Maskavā, 1918. g. rudenī vadījis arī latviešu 
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vidusskolu, kurā šajā gadā ievesta latviešu mācības valoda. 
1919. g. St raubergs atgriezies Rīgā, brīvprātīgi iestājies I. Rīgas 
apsardzības rotā Baloža brigādē un pēc kāda laika iecelts atkal 
par kara mūseija vadītāju (līdz 1920. g. janvārim). 1919. g. jūlijā 
viņš izsaukts no armijas un uzaicināts par Izglītības Ministrijas 
archīvu, mūseiju un bibliotēku nodaļas vadītāju (līdz 1922. g.) un 
kādu laiku izpildījis arī Mākslas departamenta direktora pienā
kumus, vadīdams valsts bibliotēkas, vēsturiskā archīvā, mākslas 
un etnogrāfiskā mūseija, kā arī Nacionālās operas un teātra or
ganizēšanas darbus; strādājis arī Rīgas vidusskolās. 1919. g. 
17. sept. Straubergs apstiprināts par Latvijas Universitātes mā
cības spēku un 1920. g. 24. janvārī par štata docentu klasiskā 
filoloģijā. 1924. g. viņš bijis par Izglītības ministri un no 1925. g. 
līdz šim laikam par filoloģijas un filosofijas fakultātes sekre
tāru, no 1925. līdz 1929. g. piedalījies Universitātes Padomē, bijis 
par locekli vairākās Universi tātes un Izglītības Ministrijas kom
misijas. Ārzemju komandējumā viņš bijis 1923, 1926, 1927. 
un 1928. g. Itālijā un citur. 1928. g. martā Straubergs loti sek
mīgi izturējis doktora pārbaudījumus, 30. janvārī 1929. g. aiz
stāvējis disertāciju un ieguvis klasiskās filoloģijas doktora 
grādu; 1929. g. 23. mar tā viņš ievēlēts par profesoru klasiskā 
filoloģijā. No 1929. g. 1. maija arī folkloras krā tuves pārzinis. 

I e s p i e s t i e d a r b i. 1) PercuriH apeBHerpeMecKHX ,b KO-
jiOHHCTOrrb CEBepHaro n o 6 e p e m b H HepHaro Mopa (repiuecb 1916). 
2)Horātijsun viņa latviešu draugi. Izgl. Min. Mēnešr. 1920,1,11-27. 
3) Filosofiskie motīvi Euripida traģēdijās. I. M. M. 1920, II-
134—140. 4) Ziedotājas. I. M. M. 1920, IV. 334—339. 5) Ho
rātijs. I. M. M. 1920, VI.. 524—535. 6) No grieķu reliģijas. 
I. M. M. 1920, VIII, 157—162, I X , 244—260. 7) Dante. Ri
tums 1921, I , 44—46. 8) Teokrits. I. M. M. 1921, V , 507—516. 
VI , 603—618. 9) Dante Aligjeri. I. M. M. 1921, I X , 974—975-
10) Izrakumi Dienvid-Krievijā. I. M. M. 1921, XI. 1150—62. 
XII. 1267—74. 11) Mīlestības maģija. I. M. M. 1922, II. 
181—187. III. 277—287. 12) Viņa saule. I. M. M. 1922, VI-
604—618. 13) Sapfoja un Katulls. Ritums 1922, 281—288, 
445—460. 14) Piezīmes pie dažam latviešu burvju grāmatām-
I. M. M. 1923, VII. 804—816, VIII. 935—944, IX. 1029—1041. 
X. 1151—1167. 15) Verģilijs un Dante. Dantes almanachs 
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91—97. 16) Duččo. Ritums 1923., IX. 700—703, X. 784—788. 
17) Chļudova grieķu miniatūras. Latv. Univ. R. V. 225—230. 
18) Jaunie izrakumi Pompējos. I. M. M. 1924., III. 249—262. 
19) Katulls unļ romiešu 'elēģija. Ritums 1924, 685—700. 
20) Hanovijs par dvēseļu kultu pie latviešiem. I. M. M. 1925., 
V. 492—500. 21) Piezīmes pie Veidenbauma dzejas. Jaunā 
Dzīve I. 22) Horātija epodi. Ritums 1925, 446—457. 
23) Horātija satiras pajēmieni. Latv. Grām. 1925, V. 341—345. 
24) Cicerons. Konvers. Vārdn. noslēguma burtnīcā 4711—4713. 
25) Melnā grāmata. Latv. Saule 1923, 4. 26) Verģilijs — zem
nieku dzīves dzejnieks. Zemnieku kalendārs 1925. 1926. 
27) Grieķu romāns. Ritums 1926, II. 116—119, III. 176—187, 
V. 288—308, VI. 369—376. 28) Latviešu burvju grāmatas . 
L. Ūniv. R. XIII , 227—431. 29) Horātijs un Augusts. Latv. 
Grām. 1926, II. 88—93. 30) Katulls un Horātijs. Filol. Biedr. 
R. VI. 11—21. 31) Latīņu paraugu iespaids Horātija kritika 
un dzejā (disertācija, rokrakstā) . 

A t s e v i š ķ a s g r ā m a t a s . 32) Romas literatūras vē
sture. Rīgā 1922. g. 178 lp. 33) Antīkvā pasaule (rakstu krā
jums). Rīgā 1924. 230 lp. 34) Grieķu eposs, lirika un drāma. 
Rīgā 1925. g. 56 lp. 35) Grieķu lirika Rīgā 1922. g. 366 lp. 
36} Kv. Horātija Flaka dzejas I. Rīgā 1924. 264 jp . 37) L. U. filo
loģijas un filosofijas fakultātes mācības speķu bibliogrāfija 
1920.—1925. Rīgā 1926. 32 lp. No atsevišķu klasiķu darbu tul
kojumiem izdoti: 38) Aischila Saistītais Prometejs. Rīga 1919. g. 
39 i Joannes Secundus. Basia. Rīgā 1919. g. 40) Pļauts . Dvīņi. 
Rīga 1928. g. Rediģējis arī Māsena Dantes un citus tulkojumus. 
Bez tam daudz rakstu periodiskā presē. 

13. Profesors Pēter is Šmits, saukts arī Smiters. dzimis 
25. decembrī 1869. g. Raunas Lisēniešu Pekša mājās, kur viņa 
vecāki bijuši par saimniekiem. Savu izglītību viņš sācis pa
gasta skolā, pēc pirmās ziemas pārgājis uz draudzes skolu, tad 
iestājies Cēsu apriņķa skolā un pēdīgi beidzis vidus skolas iz
glītību Rīgas guberņas ģimnasijā ar vācu mācības valodu. Stu
dēt Šmits sācis 1891. g. Maskavā, iestādamies turienes univer
sitātes filoloģijas fakultātē, interesēdamies sevišķi par valod
nieka F. Fortuuatova lekcijām. Dabūjis zināt, ka viņam patī
kamajos priekšmetos, valodniecībā, kur galvenais priekšmets 
bija krievu valoda, un arī vēsturē dod allaž priekšroku pareiz-
^eīgiem krieviem, Šmits redzējis, ka ar šādu specialitāti viņam 
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ir maz izredzes nodrošināt savu stāvokli. To ievērodams, viņš, 
nolēmis pāriet uz austrumu valodām, pārnāk uz Pēteŗpili un 
sāk studēt ķīniešu, mandžuru, mongoļu un kalmuku valodas. 
Austrumu valodu studijās Šmits visvairāk mantojis no slavenā 
sinologa V. Vasiļjeva, kas bez ķīniešu un mandžuru valodas la
sījis arī četru gadu laikā loti plašu kursu par ķīniešu literatūru. 
Studēdams Šmits visvairāk nodarbojies ar valodniecības un 
etnogrāfijas jautājumiem. Jau šai laikā viņš publicējis Mājas 
Viesī un M. V. Mēnešrakstā kādus rakstus, par latviešu va
lodu, tautas dziesmām, literatūru (p. p. par Apsīšu Jēkabu un 
E. Veidenbaumu) un mitoloģiju. Asi apkarodams ziņas par Rā-
mavu un viņas dieviem, viņš mantojis nevien draugus, bet ari 
ienaidniekus Šādu rakstu dēļ pretinieki viņu izdaudzinājuši par 
materiālistu un jaunstrāvnieku, lai gan viņš pastāvīgi turējies 
pie nacionālistiem. Augstskolas studijas Šmits beidzis 1896. g. 
ar pirmo grādu un ats tā ts pie universitātes, lai sataisītos pro
fesūrai ķīniešu un mandžuru valodā un literatūrā. Šim nolū
kam viņš sūtīts uz trim gadiem uz Ķīnu. Uz turieni Šmits aiz
brauca pa sausu zemi caur Sibiriju, ceļodams pa lielākai daļai 
ar pasta zirgiem, jo lielais Sibirijas dzelzceļš tai laikā tikai bija 
iesākts būvēt. Pie Kjachtas viņš atstājis Krievijas robežu, 
ieiedams Mongolijā, kur tad tālāku caur Gobi tuksnesi ceļojis 
ar kamieļiem līdz pašiem lielā mūra vārtiem Kalganā. Šiem 
ceļojumiem pa Āziju i r bijusi liela nozīme visā Šmita zinātniskā 
darbībā. Šeit viņš tuvāk iepazinies ar to zemi, pa kuru Āz i j a s 
tautas gadu tūkstošu laikā ir ieplūdušas Eurcpā. Tāpat viņš 
dabūjis diezgan sīki novērot Gobi tuksnesi, kura apdzīvotāji ir 
senāk apdraudējuši nevien Ķīnu, bet arī gandrīz visu Āziju un 
Europu. Redzēdams vēl tagad lielo starpību starp Europas un 
Āzijas kultūru, viņš nācis pie savas pārliecības, ka indoeuropiešu 
pirmtauta neesot izceļojusi no Āzijas, lai gan studenta gados 
bija turējies pie tādiem uzskatiem. Tāpat salīdzinādams auglīgo 
un bieži apdzīvoto Ķīnu ar milzīgajiem pustukšajiem zemes ap
gabaliem Sibirijā un Mongolijā, Šmits sācis šaubīties par toreiz 
valdošām hipotesēm, it kā ķīniešu tauta būtu aizvēstures laikos 
ienākusi tagadējā Ķīnā no rietumiem jeb ziemeļiem. Ceļodams 
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pa tuksnesi, viņš dabūjis arī redzēt, ka vienkāršie mongoli iz
sviež savus miroņus gluži vienkārši tuksneša zvēriem un mai
tas putniem par barību, maz interesēdamies par savu piederīgo 
piemiņu. Šis apstāklis vēl vairāk pastiprinājis Šmita jau augst
skolā mantotos uzskatus, ka dvēseļu kults neesot visas mitolo
ģijas pamats, kā tanī laikā vēl prātoja daži vecāki etnogrāfi. 
Šo savu pirmo lielo ceļojumu viņš apraksta arī M. V. Mēneš
rakstā („No Pēterburgas līdz Pekingai" 1897. g.), kur viņš sniedz 
arī savas «Vēstules no Ķīnas", rakstīdams tur par ķīniešu taga
dējo dzīvi un viņu kultūras vēsturi. Pekingā Šmits nodzīvojis 
trīs gadus, šad un tad apceļodams arī tālāku pilsētas apkārtni. 
Tur viņš iepazinās un iedraudzējas ar Berlīnes Universitātes 
ķīniešu valodas profesoru V. Grūbi, Austrijas sūtni un vēlāko 
profesoru A. fon Rasthornu un sevišķi ar lielāko austriešu sino-
logu E. fon Cachu (Zach). Draudzīgos sakaros viņš stājies arī 
ar citiem ķīniešu valodas pratējiem no angļu, franču, itāliešu un 
amerikāņu augstskolām, (no kuriem Visjērs tapis par profesoru 
Parīzē un Forke ar Franki Berlīnē). Šiem sakariem Šmits pie
šķir lielu nozīmi savā tālākā izglītībā. Tanī laikā nodibinājusies 
arī pirmā ķīniešu universitāte Pekingā, kur arī Šmits jēmis da
lību, būdams tur par krievu valodas profesoru. Ķīnas valdību 
gribējusi paturēt Šmitu pie savas augstskolas, piesolīdama sti
pendijas atmaksu krievu valdībai, bet viņš tomēr nevēlējies 
Salīgi saistīties ar Ķīnas valdību, lai gan alga tur būtu bijusi 
daudz lielāka kā Krievijā. No 1899. gada 1. jūlija krievu val
dība iecēlusi Šmitu par ķīniešu valodas profesora vietas izpil
dītāju jaundibinātajā Austrumu Institūtā Vladivostokā. Uz tu
rieni viņš nobraucis pa Koreju un Japānu, nedzīvodams ceļā 
vairāk mēnešu un iepazīdamies ar korejiešu un japāņu dzīvi. 
Vladivostokā viņš iepazinies un nodibinājis pastāvīgus sakarus 
a r slaveno Amerikas sinologu Bertoldu Lauferu, kas kara laikā, 
Paredzēdams Krievijas sabrukumu, aicinājis viņu uz Ameriku, 
apsolīdams viņam vietu Ņujorkas augstskolā; bet Brestas miera 
dēl šīs sarunas pārtrauktas . Austrumu Institūtā Šmits bijis pa 
d'vi lāgiem par direktoru: vienreiz valdības iecelts, otrreiz 
Profesoru izvēlēts. Bet abas reizas viņš pēc kāda gada atstājies 
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no šī amata. Revolūcijas laikā Sibirijas valdība viņam piedā
vājusi gan apgaismošanas ministra, gan arī jaundibinātās uni
versitātes rektora vietu, bet viņš nav piejēmis nekādu admini
stratora vietu. 1902. g. Šmits nolicis Pēteŗpilī maģistra eksā
menu un aizstāvējis arī disertāciju Onbīrb MaunapnHCKOH rpaii-
MaTHKH. Pēc tam viņam piešķirts ķiniešu un mandžuru litera
tūras maģistra grāds un viņš apstiprināts Austrumu Institūtā 
par profesoru ar ārkārtēja profesora tiesībām. No Vladivosto
kas Šmits uzjēmis vairāk zinātniskas ekskursijas uz Ķīnu, Man-
džuriju un Sibiriju, reti kad par vasaru palikdams Vladivostokā. 
Augšā minētā ķīniešu valodas grammatikā ir vienīgā sistemā
tiskā un zinātniskā mācības grāmata ķīniešu sarunas valodas 
studēšanai. Tai pašā grāmatā iztirzāti arī ķīniešu fonētikas jau
tājumi, ko var uzskatīt par pirmo zinātnisko darbu šai nozarē. 
1900. gadā šmi t s publicē Vladivostokā broširu ar nosau
kumu KHTaiicKiH KjiaccimecKiH KHHTH, kur aizrāda uz dažiem seno 
rakstu viltojumiem, kurus pa daļai ir novērojuši arī ķīniešu kri
tiķi, kamēr europiešu literatūrā tur šos vecos rakstus par īstiem. 
Desmit gadu laikā Šmits pasniedzis arī mandžuru valodu Au
strumu Institūtā, līdz kamēr ticis sagatavots jauns profesors 
mandžuru literatūras katedrai . Šmits ir vienīgais Europas zi
nātnieks, kas ir apmeklējis gandrīz visas tungusu-mandžuru 
ciltis, pētīdams viņu valodu. Viņš ir arī pirmais lietpratējs, kas 
ir zinātniski klasificējis šo valodu nozari. Allaž viņš ir turējies 
pie tām domām, ka tungusi-mandžuri līdz a r mongoļiem im 
turkiem-tatariem sastāda savu patstāvīgu valodu saimi, kas nav 
savienojama ar somu-ūgru valodu saimi. Šie uzskati ir arī pē
dējā laikā pie orientālistiem tapuši par valdošiem. Sibirijā. 
Mandžurijā un ziemelu-austrumu Ķīnas daļā Šmits meklē senās 
palaioāziātu tautas, kuru iespaidu arī vēl tagad varot vērot gan 
mandžuru, gan arī ziemeļu ķiniešu valodā. 1918. gadā Au
strumu Institūts pārvērs ts par universitāti, pie kam Šmits pa
augstināts par kārtēju profesoru. Tur viņš palīdzējis nodibināt 
arī filoloģijas fakultāti, kur lasījis ievadu valodniecībā un leišu 
valodu, 1919. gadā, kā arī 1920. gada sākumā, izpildīdams ari 
fakultātes dekāna pienākumus. Sākot ar 1920. gada otru pusi* 
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Šmits sāk* darboties Latvijas Universitātē, lasīdams še lekcijas 
par latviešu folkloru, mitoloģiju, ievadu valodniecībā, ievadu 
baltu filoloģijā un citus priekšmetus, neatmetot arī ķīniešu va
lodu un kultūras vēsturi. Arī pēdējais ceļojums pa jūru no Vla
divostokas uz Rīgu ir devis viņam jaunus materiālus etnogrā
fijas pētīšanai. Ceļojot viņam bijis pa desmit dienām jāuzka
vējas Singapūrā, Ceilonā un Ēģiptē. Lai gan pēc savas speciali
tātes būdams orientālists, Šmits tomēr ir arvien lūkojies tu
rēties arī pie baltu filoloģijas. Jau apmeklēdams ģimnasiju, 
viņš sācis krāt materiālus par Laimu, Dēklu, Kārtu un 
Māru, tāpat par ļaužu šķirām (sevišķi par bajāriem un kalpiem) 
latviešu senatnē. Arī jau tad viņam bija cēlušās šaubas, vai 
zinas par Romovi un viņas dieviem ir pareizas un vai arī latvie
šiem bijuši kādi tuvāki sakari ar šo seno prūšu svētnīcu. S t u 
diju gados viņšievietoj is krievu žurnālā >KnBan crapHHa kādu 
lakstu par Manceli, un šis raksts parādījās arī latviešu valodā 
M. V. Mēnešrakstā (1896. g.). Ap to pašu laiku sastādīts pir
mais uzmetums rakstam TpoHKaa .zroJiroTa BT, j iarauīcK. ^ b i K t , 

lai gan pabeigts tas tikai vēl Pekingā un iespiests Pēteŗpilī 
1S99 g. Tad seko raksti par latviešu tautas dziesmām, pasa
kām, mitoloģiju un dažādi sīkumi par valodas jautājumiem. Šie 
raksti ir ievietoti M. V. Mēnešrakstā, Zin, Kom. Rakstu krā
jumos (no 13. līdz 17.) un arī dažādos laikrakstos. 1912. gadā 
iespieta Šmita „Etnografisko rakstu krājuma" pirmā dala. 
1918. gadā parādās viņa ..Latviešu mitoloģija", kas ir iespiesta 
kādā Maskavas tipogrāfijā. Rīgā pārnācis, Šmits jau daudz 
vairāk nedodas baltu filoloģijai, publicēdams savus rakstus gan 
atsevišķās broširās, gan žurnālos, gan arī laikrakstos. Studen
tiem viņš izdod lekciju konspektus par ievadu valodniecībā 
^1921. g.) un par ievadu baltu filoloģijā (1922. g.). Tad seko 
divi ..Etnogrāfisku rakstu krājumi" (otrs un trešais 1923. g.). 
'926. gadā Šmits izdod „Zinību kommisijas" 18. Rakstu krā-
mrnu. Lielākais viņa darbs ir ,.Latviešu pasakas un teikas", 
no kurām ir jau iespiesti pieoi sējumi. Šmits nav atsacījies arī 
s avām austrumu valodu studijām. Universitātes aunālēs viņš 
; r Publicējis angļu valodā trīs pētījumus par tungusu-mandžuru 
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valodām. Tāds pētījums ir ari viņa raksts „Altajiešu valodu 
vārdi latviešu valodā", kas 1927. gadā ievietots „Filologu Bie
drības Rakstu" VII. sējumā. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Der Lautvvandel im Man-
dschu und Mongolischen. Journal of the Peking Orien-
tal Societv, vol. IV. 1898. 50 lap. p. 2) Tpo»Kaa ao^roTa B^ 
.naraujcKOM'b aabiK-B. C6opHHio> OTA'E^eHiH pyccKaro 5-3biKa H 
c^oBecHOcra HivinepaTOpCKOH Ai<a,aeMin HayK ,b, TOMTJ LXVII. 
1899. g. 48 lap. p. 3) KirraHCKiH KJiaccHMecKia KHHrH. B^aaHBO-
CTOK-b. 1900. g , 40 lap. p. 4) Onbīrb MauaapHHCKOH rpaMMaTHKH 
cb TeKCTaMH RJIH vnpajKHeHJH. BjiaaHBocTOK-b. 1902. Otrs 
izdevums turpat 1915. g. 572 1. p. 5) K-rraficKafl xpecTOiviaTifl 
ĶJIH nepBOHaMa^bHaro npeno^aBaHia. B.na.n.HBOCTOK'b. 1902. 40 lpp. 
6) VHeŌHHK-b MaHfl)KypcKaro srsbiKa. Braj,HBOCTOK-b. 1907. 43 lpp. 
7) CyAb6a «PaH-b Ra. ntoB-ECTb m-b cdopHHKa J ļ 3 H H b - r y UH-ryaHb. 
B^a^HBOCTOK'b 1909. 120 lap. p. 8) H3yqeHie KnTan 3a rpaHH-
ueu. B âAHBOCTOK-b 1909. 16 lap. p. 9) KoHcneicrb JieKuiH no 
no^HTHHecKOH opraHH3auin KHTaa. BjiaanBOCTOK'b 1911. Litografēts 
izdevums uz 63 I. pusēm. 10) Etnogrāfisku rakstu krājums. I. daļa 
Rīgā 1912. g. 142. lap. p. 11) Etnogrāfisku rakstu krājums. II. dala. 
la. Rīgā 1923. g. 140 lap. p. 12) Etnogrāfisku rakstu krājums. 
III. daļa. Rīgā 1923. g. 158 lap. p. 13) Latviešu mitoloģija. 
Maskavā 1918. g. 150 lap. p. Otrs izdevums Rīgā 1926. g. 
152 lap. p. 14) Valodas kļūdas un grūtumi. Rīgā 1921. g. 
32 lap. p. 15) Ievads valodniecībā. Rīgā 1921. g. 94 lap. p. 
(Litografiski izdots lekciju konspekts). 16) Ievads baltu filolo
ģijā. Rīgā 1921. g. 52 lap. p. (Litografisks izdevums). 17) Pro
gramma tautas trādiciju krājējiem. Rīgā 1923. g. 60 lap. p. 
Atsevišķs novilkums no Izglītības Ministrijas Mēnešraksta 
1923. g. 2. burtnīcā iespiesta raksta. 18) Les chansons popu-
laires lettonnes. Par īzē 1923. 8 lap. p. Revue des Etudes sla
vēs, tome III, 1923. fasc. 1—2. 19) The language of the Negi-
dals. Latvijas Universitātes Rakstos, V^ 1923. 38 lap. p-
20) The language of the Olchos. Latvijas Univ. Rakstos. VIII-
1923. 62 lap. p. 21) The language of the Oroches. Latvijas 
Univ. Rakstos, XVII., 1927. 46 lap. p. 22) Latviešu pasakas 
un teikas. Rīgā. I. dala. 1925. 441 lap. p., II. daļa 1926. .524 1. P-, 
III. dala 1927. 504 lap. p., IV. dala 1927. 544 lap. p., V .da la 
1929. 502 lap. p. 23) The language of the Samagirs. Latv . Univ. 
R. XIX., 1928, 30 lap. p. 24) Raunas izloksnē uzrakstī tās tau
tas dziesmas. F. B . R. I X , 6 lap. p. 25) Koku loma mītos. 
Latvju tautas dainas I , 1928, 7 lap. p. 26) Kristības. Turpat I-
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17 lap. p. 27) Ļaužu šķiras jeb kārtas. Turpat I I , 1928, 29 lap. p. 
28) Vērpšana un aušana tautas dziesmās. Turpat III , 1929, 
25 lap. p. 29) Altajiešu valodu vārdi latviešu valodā. F. B. R. 
VII, 4 lap. p. Še nav minēti tādi raksti, kas ir iespiesti tikai 
žurnālos un laikrakstos, bet nav parādījušies atsevišķos no
vilkumos. 

14. Profesors Augusts Tentelis dzimis 1876. g. novembra 
mēn. 23. d. Vidzemē, Vidrīšu pagasta Kaln-Ennes mājās. Pirmo 
izglītību viņš baudījis vietējā pagasta skolā, tad Lēdurgas drau
dzes skolā; no turienes iestājies Rīgas skolotāju seminārā. Pēc 
semināra pabeigšanas Tentelis bijis par skolotāju Limbažos un 
Pēteŗpilī līdz 1906. g. Pēteŗpilī viņš sagatavojies abitūrijas ek
sāmenam un to nolicis Pēterpils II. ģimnasijā; pēc tam iestājies 
Pēterpils Universitātes vēstures un filoloģijas fakultātē, kur 
studējis vēsturi no 1906. līdz 1910. g.; beidzis universitāti ar 
I. šķiras diplomu. No 1910. g. maijam līdz 1916. gada rudenim 
I entelis atstāts pie Pēterpils Universitātes gatavoties profe
sūrai, bez tam no 1910. g. līdz 1918. g. bijis arī par skolotāju 
Sv. Pētera baznīcas skolā Pēteŗpilī un no 1911. g. līdz 1918. g. 
Filoloģiskā Institūta ģimnasijā, tad vēl no 1913. gada latīņu 
valodas lektors Leshafta augstākos sieviešu kursos. 1913. g. 
I entelis nolicis maģistra eksāmenus un no 1916. g. sācis strā
dāt par privātdocentu Pēterpils Universi tātē; reizē ar to viņš 
bijis arī vēstures katedras pārstāvis Leshafta minētos kursos. 
1920. gadā Tentelis pārnācis dzimtenē un ievēlēts tai pašā gadā 
Par Latvijas jaundibinātās universitātes docentu; par profe
soru turpat ievēlēts 1921. gada oktobrī. No 1923./24. māc. gada 
I entelis bijis par filoloģijas un filosofijas fakultātes pārstāvi 
Latvijas Universitātes Padomē ; no 1924.—1925. g. jūlijam uni
versitātes prorektors ; no 1925. g. febr. līdz t. p. gada jūnijam 
rektora vietas izpildītājs un no 1925. g. jūlija līdz 1927. gada 
Jūlijam universitātes rektors . No 1927. gada viņš bijis par filol. 
u , i filos. fakultātes dekānu līdz 1928. g. janvārim, kad iecelts 
Par izglītības ministri Juraševska kabinetā. Upsalas Ūniver-
s'tāte savā 450 gadu pastāvēšanas jubilejā 1927. g. septembrī 
iecēlusi viņu par savu goda doktoru (Dr. hon. causa). 1929. g. 
Pavasarī Tentelis ievēlēts otrreiz par rektoru. Zinātniskos ko-
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mandējumos uz ārzemēm Tentelis bijis: no 1921. g. decembri. 
1922. g. februāra, 1922. g. vasaras brīvlaikā, 1925. g. no 2.—18. 
septembrim uz Lēņingradu un Maskavu Krievijas Zin. Akadē
mijas 200 gadu pastāvēšanas svētkos, 1927. g. no 10.—22. sept. 
uz Upsalu 450 gadu jubilejā, 1929. gada pavasarī uz Stokholmu 
un 1929. gada vasarā uz Romu, strādāt turienes archīvos. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) K-b Bonpocy o6"b oōpameiiĪH 6.ia-
> K e H H a r o ABrycTHH<i. C6opH. BT. necTb npocp. FpeBca. 2) Curlaudiae 
quaedam notabilia, Rozina Lentilija. A. U. L. X I , 3—73. 3) Pie
z īmes par vēstures pasniegšanu Rīgas skolās. I.M. M. 1924. 
595—601. 4)Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi. R. L. B. Z. 
K. R. Kr. XXIII, 38—45. 5) La litterature historique lettonne. 
Compte rendu. Buli. d'irifortm. des hist. en Europe O'rientale. T, 
I fasc. 3—4, 240—256. Recensijas. 6) P . Dreimanis, Vadonis 
visp. un Latvijas vēsturē. I. M. M. 1923. g , 349—351. 
7) K. Dēķens, īss vēstures kurss. I. M. M. 1923. g , 1432—1441. 
8) K. Melnalksnis, Vispārējā vēsture . I. M. M. 1924. g , 536—54 ;. 
Dienas presē : 9) Latvju dzina pēc augstākas izglītības. L. K. 
1924. g , 25. g. 

15. Profesors Roberts Vipers dzimis 15. jūlijā 1859. gadā 
Maskavā, beidzis klasisko ģimnasiju 1876. g , Maskavas Univer
sitātes vēstures un filoloģijas fakultāti 1880. g , 1887. g. nolicis 
maģistra eksāmenu vispārīgajā vēsturē. 1891. g. viņš ievēlēts 
par privātdocentu Maskavas Universitātē, 1894. g. Maskavas 
Universitātē aizstāvējis disertāciju par tematu ..Baznīca un 
valsts Ženevā XVI. g. s. kalvinisma laikmetā", par kuru tam 
piešķirts doktora grāds. No 1894. g. Vipers bijis par vēstures 
profesoru Jaun-Krievijas Universitātē (Odesā) no 1899.—1922. 
gadam iejēmis to pašu katedru Maskavas Universitātē. No 
1924. g. viņš ievēlēts par ārštata profesoru Latvijas Univer
sitātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) UepKOBb H rocyaapcTBO BT> >K'e-
HeBB BT» anoxy KajibBHHH3Ma ( K 3 C J V \ > a . H ,n,OKyM. 750 c r p . ) . MOCKBA 
1894. 2) 06mecTBeHHbi5i yMeruH H H C T o p u n e c K i s ; Teopin XVIII. H 
XIX. BB. (250 crp.) Cn6. 1899. 3) JīeKm'H no ncTopin Tpem» 
(230 cTp.) MocKBa 1905. 4) OiepKH HCTopin PHMCKOH mvinepiH 
(425 c r p . ) . MocKBa 1908. 5) Oqep«H reopin HCTopn^ecKaro no-
3HaHiH (284 CTp.) . MocKBa 1911. 6) ApeBHiH BocrOK-b H 9rem 
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CKaa KyjibTypa (nocoōie j u i a yHHBepcHT. Kypca 112 CTp.). 
MocKBa 1913. 7) HcTopia TpeuiH Bib KJiaccHHecKyio anoxy 
(565 CTp.). MocKBa 1916. 8 ) Bo3HHKHOBeHie xpHcriaHCTBa, 
MocKBa 1918. 9) l Ī B a m , rpo3HUH. MocKBa 1922. 10) Vē-
:>ture_ un tagadne. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts , 
janvāris 1925. g., 11) Dzimtbūšanas laikmeta dokumenti Vid
zemē. Izgl. Min. Mēnešr. jānv.-febr. 1927. 12) Dāvid Hilchen. 
Die erste rechtliche Fixierung der Leibeigenschaft in Livland. 
ī-'ii. Biedr. Raksti , VIII. 1928. 13) Intelliģences vēsturiskā 
loma (Burtn. 1927., 3). 

16. Profesors Pēter is Zālīte dzimis 1. decembrī 1864. g. 
ivaunas pils pagasta Sīļos, Cēsu apriņķī, Vidzemē. 8. dzīves 
gadā viņš sāk apmeklēt netālo pagasta skolu — Jāņa skolu; 
viņš vēl iet draudzes skolā latviešu klasē un augstākā vācu 
klasē. Materiāliem apstākļiem pasliktinājoties, tam jāpaliek pie 
tēva par puisi. Šādā darbā viņš paliek piecus gadus. Iesvētī
šanas mācībā Zālītes bībeles pazīšana bija vērsusi uz viņu mā
cītāja Dzinies ievērību, jo kādā dienā tas viņu vaicā, vai ne
gribot izglītoties par misionāru sūtīšanai uz Indiju. Kamēr no
tiek sarakstīšanās, Zālīte aiziet uz Cēsīm un 1885. g. pirmā 
semestrī iestājas apriņķa skolas augstākā klasē (prima). Kad 
viņš beidz apriņķa skolu, pienāk ziņa, ka viņš uzjemts semi
nārā Hannoverā un tam jābrauc turp. Zālīte nobrauc uz Rīgu, 
bet nolemj palikt Rīgā un lūkot pašmācības ceļā pats ar savu 
spēku tikt pie studijām. P ē c pusgada Zālīte noliek eksāmenu 
uz terciju, kur viņš arī iestājās. Drīz izsīkst pēdējie līdzekli. 
Zālīte nevar skolas kārtīgi apmeklēt, jāmēģina atkal pašmācī
bas ceļā sasniegt mērķi. 1889. gadā Zālīte iestājas Jenas Uni
versitātē ,kur vienu gadu studē filosofiju un teoloģiju un vēlāk 
īilosofiju un dabas zinātnes. Ar sevišķu uzcītību Zālīte strādā 
filosofiskos semināros pie R. Eikena un O. Lībmaņa un zoolo
ģiskā laboratorijā pie E. Hekeļa. Pa r ..uzcītību un sekmēm 
studijās" viņš Jenā izpelnās Beketova stipendiju, kuru tam uz 
Hekela priekšlikumu piespriež filosofijas fakultāte. Šī stipen
dija Zālītēm pēdējā gadā lielā mērā atvieglina studijas, kuras 
Pēc 4 1 4 gadiem beidz ar filosofijas doktora grādu, ar doktora 
disertāciju Immanuel Kants Lehre von der Freiheit. Atgriezies 

Latvijas Universitāte. ^ 
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Rīgā, Zālīte gail tūliņ grib doties uz Pēterpili, bet „pagaidāi i" 
uzjemas Mājas Viesa redakciju; tālāk ari M. V. Mēnešraks;a 
un Dienas Lapas vadīšanu. No „pagaidām", kas bija domāts 
tik „dažus gadus", iznāk 121/2 gada : no 1893. gada jūnija līdz 
1905. gada beigām. 1909. un 1910. gadā viņš pa otrām lāgām 
ir Mājas Viesa redak tors ; no 1917. g. oktobra līdz 1918. g. 
maijam vada Pēteŗpilī Dienas Lapu. 1898. g. Rostokā iznāk 
viņa Darstellung und Kritik der Kantischen Lehre von der 
VVillensfreiheit mit einem geschichtlichen Rūckblick auf d as 
Freiheitsproblem. Pēterpils Universitātes filosofijas profesc -s 
A. J. Vvedenskis uzaicina viņu iesniegt minēto darbu Pēteŗp ls 
Universitātes vēstures un filoloģijas fakultātei, ko Zālīte : ri 
iesniedz reizē ar lūgumu viņu pielaist pie maģistra eksāmei a. 
1898. g. beigās min. fakultāte Zālīti pielaiž pie maģistra eksā
mena. 1900. g. (arī vēlāk 1908. g.) viņš studē Berlīnes Univer
sitātē filosofiju, valodas un oikonomiju. Pēterpils Universitāte, 
iepriekš noklausījies visus tur lasītos filosofiskos priekšmetus. 
Zālīte liek 1904. g. maģistra eksāmenu. Pie disertācijas aiz
stāvēšanas viņš netiek, jo 1905. g. revolūcijas viļņi arī viņu biia 
ierāvuši savos mutuļos. Policijas 3. depar taments viņa dar
bību bij atzinis par „ļoti kaitīgu". Viņa raks ts : „Valsts ideāls" 
Mājas Viesī (1905. gada 4 6 , 4 7 , 49. un 50. numuros) un citi 
darbi kā ari denuncijas, bij tam bijušas par iemeslu. Pēc vai
rāk gadu ilgas izmeklēšanas izrādījās, ka notikusi „pārprašana" 
un „vainīgais esot cits". P ē c notikušā Zālīte atrod tomēr par 
labāku klusēt. Tik 1915. g. beigās, kad aiz kara Zālīte visu bij 
zaudējis, viņš griežas pie toreizējā Tau tas apgaismošanas mini
stra, kā ari pie Pēterpils Universitātes. Pēc sazināšanās ar 
Pēterpils mācības apgabala kuratoru Zālītēm paziņo, ka atļaujot 
tam augstskolās lasīt, ja tiekot uzaicināts. 1917. g. Zālīte 
Psīcho-neuroloģiskā Institūtā nolasa lekciju ciklu par Kantu. 
1918. g. 11. jūnijā Psīcho-neuroloģiskais Institūts viņu ievēl par 
docentu. 1919. g. jūlija beigās Zālīte pārnāk Rīgā. Viņš ietilpst 
filoloģijas un filosofijas fakultātes „kodolā". Augstskolas Orga 
nisācijas Padomei izdarot mācības spēku sadalīšanu kategori
jās, Zālīti iecel par docentu. Viņš griežas pie Helsingforsas. 
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rī pie Varšavas Universitātes. No Helsingforsas oficiāli pa-
;•.:(>. ka Zālītes disertācija par Kantu ir Helsingforsas Ūniver-
•'tātes doktora grāda cienīga, un no Varšavas Universitātes 
• iosofijas fakultātes, ka viņa, Zālītes, Jenā iegūto doktora grādu 
ielīdzina savam doktora grādam par līdzvērtīgu. Beidzot pie

nāk arī no Pet rogradas līdzīgs raksts. 5. okt. 1921. g. Latvijas 
Vugstskolas Organisācijas Padome Zālīti ievēlēja par filosofijas 
• ofesoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Immanuel Kants Lehre von der 
reiheit. Inaugural-Dissertation der philosophischen Fakul-

lāt der Universitāt Jena zur Erlangung der Doctorvviirde vor-
eelegt von Pe te r Salits aus Livland. Jena, 1894. 71 lapp. 
) Darstellung und Kritik der Kantischen Lehre von der Wil-

: nsfreiheit mit einem geschichtlichen Riickblick auf das Frei-
•tsproblem. Rostock. 1898. 195 lapp. 3) Latviešu tautas 
esele a r iepriekšēju dvēseles jēdziena un tautu dvēseles 

.Oskaru. Latvijas Universitātes Rakstu VIII. burtnīcas atse-
išķs novilkums 1923. g. 52 lapp. 4) L'ame Du Peuple Latvien. 

\~ta Universitatis Latviensis. VIII. 1923. Impression particu-
iere. 32 lapp. 5) Frīdricha Vilhelma Nīcšes dz īveun filosofija, 
īpaši viņa Antikrists um Saratustra . Latvijas Universitātes 
: 'ākstu VII. burtn. 1923. g. un atsevišķā izdevumā. 250 lapp. 

1 Frensis Bekons, viņa dzīve un filosofija, sakarā a r g r i e ķ u 
filosofiju, vidus laiku scholastlku un renesansi. Latvijas Univer
sitātes Rakstu XIV. burtn. 1926. g. Arī atsevišķā izdevuma. 

1. p. 7) De l'importance de Kant pour la science et la phi-
osophie en considerant particuliērement ses idēes l'Etat et 
' ideal de la paix perpētuellle. Sk. Commēmoration du deux 
ccntieme anniversaire de la naissance de Kant ā l'Universitē 
de Latvie le 4. Mai 1924. L. U. R. XI. 1924. 13. lapp. 8) Gri
bas brīvības jautājums. Dēterminisms un indeterminisms. Izgl. 
Min. Mēnešr. 6. burtn. 1923. g. 614 lapp. 9) Prof. Dr._ phil. 
w. Frost. Bacon und die Naturphilosophie. Izgl. Min. Menešr. 

9 27. g. io) Docenta P . Dāles R. Avenarija filosofiski-psīcho-
l ( |i riskie uzskati un viņu kridka. Izgl. Min. Menešr. 12. burtn. 
'927. g. 8. lapp. 11) Krišjānis Barons. _ Latv. Univ. Rakstu 
V- burtn. 1923. g. 5 lapp. 12) Atziņas teorija grieķu filosofija. 
^ntiska apcere par j . Studenta darbu. Latv. Univ. Rakstu 
*V III. burtn. atsevišķā pielikumā 1928. g. 64 lapp. 13) Dante ka 
C | lvēks, dzejnieks un filosofs. Dante. Rakstu krājums 600 gadu 
nāves dienas piemiņai. Dantes svētku komitejas izdevums. 

13" 
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Izgl. Ministrijas izdevums. 1921. g. 14 lapp. 14) Jānis Poru s 
kā cilvēks, dzejnieks un filosofs. Izgl. Min. Mēnešr. 1. bur: i. 
1922. g. 15 lapp. 15) Rūdolfs Blaumanis, viņa darbi un nozīme 
literatūrā. Latv. Univ. Rakstu VI. burtn. 1923. g. Ari atsevišķā 
izdevumā, 156 Iapp._ 16) Kristaps Mōrbergs un viņa lielais dā
vinājums Latvijas Universitātei. La tv . Univ. Rakstu XVIiI. 
burtn. 1928. g. 28 lapp. 17) Vācu varas pastari Latvijā. Kri
tiski vēsturisks Latvijas neatkarības cīņu, Golca kara gājiena, 
Bermonta avantūras, niedrisma un vācu Latvijas kolōnisācij.is 
tieksmju apskats. A. Raņķa grāmatu t irgotavas apgādībā. 
18) Ideālvalsts. Iespiests ,.Mājas Viesī" 46., 4 7 , 49. un 50. nu
murā. 1905. g. 19) Cīņa patiesības dēļ. I. Nemieru kustības cē
loņi Baltijā. II. Baltijas zemes dārdzība un III. Amnestijas nepie
ciešamība. Rīgā, 1907. g. Šie raksti iespiesti arī žurnālā „Sta: i" 
1907. g. 20) 3aM-BTKH KT> Bonpocy o pedpopru-fe Haia;ibHbi \b 
HaponHbucb uiKOfli BTJ llpnōa^TificKOM-b K p a i . Latviešu valodā 
iespiests žurnāla „Mājas Viesa" 3. num. 1909. g. Viņa nosau 
kums ..Tautskolu reformu lietā". 21) Baltijas agrārjautājums 
Baltijas Vēstnesī 1907. g. Pēc tam arī atsevišķā izdevumā. 
Rīgā 1907. g , 16 lapp. 22) Agrārjautājums Latvijā un bez
zemnieku apgādāšana a r zemi. Rīgā, 1919. g , 48 lapp. 
23) Brazilija, sevišķi Dienvidus-Brazilija. Rīgā, 1890. g. Ap
gādāta P . Bērziņa grāmatu pārdotavā. 122 1. p. 24) Rīgas 
Latviešu Biedrības Zinību Kornimisijas un vēlāk R. L. B. De
rīgu Grāmatu Nodaļas izdotās Konversācijas Vārdnīcas če
tros sējumos iespiesti ap 10 drukas lokšņu dažādu filosofiska 
un psīcholoģiska satura rakstu un jēdzienu paskaidrojumu, no 
kuriem starp citiem lai ir minēti t ikai: filosofija, psīcholoģija. 
psīchometrika, ētika, dvēsele, griba, gribas brīvība, gars, ideja, 
ideālisms, ideāls, individs, individuālisms, nōminālisms, humā
nisms, duālisms, dialektika, kategorijas, laiks, labums, loģika, 
logos, metafisika, monisms, Ksenofans Hērakleits, Empedokls. 
Dēmokrits, Gorgijs, Epikūrs, Platons, Karneads, Filōns, Plotins. 
Porfirijs, Epiktēts, Seneka, Frensis Bekons, Hobss, Loks (Jolm 
Loche), Berklejs, Jūms (Hume), Džons Stjuarts Mills, Kondi-
ļaks, Lametrijs, Holbachs, Grocijs, Helvecijs, Kants, Fichte 
Hegelis, Herbarts, Feierbachs, Fechners, Ebinghauzs, Kūzens 
(Cousin), Fridrichs Alberts Lange, Edvar ts Hartmans u. d. c. 
25) Latviešu, vācu, krievu laikrakstos un žurnālos iespiesti 
vairāk simtu rakstu par daždažādiem jautājumiem. Minēšu 
šeit tik dažus: 1) Baltische Verhāltnisse, ievadraksts avīze 
Zūricher Post 1891. g. (Nr. 46 un Nr. 47, 24. un 25. febr.K 
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2) Autonomija, ievietots Līdumā (1917. g. 22. februārī); 
;) Jānis Rozentāls kā cilvēks un mākslinieks. Mājas Viesī 
1910. g. 25. un 26. num.); 4) Edvar ts Veidenbaums, viņa 

dzīve un darbi. Kommūnistā. 1919. g. jūlijā; apm. 3 V 2 dr. 1.); 
5) Augu maiņas pamatprincips. M. V. 1909. g. 2. num.; 
6) Sēklas iespaids uz ražu. M. V, 1910. g. 13., 14, 15 , 16 , 17. 
un 18. num.; 7) Zemes cietas virskārtas biezums. M. V. Me
nešr. 2. burtn. 1900. g.; 8) Zemes iekšiene. M. V. M. 6. burtn. 
1900. g.; 9) Ugunsvēmēju kalni. M. V. M. 7 , 8 , 9. un 10. burtn. 
1900. g.; 10) Jūra. M. V. M. 11. un 12. burtn. 1900. g.; 11) Pa r 
klimatu. M. V. M. 1. burtn. 1902. g.; 12) Platona, Sokrāta aiz
kavēšana (no grieķu vai.) ar piezīmēm. M. V. M. 1905. g.; 
13) Latvijas iekārtas ideāls. Līdumā 1917. g. 5. aprīlī; 14) Lai 
ii republika. Līdumā 1917. g. 15. mar tā ; 15) Autonomija da
žādās valstīs. A. Somijā. Līdumā 1917. g. 22. mar tā ; 16) Kas 
tagad darāms? . 26. Kā Latvija tapa vai kā piepildījās pašno
teikšanās ideja? (Otrs izdevums) Rīgā, 1928. g. 

B. Docenti. 

1. Ārštata vecākais docents Ludvigs Bērziņš dzimis 
14. sept. 1870. g. Džūkstē Pēternieku Rīpelēs mazturīgu saim
nieku ģimenē; apmeklējis Džūkstes-Pienavas pagasta skolu 
-; ziemas 1880.—1882. g , Džūkstes ērģelnieka Teodora Veide-
maņa privātskolu no 1882.—1886. g , Irlavas semināru no 
1886.—1889. g.; semināru beidzis un 2 gadi direktora G. Sa-
dovska namā par mājskolotāju sabijis, iegūst Jelgavas ģimnasijā 
! 8 9 L g. gatavības apliecību; no 1891.—1895. g. studē teoloģiju 
1 ērbatā, klausīdamies s tarp citiem filosofija Osi, Jaunā Derībā 
Mīlavu un baznīcas vēsturē Hausleiteru un Kvačalu, kā arī 
Piedalīdamies viņu semināros. Bērziņš piegriež vērību latv. 
valodas studijām, apmeklēdams Lautenbacha priekšlasījumus, 
vākdams etnogrāfiskus materiālus un publicēdams darbus par 
'atv. folkloru. — Fakultāti beidzis, viņš pavada 2 gadus Smil
tenē mācītāja K. Kutrrdziņa namā par kandidātu mācītāja ama
tam, izpildīdams pa daļai mājskolotāja vietu un s t rādādams arī 
draudzes skolā. Ziemu no 1897. uz 1898. g. Bērziņš pavada 
Pēteŗpilī, gan vietu meklēdams, gan nodarbodamies ar dažā
dam studijām, pie kam nāk kontaktā ar A. N. Veselovski un 
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V. J. Lamanski. 1898. g. viņš sāk strādāt par vācu valod is 
virsskolotāju Kijevā: tirdzniecības skolās, karaskolā un ģimna
sijā; izpilda arī mācītāja vietu pie izkaisītiem Krievijas latvie
šiem. No 1904. g. Bērziņš vada pilsētas tirdzniecības skolu 
Jēkabpilī, 1906. g. tur nodibinādams ari vēl privātu tirdzniecīb is 
skolu meitenēm. 1909. g. viņš nodibina un vada vīriešu m 
sieviešu ģimnasijas Dubultos, kur audzināšanu veicina veseli a 
apkārtnes daba (jūras mala, mežs) un ģimenes dzīvei analoģisi.ā 
iekārta internātos. Kad skola ir patlaban iezēlusi, viņu iznīci a 
karš. Dibinātāji evakuējas uz Tērbatu, kur izdodas atjauti >t 
vīriešu ģimnasiju bēgļu vajadzībām. Okupantam -šo skolu slē
dzot, izdodas atvērt 1918. g. Limbažos reālģimnasiju ar latviešu 
mācības valodu. Šo mācības iestādi likvidē lielinieki. No 
1919. g. rudens Bērziņš vada pilsētas, resp. valsts vidusskoai 
Limbažos, līdz 1922. gadā pārnāk uz Rīgu par docentu Latvijas 
Universitātes filoloģijas un filosofijas fakultātē un par direktou 
Rīgas Skolotāju Institūtā. Bērziņš ir bijis vairākos komandēja
mos un jēmis daudzkārtīgu dalību zinātniskās sapulcēs, nolasī
dams referātus, tā īpaši Zinību kommisijas vasaras sapulcēs. 
Rīgas Archaioloģiskajā kongresā 1896. g , Latv. Draugu Biedrībā 
un citur; tautas dziesmu studijas izdarījis gan teorētiski, gan 
dziesmas dažādos apvidos krājot. Bērziņš ir izdevis vairāk 
skolas grāmatu vācu valodas mācībai, sacerējis dažas garīgas 
dziesmas un publicējis lirisku dzejoju krājumu „Ceļi un taki", ka 
arī autobiogrāfiskas ziņas rakstā ,,Veca skolotāja jaunības atmi
ņas" (Skolā un Zinātnē II.); salīdzini arī Bērziņa jaunības atmi
ņas dzejiskā veidā ar nosaukumu ,.Brencis". 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Vai latviešiem jājem dalība 
pie klasiskas izglītības? Dzimtenes Vēstnesī. 1911. 2) Ta
gadnes prasības un audzināšanas uzdevumi. Druva 1913. 
p. 924—932. 3) Starp vācu paidagōgiem. Audzinātājs 192(>-
4) Valodas psīcholoģija. Tautas audzināšana IV. p. 1—18. 
5) Latviešu tautas dziesmas, viņu krāšana un gaismā laišana. 
Sēta, Daba, Pasaule 1893. 6) Latviešu tautas dziesmu pant
mērs (no Pabērza) . Zin. Kom. R. kr. IX. 95—123. 7) Latvieša 
tautas dziesmu metrika. Austrums 1894. I. 91—95; 196—199. 
Austrums 1896. I. 371—379; 450-^154; 528—532. 8) Metrik 
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ies lettischen Volksliedes. 1896. Mag. XIX. 4. 288-^328. 
0 coŌHpaHin H H3yMeHiH ^a™uiCKHx-b HapoflHbix-b n-EceH-b. 

•FHorpafhH ecKoe o6o3ptHie 1898. 10) Christophorus Fūrec-
erus. Austrums 1899, II. 253—259; 334—339. 11) Dievs lat-
;ešu mitoloģija. Austrums 1900. 12) Epitets latviešu tautas 

l iesmās. Fil. b. Raksti VI. 123—140. 13) Latviešu tautas 
izeja Stendera un Herdera laikmetā. Fil. b. Raksti VII. 
14) Dažāda veida atkārtojumi latviešu tautas dziesmās. Zin. 

am. R. kr. XVIII. 45—92. 15) Tautas dziesmu studija. 
! M. M. 1926. VII. 20-^30. 16) Latviešu tautas dzejas noza
r e s . I. M. M 1927. IX—XII. 17) Satira un humors latviešu 
autas dziesmas. Burtnieks 1927. 18) Nevācu Opics. I. M. M. 

>25. II. 164—174; III. 270—279. 19) Neredzīgais Indriķis un 
iņa dziesmas. 1900. Der. grām. nod. izdevums. 20) Kristofors 

• i e ķ e r s un viņa nozīme latviešu literatūrā. Fil. B. R. VIII. 
i45—224. 21) Dziesmu dziesmas problēma. I. M. M. 1926. 
• —VI. 447—457. 22) Literatūras pārskati un recensijas. kā 
piem.: a) R. Klaustiņa, Mērnieku laiki kā sadzīves romāns. 
L. Grāmata 1927. III.—IV. p. 108—110. b) Prof. P . Smita Lat
viešu pasakas un teikas, L. Grāmata 1926, III.—IV, 118. 
c ) Teodors Zeiferts, Latviešu Rakstniecības vēsture I.—III, 

M. M. 1927. V.—VI, 4 9 3 - ^ 9 4 . d) Dr. Kārlis Kundziņš sen. 
; M. M. 1925, V I , 617—19. 23) Hūgenberģers un 24) Fīreķers 
'Rakstnieku sejas). 25) Dainas. (Visp. ziņas, metrika, stilistika). 
Konv. V. XVIII. 26) Stila jautājumi latviešu tautas dziesmās 
'Jēminūtīvs). 1. M. M. 1929. 7. 

2. Vecākais docents Aleksandrs Dauge dzimis 10. augusta 
l s 68 . g. Saukā, kur viņa tēvs bij par draudzes skolotāju un ēr
ģelnieku. Līdz savam 13. dzīvības gadam Dauge dzīvojis 
>aukā, un tad, nobeidzis tēva skolu, devies uz Pēterpili, kur 
: i l )beidzis vācu Annas skolas reālnodalu. Pēc tam viņš saga
tavojies abitūrijas eksāmenam klasiskā ģimnasijā, nolicis to 
'erbatas ģimnasijā un tad iestājies Tērbatas Universi tātē; 
to nobeidzis ar vēstures kandidāta grādu. Pusotra gada 
I>auge darbojas par vēstures skolotāju Tērbatā, Trefnera 
privātģimnasijā, pēc tam trīs gadus Sedlecas ģimnasijā. 
No turienes viņš pārcelts uz Varšavu, kur bijis par sko-
' o t a J u I. krievu ģimnasijā un augstākos neofiloloģiskos sie
viešu kursos. Desmit gadus nodzīvojis Polijā, Dauge dabūjis 
v ' e tu Maskavas Aleksandra kommercskolā, kurā strādājis līdz 



200 

1920. gadam. 1920. gada aprīlī Dauge aicināts uz dzimteni 
Kādus mēnešus še viņš bijis par skolu departamenta direktora 
palīgu un tad ievēlēts par universi tātes docentu paidagōģijā un 
par 2-gadējās paid. nodaļas vadītāju; no 1921. gada vasaras 
līdz 1922. gada rudenim bijis par izglītības ministri. Blakus 
universitātes darbiem Daugem visu laiku bij pildāmi vēl citi 
pienākumi praktiskā paidagōģijā: viņš lasījis un lasa vēl tagad 
lekcijas Tautas Universitātē, Kaucmindes mājturības seminārā., 
bez tam nodarbojas ar rakstniecību. P a r savu dzīvi Dauge sa
rakstījis „atmiņu grāmatu", ar nosaukumu ,,Manā jaunība: 
zemē". 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Heine-Buch fūr Schule und 
Haus. 2) Balladenbuch I. 3) Balladenbuch II. 4) Moderno 
deutsche Lvrik I. 5) Moderne deutsche Lvrik II. (Varšavā. 
1904.—1906.). 6) Raksti žurnālā .BtcTHHK-b BocnnTamV 
1908.—1912. par paidagōģiju un recensijas par jauniznākušām 
grāmatām paidagōģijā, l i teratūrā un aistētikā. 7) Dala no 
šiem rakstiem iznāca grāmatā «HCKVCCTBO H TOopnecTBO BT> 
BOcnHTaHin" 8) Rakstu virkne P a r skolotāju izglītību. 
I. M. M 1 1920, II.—V. 9) Raksti laikrakstos (L. Vēstnesī. 
L. Sarga, Latvī) un žurnālos Latvju Grāmata, Burtnieks, Au
dzinātājs, no 1920. g. sākot. Dala no šiem rakstiem iznāca 
grāmatā 10) Kultūras celi I , II. Rīgā, Jēpe. Pi rmā daļa iznā
kusi (pārveidota) otrā izdevumā. 11) Skolas ideja un tautas 
audzināšanas uzdevumi. Rīgā, 1925. 12) Atmiņas „Manā jau
nības zemē". Rīgā, 1928. 13) Audzināšanas ideāls un īstenība. 
Rīgā, 1928. 14) Audzinātāja jēdziens un būtība. Audzinātājs. 
1927. g , Nr. 1. u. 2. 15) Mūsu paidagōģiskā prakse Pestalocija 
mācību apgaismojumā. Audzinātājs, 1927, Nr. 3. 16) Par lie
tišķu un romantisku paidagōģiju. Audzinātājs, 1927, Nr. 9. u. 10. 
17) Paidagōģisku problēmu iztirzāšanas metodes. Audzinā
tājs, 1927, Nr. 12. 18) īsti un neīsti audzināšanas ideāli. Audzi
nātājs, 1929, Nr. 1 , 2.). 19) Paidagōģijā un psīcholoģija. Audzi
nātājs, 1927, Nr. 3 , 4.) 20) Māksla un audzināšana. Rīgā. 1925. 

3. Vecākais docents Erichs Dils (Diehl) dzimis 1890. gadā 
Daugavpilī dzelzsceļu inženiera ģimenē. No 1897. līdz 1902. g-
viņš mācījies Maskavā, Sv. Pē te ra un Paula skolas ģimnasijas 
nodaļā, bet no 1903. gada Pēteŗpilī, reformātu draudžu skolas 
ģimnasijas nodaļā, ko beidzis 1908. g. pavasarī ar gatavības 
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apliecību un zelta medaļu; 1908. g. rudeni immātrikulēts Pēter
pils Universitātē, vēstures un filoloģijas fakultātē, kur studējis 
klasisko filoloģiju; vairāk gadus bijis pa r semināra senioru, 
i'ar rakstu fakultātes izsludinātam tematam Ka/i/iHMax-b H ero 
Ka/u-nna viņš ieguvis sudraba medaļu. 1913. gada pavasarī 
Dils nolicis valsts eksāmenus un ieguvis I. šķiras diplomu, pēc 
^am atstāts pie universi tātes; iesācis eksāmenus klasiskās 
filoloģijas maģistra grāda iegūšanai 1915. gada decembrī, 
pabeidzis tos 1916. gada aprīlī ar klausūras rakstu „Quo 
ordinē Callimachus Aetiorum libros composuisse videatur". 
i'̂ 16. gada pavasarī viņš ieguvis Pēterpils Universitātē 
"rivātdocenta tiesības ar divām pārbaudes lekcijām (pro 
enia legendi) ar fakultātes tematu „Par hellēnistiskiem ele

mentiem Katulla dzejā", un ar paša izvēlētu tematu „Par Kalli-
lacha Hekalu". Ar iestāju lekciju „Aleksandrijas bibliotēkas 

nozīme grieķu literatūras vēs turē" 1916. gada rudenī viņš iesā
cis savu mācības spēka gaitu. 1917. g. rudenī Dīls iecelts par 
! omskas Universitātes ārkārtēju profesoru, piedalījies Krievi
jas konkursā, ko bija izsludinājusi Pagaidu Valdības ieceltā 
Zinātņu Akadēmijas locekļu un Pēterpils Universitātes profe-
soru kommisija Tomskas Universitātes vēstures un filoloģijas 
lakultātes dibināšanai. Tomskas Universitātē viņš strādājis 
Par profesoru līdz 1922. gada pavasar im; piedalījās jaunu mācī
bas plānu izstrādāšanā. Dīls bijis par fakultātes sekretāru, par 
Jekānu un par prorektoru; 1922. g. rudenī ievēlēts par Lat
vijas Universitātes privātdocentu. No 1909.—1913. g. viņš bijis 
Pēterpils Universitātes klasiskās filoloģijas semināra bibliote
kārs un seniors; 1913.—1917. g. strādājis K. archailoģiskajā 
kommisija, inventarizēdams Olbijas izrakumos atrastos priekš
metus un sagatavodams zinātnisku katalogu; 1910. g. vasarā 
Piedalījies prof. Zelinska ekskursijā pa Grieķiju; 1913, 1914. un 
'915. g. jēmis dalību Olbijas izrakumos; 1916. g. vasarā ceļojis 
ar archaioloģisku pētījumu nolūku Septiņu Upju apgabalā, Asijas 
Krievijā (Semirēčje), pa lielākai daļai Ču upes ielejā un Vernijas 
Pilsētas apkār tnē ; 1919. gada vasarā bijis Altaja Kalnos, pētī
dams romiešu kultūras atliekas Bijskā, Barnaulā, Ust-Kamenno-
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gorskā un citur, meklēdams numismatiskus pieminekļus; 1923 
gada janvāri bijis Berlīnē, kur strādājis vecajā mūseija un valsis 
bibliotēkā; 1923. g. augustā bijis Berlīnē un Kopenhāgenā (Ny 
Carlsberg Glvptothek); 1925. g. a r Kultūras Fonda pabalstu ap
meklējis vairāk universitāšu dzīves centrus un grieķu un r >-
miesu senvietas Vakar-Europā. Kopš 1908. g. Dīls bijis Pēteŗp ls 
Ūniv. prof. Zeļinska vadītā studentu Klasiskās filol. biedi i-
bas biedrs un vairākus gadus prēsidija loceklis; kopš 1913. ļ 
K. krievu archaioloģijas biedrības b iedrs ; kopš 1913. g. Rīgas 
(vācu) senatnes pētīšanas biedrības biedrs ; kopš 1917. g. Tom
skas Universitātes etnogrāfijas, vēs tures un archaioloģijas bie
drības biedrs-dibinātājs un līdz 1922. gadam prēsidija locekli-: 
kopš 1925. gada biedrs franču „Association pour l'encourag -
ment des etudes greques", Parīzē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) rec. JlvKiarrb, H36paHHbi$r COMI-
HeHĪH. flepeBejTb cb rpenecKaro H. jļ. Mery;iHH'b. C. II. 1909. 
īepiviecb IV. (1909) 317 — 318. 2) HoBOOTKpbiTbie npo3aHqecKie 
TeKCTbi BT, V. H VI. TOMax-b The Oxyrhynchus Papyri. EepMec-b 
V. (1909) 5 4 8 - 5 4 9 , 606—608 3) H 3 t 0eorHHna (Theogris 
668 sqq). TepiMecb VI. (1910) 120. 4) rec. Tpyabi 0 . 0 , COKO-
.MBa. VVochenschrift f. Klass Phil. 1910. 5) 3K :Kypci f l BT. 
Tpeniio /rBTOM-b 1910. ro^a noin> pyKOBO^TCTBOMIJ npocb 0 . <j>. 3i>-
jumcicaro Tepiuecb VII. (1910) 470—479, 506—509, 527—532. 
VIII. ( 1 9 1 1 ) 19—22, 3 8 - 4 4 . 6) HoBbie ^HTepaTvpHbie TeKCTH 
BT> BocbMOivrb TOMIJ nannpycoB'b H3T> 0 K C H P H H X 3 . Tepjviecb IX. 
(1911) 500—505. 7) tulk. A. <PypTBeHr.7iep'b, 3HaqeHie rnMH3C-
THKH jxm rpeqecKaro nci<y ccrBa. l epniec -b X. (1912) 116—122, 
142—148. 8) rec. H. Le Chatelier, Les humanitēs et Ies ingē-
nieurs. lepiuecb XI. (1912) 326—327. 9 ) rec. Graf, Gymnasium 
und Antike. Tepiuec-b XI. (1912) 3/8—379. 10) BaKxaHKH 3BP«-
nHaa BT, Fiesole. Tepinec-b XII. (1913) 2 8 6 - 2 8 7 . 11) KoMe/u* 
SBno^uaa Aijji*. repiuecb XII. (1913) 1 9 2 - 1 9 3 . 12) ObtoA* 
HtMeuKHXi> dpH^o^oroBi, H ne^aroroB-b BT, Map6ypr-E. Teptuect 
XIII. (1913) 534 - 537. 13) HoBbie ;iHTepaTypHbie TCKCTU BT> 

IX. T O M t The Oxyrhynchus Papyri. IepMecb XII. (1913) 8—10. 
14) „3BpHnHJi-b" CodpoK^a. >KypH. M H H . Hap. HpocB. 1913. anp-
15) MeriaMŌbi KepKHiia. Tepiviec-b XIII. (1913) 307 - 310. 16) Olbia-
Rigasche Zeitung 1913, Aug. 17) rec. W. Schubart, Ein Jābrtau-
send am Nil. TepMec-b XIII (1913) 5 1 9 - 4 2 1 . 18) rec. Denkmāler 
der Weltliteratur (par T. Zejinska Sofoklu) Petersb. Herold 1914.. 
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:.nv. 19) rec. CodKJKvrb. iļpainbi. r iepeBe^-b 0 . <P. 3-fê HHCKifl. 
. iagog. Anzeiger fiir Russland, 1914, Aug. 20) HoBtae J ī n r e p a -

'PHue TeKCTbi BT> X. TOMTJ nanHpycoB'b H3T> OKCHpHHxa. TepMecT) 
:.V. (1914) 292—296. 21) OvibBia. Tepinecrb XIV. (1914) 13—18, 

47-52. 22) <ļ>pHaoHXT> / l eo f- Tepiviecrb XIV. (1914) 156—157. 
d) rec. M, H. PocTOBueB'b, H3T> nponuiaro TpeuiH H Pnina. Tep-

: eci> X V . (1914) 433—434. 24) 3o;iiHCKie JIHPHKH B-b nepeBOāii 
BaiecaaBa HBaHOBa. repMec-b X V . (1914) 460—463. 25) H. n . 
MaaeBT. t- Tepinecb X V . (1914) 4 7 7 - 4 7 9 . 26) tulk Jb/Kiam,. 
COHT». ZlBa)KflbI OŌBH4eHHblH. — JTvKiaH-b, T. I. MocKBa 1915, 
ļ —10, 11—35. 27) rec. JIpaMbi CorpOK^a. TepMec-b XVI. (1915) 

5 -106. 28) My3efi (Musaeus) HOBMH aHUHKon. oaoBapb BpoK-
ay3a H EdppoHa. 29) O/ibBiHCKaa qauiKa CT> HarOBOpoiwb. H 3 -

aicTia H. Apxeo;i. KOMM. 58.(1915)40—56. 30) rec. 0yKHHHA'b. 
•-peBejrb C. A , >Ke6e^eB-b. HcTop. BBCTHHK-b 1916, dpeBp. 
' 1 ) rec. B . B. «PapMaKOBCKifi, O/ibBia. MocKBa 1915. Tepiuecb 
XVII. (1915) 3 1 6 - 3 1 7 . 32) rec. kmzvi H Catpo, nep. BHM. HBa-

; » v APXHTOXT , , nep. B. BepecaeBT,; Carho, nep. B. BepecaeBT,. 
>KypH. MHH. Hap. r i p o c B . 1916. dpeōp, 396—406. 33) XI. TOMT, 
;iiHpycoB-b H3T, 0KcupHHxa. Tepjviec-b XVIII. (1916) 5—12. 
''<) PacKonKH Ha ra.MHno.rcbCKOM'b nojryocTpoB"B. ī e p M e c b XVIII. 

f i '16) 13 35) KaK-b nepeBOAHTb? repMec-b XVIII. (1916) 91— 94. 
') Vdōnneū C. A. >Ke6e^eBa H B. A. Typae^a. repineci. XVIII. 

('916) 151—153. 37) O^bBiHCKifl HeKpono/ib. repiuecb XVIII. 
i916) 207—213 . 38) rec. XepcoHCKiH ropoacKOH My3efl .apeB-

HOdefi XepcoHCKaro Kpaa. Bun. 6. JlTVronHCb M y 3 e $ i 3 a l 9 1 4 . r. 
Bun. 7. TA-B 6bL/n> ApeBHtH OAecci»? — Tepinecb XIX. (1916) 308. 
39) riaMHTHHKH ApeBHerpeHecKOH HapoflHOH Marin I. ,H,ono;iHeHie 

craTb-fe o6b o^bBificKOH HaurECb HarOBOpoivrb (79—84) Argu
mentam (85—86). H3B. Apxeo;i. KOMMHCCJH Bbin. 65. n e T p . 1918. 
*0) HBTH H HCKyccTBO. „J[tTCKafl KHHra", ToMCK-b 1918, 4—5. 

H3"b BapHay^bCKOH crapHHbi. „PT>qb ArtTaH" 1919. Mb 24. 
12) HayqHbia U-BHHOCTH BapHay;ia. „Cn6HpcKa3 >Kn3Hb" 1919. 

s- 164. 43) tulk. JIyKiaHi, ripoAa>Ka )KH3HeH. Jb/KiaH-b, T. II. 
MocKBa. 44) TpeqecKaH xpecTOMaTin. RJIH uy>KA-b aKaAeMHiec-
^aro npenoAOBaHia TOMCKT, 1919 45) HoBbie TeKCTbi Cb Haro-
'<»paMH. H3BBCTiH Apxeo;i. KOMM. 65 46) Defixionum ostraca 
J u o . AUL VI. (1923) 225—230. 47) Rōmische Miinzen in Sibi-
r'en. Blātter fiir Munzfreunde 58 (1923) 384—387. 48) Bospora-
ļisehe Munzen aus der Dzungarei. Blātter fūr Mūnzfreunce 1924. 
*?) tulk. Aus dem wissenschaftlichen Leben Leningrads. Minerwa-
^eitschrift 1924, 11—13. 50) PyccKaa im<o;ia JlaTBin. PyccKan 
m i<o^a 3 a py6e>KOM-b, 1924., X . — X I , 1 3 3 , - 1 4 7 . 51) Zinātnes 



204 

dzīve Leningrada. Latvju grāmata 1924 52) TO KEAPON ALL 
X. (1924) 299—302. 53) nporp. B. B. CanojKHHKOB'b f. BCeroflHs", 
1924., JVs 207. 54) rec. Kvinta Horātija Flaka dzejas I., tulkojis 
K. Straubergs. Latvju grāmata 1925 , .Nb 2 , 111 — 113. 55) Vidus
skolas Polijā. ^Audzinātājs" I. (1925) 21—22. 56) rec. D. Schnei-
der, Psvchologie des Lehrerberufs. Baltische Blātter II, Riga 1925, 
236. 57) rec. K, Straubergs, Antikvā pasaule. Latv. Gr. 1925, 
368—3 9. 58) Platona akadēmija un Europas zinātne. Latv. Gr. 
1925, 388—389. 59) Ci<a30MHbie MOTHBM H poMaHTHiecKiH cTH b̂ 
BT, n033iu Ka^^HMaxa. C6opHHKT> BT> necTb C. A. )Ke6e;ieEa, 
JleHHHrpaii'b 1926. 60) Quaesiiones Callimacheae tres. I. De 
Callimachi arte scribendi. — AULXIV. (1926)1—22. 61) Pasāku 
motīvi un romantiskais stils Kallimacha dzejā. FBR. VII. (1927) 
98—100. 62) rec E. Felsbergs, Grieķu vāzu gleznas. Rīgā 1927. 
Latvju grāmata 1927. JVe 6, 393—394. 63) rec. Ivan Tolstoj, 
Ostrov Belyi i Tavrika na Jevksinskom Ponte. Petrograd 1913. 
Gnomon 3 (1927) 633—643. 64) Eine neue Handschrift des 
Johannes Chrysostomus. Gnomon 4 (1928) 57. 65)Chrestomathia 
Graeca studiosae iuventutis in usutn. Ar grieķu - latviešu vārdnīcu 
Rīgā, 1928. 

4. Docents Rūdolfs J i rgens dzimis 12. oktobrī 1969. gada, 
Rīgas apriņķī, Taurupes Kalna Jurēnu mājās. Bērnībā viņš ap
meklējis Kokneses pagasta skolu un Aderkašu Taukātnes pa
gasta skolu, vidējo izglītību baudījis Rīgas Aleksandra ģimna
sijā no 1881. līdz 1889. gadam, studējis Pēterpils Vēstures un 
Filoloģijas Institūtā no 1889. līdz 1894. gadam. Studiju laikā 
Jirgens sācis iespiest pirmos rakstus. N o 1894. līdz 1901. gadam 
viņš bijis par skolotāju Astrachaņas vīriešu un sieviešu ģimna
sijā, no 1901. līdz 1905. gadam studējis Berlīnes Universitātē 
filosofiju kā galveno priekšmetu, mākslas vēsturi un sabiedrī
bas zinātnes kā palīga priekšmetus, ta i pašā laikā nodarboda
mies universitātes psīcholoģiskā institūtā ar eksperimentālo 
nsīcholoģiju. No 1903. līdz 1906. gadam Jirgens docējis Berlī
nes Universitātes austrumu valodu seminārā, lasīdams krieva 
valodas teorētiskos kursus, kā arī t ā dēvētos reālos kursus par 
Krievijas valsts satversmi, saimniecisko stāvokli, vēsturi un 
krievu literatūru. Šo nodarbošanos pārtraukusi nervu kaite, 
kas bijusi cēlusies galvenā kārtā no ļaunas iedzimtības um ga
rīgas pārpūlēšanās. Atspirdzis no slimības un pa daļai turpi-
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.īdams ārstēšanos, Jirgens studējis divi gadi Proskavas porno-
oģiskā institūtā (Vācijā) un, atgriezies pēc tam dzimtenē, bijis 
par skolotāju Fr . Šmidchena un L. Bērziņa ģimnasijā Dubultos 
no 1909. līdz 1911. gadam, no kurienes pārgājis par skolotāju 
i ?. Palangas vīriešu ģimnasiju. Pasaules kara sākumā 1914. g., 
kara apstākļu pēc, viņš pārcelts par skolotāju uz Umaņas vī
dēšu ģimnasiju un, nodibinoties lielinieku valdībai, mobilizēts 
dažādu kursu lasīšanai, līdz 1921. g. un 1922. g. ziemā atgrie
zies Rīgā kara laika bēgļu ešelonā. Šeit 1922. gada pavasara 

lēnešos Jirgens vadījis viengadējos skolotāju sagatavošanas 
.ursus un Latviešu Kultūras Veicināšanas Biedrības vidusskolu 
pieaugušiem, bet no 1. jūlija 1922. gadā ievēlēts par veco va
lodu lektoru Latvijas Universitātes filoloģijas un filosofijas fa
kultātē, kur sākumā mācījis grieķu un latīņu valodu, bet vēlāk, 
i• ad bija likvidēta latīņu valodas lektūra, mācījis tikai grieķu 
valodu. Sākot ar 1923./24. mācības gadu viņš lasījis fakultātes 
uzdevumā bērnu psīcholoģiju, kam vēlākos gados pievienojās 
pakāpeniski citi filosofijas un psīcholoģijas kursi. No 1. jan
vāra 1924. gadā Jirgens ievēlēts par privātdocentu un no 
25. aprīļa līdz 1. septembrim 1925. gadā bijis ārzemju koman
dējumā, un šo laiku pavadījis Hamburgā, s trādādams turienes 
universitātes psīcholoģiskā laboratorijā. Atsvabināts uz paša 

ēlēšanos ar 1927./28. mācības gada sākumu no grieķu valodas 
Pasniegšanas , viņš pārgājis vienīgi uz filosofijas un psīcholoģijas 
kursu lasīšanu. Tanī laikā viņš ievēlēts par docentu minētiem 
Priekšmet iem. 

Visi Jirgena raksti, kas iespiesti līdz 1922. gadam, ir gājuši 
autoram zudumā līdz pēdējai rindiņai. Nav arī nekāda saraksta 
Par t iem. No plašākiem sacerējumiem latviešu valodā ir pa
likuši atmiņā: ,.Valodas attīstīšanās" („Pūrā"), „Helena 
Kcllere — kurlmēmaklā amerikāniete" („Austrumā"), ,.Arpa-
s aule" („Mājas Viesa Mēnešrakstā") . „Tolstoja vieta ii-
losofijā", „Par kritikas mērauklu", kāds raksts par so
ciālismu kā reliģiju. Pr iekš pasaules kara diezgan daudz 
•Jirgens piedalījies latviešu presē, nebūdams profesionāls 
jmrnalists. Rakstījis viņš arī vācu un krievu valodā. 
Cita starpā, būdams par Astrahaņas ģimnāzijas skolotāju, 
•espieda grāmatu, kas veltīta psīcholoģijas un paidagōģijas 
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jautājumiem viņu sakariba (virsrakstu neatceras) . Pedej 2 
raksti : Eidetiķi. I. M . M . 1926, VIII.—XII. Garīgās pers< -
nības veidošanas jaunība. I. M. M. 1927, XI.—XII. Kasirei 1 
valodas filosofija. I. M. M. 1928, III.—IV. 

5. Vecākais docents Jānis Kauliņš dzimis 26. novemb.I 
1863. gadā Cēsu apriņķī, Sausnējas Kalna Stanģenos saimnieki 
ģimenē. Tēva rentes mājai bijušas tikai kādas 30 pūrvietrs 
aramas zemes, maksa kungam augsta, ienākumi maziņi un t; -
dēļ nabadzība uz katra sola. Ar mātes palīdzību Kauliņš ie
mācījies lasīt, rakstīt, rēķināt ; pagasta skolā nav bijis: no mi
jas varējis tieši iestāties Vietalvas draudzes skolā, ko toreiz
vadījis visā apkārtnē cildinātais skolotājs Juris Kalniņš. Kal
niņš bij teicams dziedāšanas kora un biedrības dibinātājs un va
dītājs, loti ievērojams sabiedrības darbinieks un laikrakstu līdz
strādnieks, bet šo lielo darbu dēl savus mazos skolēnus un ari 
Kauliņu to starpā viņš nosēdinājis pie galda ar grāmatu rokā un 
atstājis tad pa lielākai daļai pašu vaļā. Tautiskā kustība ārpus 
skolas bijusi arī šiem mazuļiem sajūsmu avo t s ; tie neatlaidīgi 
rāpušies uz augšu un pa r spīti vājai paidagōģijai guvuši labus 
resultātus pašdarbības ceļā. 1880. g. Kauliņš nolicis iestāšanās 
eksāmenu Cimzes seminārā Valkā. Še viņš pavadījis 4 gadus 
šaurā, sūrā internāta dzīvē. Cimzem 1881. gadā nomirstot un 
vāciešiem, Gulekem un Hakmanim, stājoties semināra priekš
galā, semināristi nonākuši ļoti grūtā stāvoklī. Bijis jādomā, kā 
tikt no tādas dzīves laukā. Kauliņš sācis klusiņām gatavoties 
abitūrijai. 1884. g. semināru izbeidzis, viņš dabūjis mājskolo
tāja vietu Grundzelē, Valkas apriņķī, ārs ta H. Heses ģimenē. 
Katru vaļas brītiņu viņš izlietājis mācīdamies grieķu, latīņu un 
krievu valodu. 1887. g. Kauliņš nolicis abitūrijas eksāmenu-
Par mājskolotāju būdams, viņš bij iekrājis pāri simtu rubļu nau
das, tā kā 1888. g. janvārī varējis iestāties Tērbatas Universi
tātes filoloģijas fakultātē. Tērbatā 1889. g. kopā ar Kasparsonu. 
Dauģi, Veidenbaumu un citiem nodibināja literārisku biedrību. 
Universitāti Kauliņš nobeidzis 1891. g. ar klasiskās filoloģijas 
kandidāta grādu. Toreizējais kurators Lavrinovskis viņam kā 
tērbatniekam un latvietim dzimtenē skolotāja vietas nav devis 
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iuliņš bijis spiests palikt atkal par mājskolotāju Palsmanē 
k ; ra (Rud. von Baehr) ģimenē. 1896. g , M. Klusiņām aizejot 

Kijevu, viņam izdevies dabūt tā vietu Pleskavas kadetu 
rpusā. P leskavā dzīvodams, Kauliņš bijis gadu 15 par Lat-
-šu Biedrības priekšnieku un visu Latviešu krāj-aizdevu kases 
stāvēšanas laiku par valdes priekšsēdētāju un kasieri. 1917. 
Jā Pleskavas kadetu korpuss evakuējies uz Kazaņu, kur, lie-
ieku režīmam iestājoties, tas izbeidzies. Šai laikā Kauliņš 

•zaudējis visus savus rokrakstus, grāmatas , naudas krājumu, 
;. visu savu mantu. Lai varē tu garu vilkt, viņš piejēmis Ka-
;ias pilsētas mūseija izglītības nodaļas pārziņa vietu. 1920. g. 

1 :mstā Kauliņam laimējies atgriezties dzimtenē. Tai pašā 
?adā Latvijas Universitātes filoloģijas un filosofijas fakultāte 
v u ievēlējusi par docentu paidagōģikā; šo amatu tas izpilda 
līdz šai dienai. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r nozīmes maiņu mūsu 
valodā. Zin. Kom. Rakstu Krāj. VIII. 2) Domas par vēsturi. 
Pūrs I. 3) Uber die (lettische) Mundart von Saussen und 
f" Jiteln. Beitrāge zur Kunde der indogerm. Sprachen XI I , XIV. 
4) Der lettische Dialekt von Selsau. Beitrāge zur Kunde der 
indogerm. Sprachen, XVI. 5) Herbarts . Tautas audzināšana I I , 
42 sek. 6) Personalisms. Tautas audzināšana III. 7) J. Kauliņš 
1 1: E. Pētersons. Skolotāju sagatošanas iestādes. I. M. M. 
i-27, VIL/VIII, 14 sek. 8) Garumu intonācijas sausnējiešu 
izloksnē. F. B. R. III , 49. sek. 

6. Vecākais docents Pēter is Kiķauka dzimis 28. novembri 
1SM3. gadā Michanovičos, Minskas guberņā. Pi rmo izglītību 
viņš baudījis Jēkabmiesta pilsētas skolā (1898.—1902. g.); vai
rākus gadus patstāvīgi gatavodamies vidusskolas beigu eksā
menam, nolicis abitūriju kā eksterns pie Rīgas mācības apga
bala kommisijas. 1913.—1917. g. Kiķauka studējis Tērbatā sen-
kiasisko filoloģiju un kursu beidzis ar kandidāta grādu, pie kam 
atstāts pie universitātes sagatavošanai profesora amatam. 19171 
sadā viņš piejēmis latīņu valodas skolotāja vietu Novij-Oskolā 
'Kurskas gub.) un 1919. gadā pārgājis uz Voroņežu, kur bij eva
kuēta Tērbatas Universitāte. Bet Krievijas jukas nedevušas 
Kikaukam iespēju nodarboties ar zinātni un tādēļ 1919. gada 
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rudenī apstākļu spiests viņš devies uz Mariupoli (dienviJu 
Ukrainē), kur dabūjis skolotāja* vietu kādā grieķu sādžā (Sar-
tanā). Atgriezies Latvijā 1921. g , tā paša gada rudenī Ki
ķauka ievēlēts Latvijas Universitātē par docentu grieķu filo
loģijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Grieķu grammatikā. Rīga. 
1926. g., (paša izd.), 167 lapp. 2) Hept n.uxwvečwv m 
auYY£vwv xouxotc [īi-cptov, 1926. Latv. Ūniv. Rakst. XV, 3—43. 
3) Hepč ;žvaxXdae(oS, 1927, L. 0 . R. XVI., 485—491. 4) Ilepč tēv 
'AXxafou x*č SaTīcpous xač 'Avaxpšovco; \ i £ x p m , 1928 , L. U. R-
XVIII, 3—52. 5) Mežmuižas izloksne. Fil. B. R. IV, 75—77. 
6) Klasiskā izglītība. I. M. M. 1 9 2 6 , II. 105 sek. 

7. Ārštata vecākais docents Etjens Marsels Segrests dzi
mis 28. mar tā 1878. g. Kastijonā Dordoņos pie Bordojas (Ca-
stilIon-sur-Dordogne, pie Bordeaux), vidējo izglītību baudījis 
Bordojas licejā, augstāko izglītību dabūjis Bordojas un Parī
zes universitātēs (facultē des Lettres) . Segresta zinātniskie 
grādi ir: licenciē des lettres, diplomē d'ētudes supērieures d'hi-
stoire et de gēographie. Karā viņš kalpojis no 1898.—1899. -,' 
Segrests bijis franču valodas skolotājs Lublinas kommercsk'lā 
vienu gadu, no 1904.—1905. g.; komandēts uz Rīgu no Fran
cijas Izglītības Ministrijas 1905. gadā ; tad bijis franču valodas 

skolotājs pie Lomonosova un Nikolaja ģimnasijas Rīgā no 
1905. līdz 1914. gadam; pēc tam mobilizēts no 2. augusta 1914 
gada līdz 10. februārim 1920. g. ( reserves bataljona koman
dieris, 3 ievainojumi, 4 dienesta atzinības). No 1920. gada 
Segrests ir Rīgas franču institūta direktors, Latvijas Univer
sitātes ārštata docents, Rīgas franču licēja kura tors ; viņš ir 
goda leģiona kavalieris; bez tam apbalvots ar Kara Krustu: 
officier de lTnstruction Publique, Lāčplēša ordeņa kavalieris. 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Segresta zinātniskie raksti 
iespiesti dažādos Francijas periodiskos izdevumos. 

8. Docents Luijs Mišels Žonvals (Jonval) dzimis 9. jūlijā 
1902, g. Šarlevillā, Franci jā; izglītojies Šarlevillas licejā un pē° 
tam, kara apstākļu spiests, Brestā . Ruanā un Havrā. 1918 %• 
apmeklējis Luija Lielā liceju. Pēc liceja beigšanas Žonvals 
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studējis prof. Fužera un prof. Meijē vadībā valodniecību. Pēc 
studiju beigām viņš ieguvis agrēgē de grammaire grādu un bijis 
agrēgē prēparateur pie Ecole Normale Supērieure Parīzē. 
15. oktobrī 1927. g. apstiprināts par docentu pie Latvijas Uni
versitātes romāņu filoloģijā. 

No darbiem atzīmējams latviešu mitoloģisko tautas dzie
smu tulkojums franču valodā ar ievadu un paskaidrojumiem 
(iespiešanā). 

C. Privātdocenti. 

1. Prīvātdocente Anna Ābele dzimusi 2. maijā 1881. gadā 
Valmieras pag. ; 1911.—1915. g. studējusi Pēterpils augstākos 
sieviešu kursos slavu filoloģiju; atstāta pie kursiem, kur s t rā
dājusi galvenā kār tā vispārīgā un eksperimentālā fonētikā. 
1917.—1918. g. viņa ir asistente pie Pēterpils Universitātes sa
līdzināmās valodniecības katedras fonētikas kabineta. No 
1°20. līdz 1922. g. Ābele studē baltu valodas Latvijas Universi
tātē un iztur doktora pārbaudījumus baltu filoloģijā; 1922. līdz 
1924. g. papildinās slavu filoloģijā Prāgas Universitātē. Kopš 
1924. g. rudens tdocente slavu valodas Latvijas 
Universitātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 06T, aKueHTyauin yaapeHHMX"b 
upocibKi. rjiacHbix-b BT> .naTumKOM-b H3UKT>. MsB-BcriH XX., KH. 
2. CTp. 152—196 (1915). 2) Par zilbiskām skanam latviešu div-
skaņos. FBR. [., 39—44 lapp. (1921). 3) o-skaņa palsmaniešu 
izloksnē. FBR. II., 53—55 lapp. (1922). 4) Par stieptās intonāci
jas pāreju krītošā. FBR. III., 40—41 lapp. (1923). 5) KT> B o n p o c y 
0 cjiorfi Slavia III1., str. 1—34 (1924). 6) Par lejascie-
m 'ešu izloksni FBR. IV., 40—51 lapp. (1924). 7) Pfis-
Pčvek k otāzce o zdlouženi krātkych samohlāsek v zav fe -
nych slabikāch v polštinē. Slavia IV 3 , str. 434—445 (1925) 
8) Piezīmes par Dundagas izloksnes fonētiku. F. B. R. V I , 

lapp. (1926.). 9) īso patskaņu pagarinājumi nebalsīgo 
izskaņu priekšā. F. B. R. VII , 110—111 lapp. (1927.). 
") Par Rucavas izloksni. F. B. R. VII , 112—128 un VIII , 

t3o—144 I a p p (1927.—28.). 11) Par Apukalna izloksnēm. 
r - B. R. VIII, 19—42 lapp. (1928.). 12) Gramzdas draudzes 

l-atvijas univers i tāte . 14 
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izloksne. F. B. R. IX., 89—114 (1929.). 13) Dundagas izlok
snes intonācijas. F. B. R. IX.. 168—199 lp. (1929.). 

2. Pr ivātdocents Jānis Bērziņš dzimis Cēsu apr. Mārcienas 
pag. Piejaudzēnu mājās 1883. g. 9. jūlijā. Vidus izglītību viņš 
baudījis Rīgas garīgā seminārā, kuru nobeidzis 1905. gadā: 
augstāko izglītību baudījis Tērbatas Universitātes vēstures un 
filoloģijas fakultātē, kuras kursu pabeidzis 1911. g. ar vēstu
res kandidāta grādu. Universitātē par darbu UtsTe^bHocTb 
MornjieBCKaro MarncrpaTa b i . nepBbie roau noc/rfe aapo-
BaHiH ropoav MorujieBV ManreōvprcKaro npaBa Bērziņš 
apbalvots ar zelta medaļu. No 1911. līdz 1912. gadam 
viņš apmeklējis viengadīgos paidagōģiskos kursus vidus
skolas skolotāju sagatavošanai pie Tērba tas Universitātes. 
1912. gadā Bērziņš a ts tā ts pie universitātes sagatavošanai 
profesora amatam Krievijas vēs turē ; pasniedzis vēsturi Tēr
batas Puškina ģimnasijā. Tā kā toreizējos apstākļos nebija 
iespējams specializēties Latvijas vēsturē, tad Bērziņš izvēlē
jies par speciālu studiju priekšmetu, tuvāko latviešiem, Lieta
vas un Krievijas valsts vēsturi. Lai varētu strādāt Viļņas ar
chīvā, viņš 1913. g. pārbrauc uz Viļņu, atteicas no universitātes 
stipendijas un piejem vietu Viļņas I. ģimnasijā un reālskolā, 
kur māca vēsturi. Kara apstākli 1915. g. piespiež Bērziņu at
stāt Viļņu un pārbraukt uz Tērbatu. No 1915. līdz 1916. gadam 
viņš strādā Tērbatas Universitātes bibliotēkā par bibliotekāra 
palīgu un atrodas kara dienestā; no 1916. līdz 1918. g. strādā 
vēl Tērbatas Universitātes bibliotēkā par bibliotekāra palīgu 
un māca vēsturi evakuētā uz Tērbatu Vīnzarāja ģimnasijā un 
Trefnera ģimnasijā; 1918. g. pārbrauc līdz ar Tērbatas Univer
sitāti uz Voroņežu, kur s t rādā līdz 1921. g. par Voroņežas Uni
versitātes bibliotekāra palīgu. 1921. g. Bērziņš atgriežas Lat
vijā: no 1921. līdz 1922. g. viņš ir Latvijas Universitātes biblio
tēkas bibliotēkās, 1921.—1924. g. vēs tures skolotājs IV. Rīgas 
pilsētas vidusskolā, 1923.—1927. g. vēstures skolotājs RīRas 
skolotāju institūtā, no 1923. g. māca Latvijas vēsturi Latvijas 
Tautas Universi tātē: no 1924. g. vecākais lektors Latvijas Otu-
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versitate; no 1925. g. Valsts archīvā direktors. 1929. g. 14. fe
bruārī ievēlēts par privātdocentu Latvijas vēsturē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Pa r bajāriem mūsu tautas dzie
smās. I. M. M. IX. 1921. g. 2) Krievu intelliģences krise. 
1. M . M. XII. 1921. g. 3) Recensijas par K. Dēkena grāmatu : 
..īss vēstures kurss". I. M. M. XII. 1923. g. un I. M. M. I., II. 
1924. g. 4) Darba princips vēstures pasniegšana. I. M. M. 
III. 1924. g. 5) Recensijas par K. Melnalkšņa .,Vispārējo vē
sturi". I. M. M. XI. 1924. g. 6) Par mūsu tautas dziesmu kā 
vēstures avotu izlietošanu. I. M. M. VI. 1925. g. 7) Dažas 
etnogrāfiskas ziņas no Indriķa Straumītes (Jāņa Līča) neizdo
tiem rakstiem. I. M. M. XII. 1925. g. 8) Latviešu tautskolotāji 
un 1905. g. revolūcija. I. M. M. IX., X. 1926. g. 9) Recensija 
par L. Adamoviča „Studijam latviešu bralu draudzes vēsture. 
I—III." I. M. M. 1927. g. 10) Mēģinājums ievest krievu burtus 
leišu un latviešu rakstos. I. M. M. 1928. g. 

3. Privātdocents Teodors Celms dzimis 14. jūnijā 1893. g. 
\ alkas apr. Pedeles pag. Abitūrijas pārbaudījumu viņš iztu
rējis kā eksterns 1912. g. pavasarī Maskavā. No 1913. līdz 
1920. g. Celms studējis Maskavā, sākumā tautsaimniecību 
Maskavas Kommercinstitūtā, vēlāk filosofiju Maskavas Uni
versitātē; kā blakus studijas piekopis arī medicīniskās, sevišķi 
ciktāl tas krīt svarā psīcholoģija. Latvijā Celms atgriezies 
1920. gada rudenī, un no šī laika sākot, darbojies par filosofisku 
Priekšmetu lektoru Izglītības Ministrijas Vidusskolu Skolotāju 
sagatavošanas Kursos, Tautas Augstskolā, Tautas Universitātē 
un citos dažādos kursos. Sākot ar vasaras semestri 1922. g. 
viņš studējis 3 sēm. filosofiju Freiburgas Universitātē (Vācijā), 
kur jūlijā 1923. g. uz disertācijas Kants allgemeinlogische Auf-
rassung vom Wesen, Ursprung und der Aufgabe des Begriffes 
kā ari attiecīga eksāmena pamata ieguvis filosofijas doktora 
sradu ar predikātu summa cum laude; vasaras sēm. 1925. g. 
a t kal strādājis tanī pašā universitātē, iegūdams prof. Huserla 
apliecību par priekšzīmīgu sagatavošanos akadēmiskā mācības 
spēka uzdevumam. Latvijas Universitātē Celms habilitējies ar 
darbu Prolegomena zu einem transzendentalen tiistorismus un 
apstiprināts par privātdocentu filoloģijas un filosofijas fakultātē 

1 4 * 
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1926./27. akad. gada pavasara semestrī. Sākot ar 1927./2S. 
akad. gadu viņš darbojas arī par privātdocentu tautsaimniecī
bas un tiesību zinātņu fakultātē, lasīdams ievadu sabiedriskās 
zinātnēs. Ārpus universitātes viņš darbojas vēl par lektoru 
Valsts Centr. Paidag. Institūtā, kā ar i vada savu privātu filo-
sofisku studiju, kas pastāv no 1923. g. rudens. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Prof. Vvedenskis, Loģika vi-
dusk. un pašmāc. Tulk. L. Ausējs. A. Gulbja apg. Rīgā. Recen
sija, Izgl.Min. Mēnešr. 1921. g. Nr. 8., lpp. 873—883. 2) Lo
ģiskas kļūdas subjektīvisma fisioloģ. pierādījuma. Turpat , 1921. 
Nr. 12., lpp. 1288—1293. 3) Doc. P^ Dāles „Cilvēka dvēsele 
un centrālā nervu sistēma'". Latv. Univ. filol.- un filos. fak. 
izdevums. Recensija, turpat, 1923. g , Nr. 3 , lpp. 324—^339. 
4) Immanuels Kants. Kanta jubilejas gadījumam. Latvju Grā
mata, 1924. g., Nr. 3., lpp. 226—230. 5) Immanuels Kants. Kauta 
jubilejas gadījumam. Domas, 1924. g. Nr. 5 , lpp. 477—475. 
6) Immanuels Kants. Kanta jubilejas gadījumam. Latv . Vēstu.. 
1924. g_, Nr. 111. 7) Phānomenologischer Idealismus Husserls. 
Latv. Univ. Rakstu XIX. sējumā, lpp. 251—441. 

4. Pr ivātdocents Pauls Jurevičs dzimis Rīgā 1891. gadā 
19. novembrī. Pēc elementārskolas beigšanas 1902. g.. viņš 
iestājies Rīgas pilsētas reālskolā, kuru beidzis 1909. g.; pēc 
tam 3 gadus strādājis par mājskolotāju; 1912. g. iestājes Tēr
batas Universitātes vēstures un filoloģijas fakultātes klasiskajā 
nodaļā, nododamies it sevišķi senās filosofijas studijām prof. 
J. Oša vadībā. 1917. g. par darbu Platona ideju mācība Jure
vičs sajēmis no universitātes zelta medaļu. Valsts eksāmenus 
viņš nolicis Maskavas Universitātē 1918. gada sākumā, bet fi
loloģijas kandidāta grādu tam piešķīrusi Latvijas Universitātes 
filoloģijas un filosofijas fakultāte 1921. gadā. Jau ar 1916. & 
1. septembri Jurevičs uzsāk paidagōģisko darbību kā 0 . Ja-
kovlevas privātās ģimnasijas (Golicinā, Maskavas tuvumā) au
dzinātājs un skolotājs. Šeit viņš nostrādā līdz 1918. gada pa
vasarim, kad aizbrauc uz Ziemeļ-Kaukāzu, kur Praskovejas 
sādžā pavada vairāk kā 2 gadus par vietējās ģimnasijas sko
lotāju un vēlāk par direktora vietas izpildītāju. 1920. g. sep
tembrī Jurevičs izbrauc uz Latviju, kuru sasniedz 1921. gada 
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janvāri. Tanī pašā gadā filoloģijas un filosofijas fakultāte at
stāj viņu pie universitātes sagatavoties zinātniskai darbībai se
nās filosofijas nozarē. Pirmo laiku viņš s t rādā Rīgā par latiņu 
valodas skolotāju Latviešu Jaunatnes Savienības vidusskolā. 
1921. gada rudenī Izglītības Ministrija komandē to par audzinā
tāju latviešu skolnieku grupai Turkuenas licejā, Francijā. Šinī 
amatā ivņš pavada 3 gadus, būdams tanī pašā laikā immātri-
kulēts Liles Universitātē, kur papildinājies filosofija, s t rādā
dams pie profesoriem Lefevra un Ibera. 1924. gadā Jurevičs, 
atgriezies atkal Latvijā, iestājas par skolotāju I. Valsts vidus
skolā. 1925. g. viņš ievēlēts par privātdocentu filosofija Lat
vijas Universitātē un 1927. g. vēl bez tam par grieķu valodas 
lektoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Bergsona atziņas teorija^ ap
skatīta it sevišķi attiecībā pret dažām Kanta tesēm. L. U. R. 
XIII, 1926, 51 i. p. 2) Pragmatiskais patiesības kritērijs. 
1- M. M , 1926, IX , X , XI. b , 17.1. p. 3) Gijo aistētika. L. U. R. 
XVI, 1927, 46 1. p. 4) Filosofijas vieta un nozīme izglītība. 
1- M. M , 1927. g , IV, V. b , 17 1. p. 5) Spinozas dzīves gudrība 
an stoīcisms. Burtniekā, 1927. g , V , VI. b , 13 1. p. 6) Le 
problēme de la connaissance dans la philosophie de Bergson. 
Ļ. 0 . R , XVII , XVIII, XIX, 65 + 49 + 48 1. p , XIX, 48 1. p. 
7 | Tikumības mācības reformēšana. Burtn. 1928. 8, 729—740 
l aP. p. 8) Kultūras paisumi un bēgumi. Burtn. 1929, 1, 2—13 lp. 
9) Anrijs Bergsons. Daugava, 1928, 6, 793—799 lpp. 10) Ab
strakciju vara musu dzīve. Daugava. 1929, 2, 196—203 lpp. 

5. Prīvātdocente Alise Karlsone dzimusi Valkā, Vidzemē, 
2. jūnijā 1881. g. 1894. g. viņa iestājusies Jelgavas sieviešu ģim-
"asijā, kuru nobeigusi 1900. g. ar zelta medaļu; 1906. g. iestāju-
sies Kijevas augstāko sieviešu kursu vēstures un filoloģijas fa
kultātē, ģermāņu un romāņu valodniecības nodaļā. Abu nodalu 
kursu viņa beigusi 1912. g.; tanī pašā gadā arī ieguvusi gata
vības liecību pie Kijevas II. klasiskās zēnu ģimnasijas. 1915. 
^ada pavasarī Karlsone nolikusi valsts eksāmenus pie Kijevas 
Sv. Vladimira Universitātes ar I. šķiras diplomu; 1916./17. g. 
apmeklējusi paidagōģiskus kursus pie Kijevas Mācības Kūrā-
t r |rijas latīņu valodas nodaļā, kurus nobeigusi ar virsskolotājas 
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tiesībām. 1923. g. Karlsone ar Latvijas Universitātes stipen
diju aizbraukusi uz Vāciju, kur immātrikulējusies Minchenes 
Universitātē, filosofijas fakultātē (I. s e k c ) ; tur nostrādājusi 
piecus semestrus, nodarbodamās it sevišķi ar ģermānistiku. 
anglistiku, klasisko filoloģiju un salīdzināmo valodniecību. 1925. 
gada vasarā viņa iesniegusi disertāciju Minchenes Universitā
tes filosofijas fakultātei, kura pēc attiecīga ,,examen rigorosum" 
28. jūlijā 1925. g. piešķīrusi A. Karlsonei Dr. phil. grādu ar pre
dikātu „magna cum laude". Paidagōģisko gaitu Karlsone iesā
kusi 1. maijā 1906. g. kā vācu valodas skolotāja Kijevas Impe
ratora Nikolaja I. meiteņu institūtā, kur viņa nostrādājusi līdz 
rudenim 1915. g. 1914. gadā Karlsone ievēlēta par vācu va
lodas lektrisi Kijevas Kommercinstitūtā un sieviešu kursos. 
1916. gadā kopā ar evakuētām mācības iestādēm atgrie
zusies Kijevā, Karlsone fakultātes uzdevumā vadījusi sieviešu 
kursos pastāvīgu ģermāņu filoloģijas semināru un lasījusi kur
sus ģermāņu filoloģijā un literatūrā. Bez tam no 1914.. līdz 
1919. g. lasījusi vācu un latīņu valodu Kijevas Tuvo Austrumu 
Institūtā, Tautas Universitātē, Juridiskā Institūtā un Paidairō-
ģiskos Kursos pie Mācības Kūrātōrijas; tās pašas valodas mā
cījusi arī dažās vidusskolās. 1919. g. Karlsonei uzturoties Krimā, 
kara operācijas viņu atgriezušas no Kijevas un tādēļ no 1919. 
līdz 1921. g. viņa strādājusi Krimā, sākumā Sevastopoles Ju
ridiskā Institūtā par angļu un latīņu valodu lektrisi. 1920. gadā 
viņa uzaicināta par docenti jaundibināmā romāņu un ģermāņu 
valodniecības nodaļā Taurijas Universitātē, Simferopolē. Lie
linieku ienākšana pārtrauc organisācijas darbus. Filoloģijas 
fakultātes slēgšanas dēļ Karlsone ir spiesta palikt pie tās pašas 
universitātes par jauno valodu lektrisi. 1921. g. viņa atgriežas 
Kijevā un sāk strādāt par franču valodas lektrisi Dzelzsceļi 
Technikumā, bez tam vēl Tautas Universitātē un atkal — di
plomātisko zinību institūtā (pārveidotā Tuvo Austrumu Insti
tūtā). 1922. g. aprīlī, pateicoties Latvijas Universitātes aicinā
jumam, Karlsonei izdodas atgriezties Latvijā, kur viņa 1922. 23. 
māc. gadā sāk strādāt par universitātes lektrisi. No 1923. gada 
rudeņa līdz 1926. gada pavasar im viņa atrodas ārzemes ko-
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mandējumā, Minchenē. 6. oktobrī 1926. g. Karlsoni ievēl Lat
vijas Universitātē par privātdocenti filoloģijas fakultātē ar uz
devumu lasīt anglistiku. No 1927. g. septembra viņa māca arī 
latīņu valodu P . Dzeņa reālģimnasijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Die Bakchen des Euripides. 
,.Sprache und Leben" Nr. 10, 1926, Mūnchen. 2) Ulrich Fiietrer 
und sein Iban. Rīgā, 1927. (Disertācija, 200 lpp.). 

6. Pr ivātdocents Jānis Krīgers (Krodzinieks) ( t ) dzimis 
11. aprīli 1851. g. Valmieras pilsētas Jēros. Viņš apmeklējis Val
mieras elementārskolu, Valmieras apriņķa skolu, Rīgas guber
ņas ģimnasiju, bijis 3 gadus mājskolotājs Maskavā, iestājies 
1874. g. Maskavas Universitātē vēstures un filoloģijas fakultātē, 
beidzis to 1878. g. ar kandidāta grādu, bijis no 1879. līdz 1885. g. 
par krievu valodas skolotāju Rēveles guberņas ģimnasijā un 
Rēveles Pē te ra reālskolā, no 1885. līdz 1918. g. par vācu valodas 
skolotāju Maskavas II. ģimnasijā un I. meiteņu ģimnasijā, vē
stures skolotāju Miķeļa reālskolā, grieķu un latīņu valodas sko
lotāju III. ģimnasijā, no 1. septembra 1918. g. par latīņu un 
krievu valodas skolotāju Rēveles meiteņu virslicejā, latīņu va
lodas un Latvijas vēstures skolotāju Rīgas III. pilsētas vidus
skolā no 15. janvāra 1919. g. Skaitot no 1. septembra 1919. g. 
viņš iecelts par Valsts vēsturiskā archīvā pārzini; no 1920. g. 
Privātdocents Latvijas vēs turē ; 13. septembrī 1924. g. filoloģijas 
un filosofijas fakultāte J. Krodznieku ievēlējusi par goda doktoru 
vēsturē. Krodzinieks miris 1. oktobrī 1924. g. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Iz Dāņu pils. Balss, 1881, 32. 
-) Kā muižnieku kār ta Baltijā cēlusies un attīstījusies. Au
strums, 1885, 5, 6, 8. 3) Druskas par senlatviešiem. Austr. 
•885, 11, 966—705. 4) P a r izskaidrojumu (Kr. Valdemāra 
Piezīmēm par rakstu ,.Kā muižnieku kārta cēlusies"). Aus t r , 
'886, 2. 5) Pa r zemgaliešiem. Aus t r , 1886, 5, 6/7, 10,11: 
'887 , 2, 3, 5. 6) G. Berkholts un latvju leišu sen vēsture. 
Austr. 1887, 2, 120—127. 7) Katoļu baznīca Livonijā. Austr., 
1888, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11; 1889, 1, 2, 5, 6; 1890, 7, 8, 9; 
1891., 3, 12; 1893, 12; 1894, 3, 5, 12; 1896, 1, 2. 
8) M. Skruzīša ,,Sēli, Kurzemes augšgala senči". Austrums, 
1889, l i . 9) Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands 
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v. L. Arbusov. Aus t r , 1890, 2. 10) Kuru cilts senāk apdzī
vojusi Baltijas piekrasti, vai latvju, vai somu. Aus t r , 1891., 
1, 2. 11) Kas ir latviešu vēsture. A u s t r , 1892, 11. 12) Latvju 
tauta. 1. gr. 1. burtn. Latvju vēsture līdz XII. g. s. beigām. No 
V. Olava. Aus t r , 1892, 11. 13) Sēta, Daba, Pasaule VII. Lī
bieši no Fr. Karkluvalka. Aus t r , 1892, 12. 14) Par musu sena
jām pilīm un pilsētām. A u s t r , 1895, 1. 15) Pa r zemes dālderi un 
arklu. Aus t r , 1895, 5/6. 16) Zemes dālderis Vidzemē. Dienas 
Lapa, 1895, 131, 132. 17) Lielais lielkungs un mazie lielkungi. 
Aust r , 1898, 7, 8. 18) P a r Kurzemes lielkungiem un muižnie
kiem. B. V , 1898, 137. 19) Iz Baltijas vēstures I , I I , III. Rīgā. 
Der. grām. nod. izdev. 1912.—1914. 20) O BJiimnH pyccKHX"b Ha 
o6ui. 6biTb JiaTbimeH no aaHHbiivrb 5i3UKa. ApxeoJi. H3B. no 3a-
M-ETKH. MocKBa 189 \ Ns 9—10 — 340. H3B. X apx. c b t e f l a 95. 
21) Brāļu draudzes Vidzemē. Aust r , 1899. 22) 1765. g . Der. 
gr. nod. kal. 1904. g. 23) Vidus laiku feodālā iekārta. Der. gr. 
nod. kalend. 1905. g. 24) P a r senlatviešiem. Dzimt. Vēstu. 
1911. g. 25) Sigismunda Augusta privilēģija. Dzimt. Vēstn. 
1911. g. Kr. rakst . III. d. 26) L'Histoire lettone. Les annales 
des nationalites 1913, I I , 234—238. Nr. 5/6. 27) Latvijas vē
sture I , I I , Rīgā 1920. 28) Zemnieku nemieri 1841. Rīgā. 
1922. 29) Vidzemes muižnieku un zemnieku adreses ķeizaram 
Aleksandram II. Valsts archīvā raksti I I , Rīgā 1924. 30) Ka 
zaudēta zeme I. M. M. 1920, VI. 31) Divi zvērasti I. M.- M. 
1921, VII. 32) Dzimts un rads I. M. M. 1921, VIL 33) Iz nesen 
pagājušiem laikiem I. M. M. 1921, VIL 34) Kārlis Vītols un 
muižnieku un zemnieku adrese ķeizaram Aleksandram II. 
L. Vēstn. 1924, 59. 65, 71, 74. 35) Vācietis Livonijā. Br. Z. 
1924, 142, 148, 154. 36) Jelgavas pils un viņas atjaunošana. 
Vaid. Vēst. 1920. g , Nr. 204. Br. Zeme 1920. g , Nr. 202. 

37) Valsts Vēst. archīvs (pārskats) . I. M. M. 1920. g , Nr. 1-
38) Iznīcinātas tiesu aktis . Vaid. Vēstn. 1920. g , Nr. 243. 
39) Miers ar Krieviju. Br. Zeme 1920. g , Nr. 185. 40) Līgumi 
ar kuršiem 1230. g , I. M. M. 1921. g , Nr. 1. 41) Paskaidr . pie 
pr. Šnhta kunga Kūri un kurši. I. M. M. 1921, 2. 42) Kukulis. 
Latv. Vēstn. 1921. g , Nr. 223. 43) Latv . vēst. draugiem. Latv. 
Kar. 1921. g , Nr. 264, Latv . Vēstn. 1921. g , Nr. 258 , Latvis 
1921. g. L Nr. 64. (Kapa ar J. Bērziņu). 44) Dārdzība un alga 
Latv. Vēstn. 1912. g , Nr. 214. 45) Paskaidrojumi (piezīmes pie 
pr. Sniita Metenis un Miesmetis). I. M. M. 1921. g , Nr. 2. 
46) 22. jūnija diena un viņas nozīme. Latv. Vēstn. 1922. g. 
Nr. 223, 226. 47) Muižas un atsavināšana. Zemkopis 1922. g-
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Nr. 45., Latvis 1922. g. Nr. 78. 48) Krišjānis Valdemārs. Atmiņas. 
Priekšl. L. S. P . B. 14. un 28. maija. Latv . Vestņ. pielikums 
1923. g. Nr. 21—25. 49) Kā es kļuvu par latvieti. Tautas audzi
nāšana. Paid. sab. rakstu krāj . A. Vica redakcijā 1923. g. Jaun. 
Ziņas 1923. g. Nr. 130, 131. L. S. P . B. vasar . sap. 50) Krišjānis 
Barons t Latv . Kareivis 1923. g. Nr. 56. 51) Atmiņas par 
Kr. Valdemāru (ref. atstāst. Latv. Kareivī 1923. g. Nr. 112). 
52) Atmiņas par Ruģenu. Latv . Vēstn. 1923. g. Nr. 47. 53) Kas 
vācieti a tveda šai zemē. Latv . Vēstn. 1923. g. Nr. 59. 54) At
miņas par Kārli Vītolu. 1923. g. 29) Krišjānis Valdemārs. Uz
saukums un aicinājums Zveju. Vēstn. 1924. g. N. L , Latv. Vēstn. 
1924. g. Nr. 48. (Kopā a r J. Kreicberģi). 56) Sakarā a r 
Kr. Valdemāra 100 g. piemiņas svinēšanu. Latv. Sargs 1924. g. 
Nr. 58. 57) Atmiņas par Kr. Valdemāru. 1924. g_. '14. V. L. S. 
P. B. nolasīts. 58) Latv. un vācu savstarp. vest. attiecības. 
1924. g. 17. VI. L. S. P . B. nolasīts. 59) Dzimtsbūsana Vidzemē. 
1924. g. 24. IX. L. S. P . B. nolasīts. 

7. Pr ivātdocents Ēdvards Pētersons dzimis 26. maijā 1882. 
sadā Vidzemē, Valkas apriņķī, Cirgalu (Aumeistera) pagasta 
Priežukalna skolā, kur tēvs bijis par skolotāju. Pirmo skolas 
mācību viņš baudījis pie sava tēva, bet no 1893. līdz 1897. g. 
mācījies Cirgalu draudzes skolā; no 1897. līdz 1899. gadam strā
dājis tēva skolā par palīga skolotāju; 1899. gadā iestājās Irla
vas skolotāju seminārā, bet pēc šīs iestādes slēgšanas 1900. g. 
turpinājis izglītību Valkas skolotāju seminārā Rīgā; semināra 
kursu beidzis 1903. gadā Valmierā. No 1903. līdz 1909. gadam 
Pētersons strādājis par o t ro skolotāju Smiltenes draudzes 
skolā. Ieguvis apriņķa skolas skolotāja tiesības, viņš no 1909. 
līdz 1912. gadam strādājis par skolotāju Smiltenes Skolu Bie
drības tirdzniecības skolā; no 1912. līdz 1919. gadam bijis par 
Smiltenes draudzes skolas pārzini. 1919. gadā Pētersons , iz
turējis papildu pārbaudījumus, iestājies Latvijas Universitātes 
filoloģijas un filosofijas fakultātes filosofijas un paidagōģijas 
nodaļā. 1922. gada pavasara trimēstrī viņš klausījies lekcijas 
Paidagōģiskos priekšmetos Berlīnes Universitātē pie profeso
r i em E. Šprangera un Ferd. Šmita; tā paša gada vasarā Izglī
tības Ministrijas uzdevumā apceļojis Vāciju un iepazinies ar 
skolotāju sagatavošanas iestādēm. 1923. gadā Pētersons bei-
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dzis Latvijas Universitātē paidagōģijas nodaļas baltu valodnie
cības nozares kursu ar kandidāta grādu. Pēc universitātes 
kursa beigšanas viņu iecel par Valkas apriņķa pamatskolu in
spektoru, bet 1923. gada rudenī pārcel uz Jelgavu par Valsts 
Skolotāju Institūta direktoru. Vadīdams skolotāju sagatavoša
nas iestādi, Pētersons turpina zinātnisku darbību. 1924. gada 
rudenī Latvijas Universitātes filoloģijas un filosofijas fakultāte 
pieaicina viņu par lektoru praktiskajā paidagōģijā. 1927. gadā 
Pētersons iesniedzis fakultātei darbu „Gaudiga klases brīvās 
garīgās darbības didaktisks novērtējums" cenzēšanai pro venia 
legendi. Pēc parauga lekcijas nolasīšanas filoloģijas un filoso
fijas fakultāte 1927. gada rudenī ievēl Pētersonu par privāt
docentu pie paidagōģijas katedras . 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Leibnīca mācība par monadi. 
Kult. Vēstn. 1921., IV.—VI.. 3 6 . - 4 5 . ; VIII.—IX., 59.—68. 
2) Audzināšanas pamata principi. Latvis 1921, 16. 3) Skolotāju 
izglītības jautājums Vācijā. I. M. M. 1922, VII , 682—684: 
VIII.. 797—803; I X , 909—918. 4) Baltu valodu institūts pie 
Leipcigas universitātes. Latvis 1922, 292. 5) Pa r dzīvi un 
personību. I. M. M. 1923, XII. 1363—1365. 6) Tautskolotāju 
izglītība Anglijā. I. M. M. 1924, XII , 633—634. 7) Tautskolotāju 
izglītība Šveicē. I. M. M. 1924, XII , 634—636. 8) Pamat-
skolotaju izglītības jautājums. Latv. Vestn. 1925, 56. 9) Taut
skolotāju izglītība Francijā. I. M. M. 1925, I , 62—63. 10) Taut
skolotāju izglītība Itālijā. I. M. M. 1925, I , 6 3 . - 6 4 . 11) Taut
skolotāju izglītība Holandē. I. M. M. 1925, III , 304.—305. 
12) Tautskolotāju izglītība Zviedrijā. I. M. M. 1925, V , 516. 
13) Tautskolotāju izglītība Dānijā un Norvēģijā. I. M. M. 1925.. 
V , 517. 14) Tautskolotāju izglītības problēma Vācijā un mūsu 
tautskolotāju sagatavošanas sistēma. I. M. M. 1925, I , 12 . - 22 : 
I I , 127—138; III , 245—256. 15) Geōmorfoloģiski mēģinājumi. 
I. M. M. 1924, IX.. 320.—322. 16) Aumeisteriešu izloksnes ap
raksts. F. B . R. IV, 52—62. 17) Jelgavas skolotāju institūts. 
I. M. M. 1925, VIII, 201—204. 18) Skolu psīchologi. I. M. M. 
1925, XI , 545—548. 19) Skolotāju celi uz izkopšanos darba. 
I. M. M. 1925, V , 4 6 3 - ^ 6 7 . 20) Tautas audzināšana 2, Vecie 
un jaunie celi. Recensija. Balss 1925, 212. 21) Sociālās audzi
nāšanas elementi dzīves problēmas gaismā. I. M. M. . 1926.. 
VIII, 106—121. 22) Modernās pilsonības uzdevums audzinā
šanas darbā. Burtn. 192, I I , 154—155. 23) Valsts skolotāju 
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institūts Jelgavā. I. M. M. 1926., VII , 65—66. 24) Rūdolfs 
Euk&ns kā audzinātājs. Burtn. 1927, VI, 433—437. 25) Sko
lotāju sagatavošanas iestādes. I. M. M. 1927, VII.—VIII, 16.—18. 
26) Valsts skolotāju institūts Jelgavā. I. M. M. 1927, X , 
309—311. 27) Oaudiga klases brīvā gar īgā ' darbība. Didak
tisks novērtējums. I. M. M. 1928, I , 4.—15, I I , 121.—133. 
28) Mēģinājums apvienot pamatskolas I. un II. klase vingro
šanu a r mā tes valodu, apkārtnes mācību un dziedāšanu. 
1. M. M. 1928, I I I , 343 . -345 . 29) P a r atziņas elementiem. 
Daugava 1928, VII , 864—867. 30) Edvards_ Šprangers. Au
dzinātājs 1928. XI. 257—266. 31) Pa r skolotāju profesijas so
cioloģiju un psīcholoģiju. I. M. M. 1928, XII. 511—514. 
32) Darba Skola Gaudiga un Kerš'enšteinera uztverē. I. M. M. 
1929. III. 218—232. 

8. Privātdocents Harrijs Gunārs Vallīns dzimis 30. augustā 
1900. gadā Stokholmā kā ķēnišķīgās pasta pārvaldes transporta 
vadītāja (Transportmeisters) dēls. 1910. g. viņš iestājies ģim
nasijā (Hōgre Latinlāroverket ā Norrmalm) Stokholmā un 
7. maijā 1919. gadā nolicis abitūriju; pēc tam iestājies Stok
holmas universitātes (Stockholms Hogskola) valsts un tiesību 
zinātņu fakultātē, kur 4. mar tā 1922. g. nolicis „kansleiexamen 
(valsts ierēdņu pārbaudījums); 29. maijā 1923. gadā nolicis pie 
humānistiskās fakultātes filoloģijas kandidāta eksāmenu (galve
nais priekšmets vēsture). Vallīns studējis ari l i teratūras vē
sturi un ziemeļnieku valodas. No 1924. līdz 1925. g. viņš dar
bojies kā skolotājsr no 1928. g. 1. janvāra privātdocents un 
zviedru valodas lektors Latvijas Universitātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) VVallensteins slut (Historisk 
Tidskrift 1928). 2) Zviedru literatūra (Sverige-Lettland 1928). 
Bez tam raksti zviedru un latviešu dienas prese. 

9. Privātdocents Jēkabs Velmē ( t ) dzimis 25. novembrī 
'855. g. Rūjienas Ternejas Kalnu Aņģos. Viņš apmeklējis Ter-
uejas pagasta skolu un Rūjienas draudzes skolu, iestājies 1870. g. 
janvārī Pēnnavas ģimnasijā; 1876. g. decembrī pabeidzis ģimna
siju, iestājies Tērbatas Universitātes vēstures un filoloģijas fa
kultātē, kur nobeidzis kursu 1879. g. decembrī; tad palicis vēl 
Pusgadu universitātē, lai nodarbotos ar vēdiem pie prof. Leo-
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polda Šrēdera, un sarakstījis kandidāta darbu: „Pasivie aoristi 
ar -thēn un -ēn Homēra dzejās". Dabūjis kandidāta grādu vis
pārējā valodniecībā un ģermānistikā, Velmē uzsāk savu pai-
dagōga gaitu Rūjienā kā privātas ģimnasijas vadītājs. 1881. kr. 
septembri Velmē aizbraucis uz Maskavu. No 1882. g. janvāra 
viņš ir latīņu un vācu valodas skolotājs Maskavas vācu ģim
nasijā; 1883. g. janvārī pēc konkursa eksāmena iecelts par vācu 
valodas lektoru Maskavas Universitātē, kurā vietā sabijis 
30 gadus. Velmē nodarbojies arī kā skolotājs vairākās vidus
skolās; izdevis un rediģējis . .Austrumu" 18 gadus, sākot no 
1885. gada; kopā ar citiem nodibinājis Maskavas latviešu bie
drību, kurā sākumā bijis par priekšnieku; 1913. gadā nodibinājis 
Maskavas latviešu vēstures un valodniecības pulciņu, kurā bijis 
par priekšnieku. No 1918. līdz 1922. gadam viņš bijis par 
lektoru Maskavas rūpniecības un oikonomikas Institūtā. Lat
vijas Universitātes filoloģijas un filosofijas fakultātes 24. marta 
1923. g. sēdē Velmē ievēlēts par vācu valodas lektoru, skaitot 
no 1. jūlija 1923. g.; 1923. g. 8. decembra sēdē ievēlēts par pri
vātdocentu. Jāuzsver J. Velmēs lielie nopelni filoloģijas zi
nātņu popularizēšanā un viņu attīstības sekmēšanā, ko viņš ie
vērojamā kārtā veicinājis, vadīdams žurnālu „Austrums" un 
viņā ievietodams gan paša, gan citu mūsu filologu un valod
nieku darbus, tādējādi tiem pašķirdams ceļu uz latvju tautas 
plašākām aprindām. Latvijas Universitātes filoloģijas un filo
sofijas fakultāte 13. septembra 1924. g. sēdē ievēlēja J. Velmi 
par filoloģijas doktoru honoris causa. Miris J. Velmē 16. maijā 
1928. g. Velmē iespiedis „Austrumā" daudz sīku zinātniska sa
tura rakstu un recensiju, izdevis arī dažas vācu valodas mācī
bas grāmatas krievu skolām. Dažas recensijas ievietotas Ma
skavas mācības apgabala žurnālā. Daži raksti iespiesti Izglī
tības Ministrijas žurnālā un dienas laikrakstos. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Vēstules pa r valodu un valod
niecību. Austr. 1886., 2 , 7.. 10.11. ; 1887., 6., 11.; 1888., 5., 12. 
2) Druskas iz vecām ierašām un māņu-ticības. Rūjenes apgab. 
salasītas. Austr. 1886, 10./11. 3) Pa r latviešu divdabjiem. 
R. L. B. Zin. Kom. R. Kr. III. 4) Pa r latviešu vokālu trejādo 
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garumu. Zin. Kom. R. Kr. IX. 5) Par latviešu tautas dvēseli. 
Varavīksne 1916, 7. 

Latvijas pastāvēšanas laikā iespiesti šādi Velmēs rakst i : 
1) Nacionālā skola. L. Vēstn. 1922, 253. 2) Atmiņas no manas 
Maskavas dzīves (Brīvzemnieks Valdemārs). I. M. M. 1922, 
XII, 1233 sek. 3) Barona t ē v s un viņa darbs. Br. Z. 1923, 55. 
4) Krišjāņa Valdemāra nacionālisms. I. M. M. 1925, V I I , 1 sek. 
5) Krišjānis Valdemārs un v iņa darbs. Jūrn. gada grāmata 
1925./26„ 20 sek . (Novilkums atsev. grāmatā). 6) Krišjāņa 
Valdemāra spēka avots. I. M . M. 1926, I , 1 sek. 7) Rūjenes 
izloksne. F. B. R. III, 47 sek. 

10. Pr ivātdocents Boris Vipers dzimis 16. aprīlī 1888. g. 
Maskavā, beidzis klasisko ģimnasiju 1906. g , Maskavas Uni
versitātes vēstures un filoloģijas fakultāti 1911. g. un paturēts 
pie tās. 1914. g. v iņš nolicis maģistra eksāmenu mākslas vē
sturē un sāc is s trādāt Šaņavska Universitātē. 1915. g. Vipers 
ievēlēts par privātdocentu Maskavas Universitātē; 1921. gadā 
Maskavas Universitātē aizstāvējis disertāciju par tematu „Klu-
sas dabas problēms un attīstība", par kuru tam piešķirts dok
tora grāds. 1923. g. Vipers bijis par Mākslas Zinātniskā Insti
tūta direktoru pie Maskavas Universitātes. 1924. g. v iņš ie
stājies par mācības spēku Latvijas Universitātē un Mākslas 
Akadēmijā; 1927. g. aizstāvējis doktora disertāciju Kaunas 
Universitātē un pielīdzināts Latvijas Universitātes doktoram. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) riaM$rrHHia> rapnift. >KypH. M H H . 
HapoiiH. HpocB. 1908. 2) TexHHKa Ba3OB0ro npoH3BoacTBa BT» 
TpeuiH. >KypH. M H H . HapoaH. FlpocB. 1909. 3) 06-b ATajiaurE 
CKonaca . >KypH. M H H . HapoAH. ī ī p o c B . 1912. 4) FIpod^eMa 
cxoiiCTBa BT> nopTpeTii . MOCKOBCKJH MepKypifi 1917 ro^a. 
5) PncyHKH ro;waH.acKHX'b MacTepoB-b. H3jaHie PyMHHU. My3e«, 
MocKBa, 1917. 6) FIpo6;ieMa H pa3BHTie HanopMOpTa. Ka3aHb 1922. 
7) Trīs stili. Ritums 1924. Nr. 9—10. 8) Primitīvā māksla. 
Ritums 1925, Nr. 2—3. 9) Grēko. Ritums 1925, Nr. 4. 
10) Māksla bez īpašības. Izglīt. Min. Mēnešr. 1925, Nr. 5. 
H)_Latv . māksla. Rīgā, 1927. 12) Mākslas izcelšanās. Illū
strēts žurnāls 1928, Nr. 2. 13) Krētas māksla. Illūstrēts 
žurn. 1928, Nr. 4. 14) Die Alterstufen der Kunst. F. B. R. I X , 
1929 
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D. Lektori. 

1. Lektors Pauls Akermanis dzimis Neušatelē (Francijas 
Šveicē) 1866. gadā ; mācības beidzis šīs pilsētas kantona paida
gōģiskā ģimnasijā (Ecole normale). P ē c diviem Anglijā pava
dītiem gadiem viņš aizbraucis uz Krieviju, kur sākusies viņa 
paidagōģiskā darbība: no 1890, līdz 1897. g. strādājis Vjatkas 
reālskolā, no 1897. līdz 1907. gadam strādājis Jaroslavas ka
detu korpusā, no 1907. līdz 1915. gadam strādājis vairāk Rīgas 
vidusskolās (Mironova, Biržas kommercskolā un Aleksandra 
ģimnasijā). 1915. gadā Akermanis sekojis Aleksandra ģimna-
sijai, kuru evakuēja uz Verovu; bet kad 1917. g. iejēma Rīgu. 
Aleksandra ģimnasiju no Verovas pārcēla tālāk uz Saransku 
(Penzas guberņā, tomēr, tāpat kā Verovā, viņa, darbību nepār
trauca. Nākošā (1918. g.) šo iestādi pārdēvēja par Saranskas 
4. otrās pakāpes skolu, un Akermanis ievēlēts par skolas pado
mes priekšsēdētāja biedru. No 1920. g. līdz aizbraukšanai no Sa
ranskas, viņš izpildījis šīs skolas direktora pienākumus. Dabūjis 
atjauju atstāt Krieviju, Akermanis atbraucis Rīgā 1921. g. aprīli, 
un visā drīzumā atkal uzsācis savu paidagōģisko darbību. 
1921.22. māc. gadā viņš mācījis franču valodu Lichtarovičas 
sieviešu ģimnasijā un vācu pilsētas skolā. No 1922. gada Aker
manis uzjēmies lasīt franču valodas kursu Latvijas Universi
tātē, kā arī stilistikas kursu (pēdējo sākot ar 1926. gadu); bez 
tam vēl mācījis franču valodu Lišinas sieviešu ģimnasijas aug
stākās klasēs. 1907. gadā Pēteŗpilī Akermanis kopā ar J. Ba-
stenu izdevis „Pārskatu par franču li teratūru". 

2. Lektrise Helēna Akmentiņa dzimusi 1885. gadā 2. jūnijā 
Penzas guberņā, kur viņas tēvs iejēmis ierēdņa vietu. Pirmo 
savu izglītību viņa dabūjusi privātskolā, bet pēc tam Penzas 
meiteņu ģimnasijā; 1903. g. pabeigusi ģimnasijas 7 klases, pēc 
tam iestājusies papildus 8. paidagōģiskā klasē, kur izvēlējusies 
par specialitāti krievu un slavu valodas. Minēto 8. klasi Akmen
tiņa beigusi 1904. g.; pēc beigšanas nodarbojusies par skolo
tāju 2 gadus vakara kursos pieaugušiem, 1909. g. iestājusies 
Kazaņas Augstākos Sieviešu Kursos filoloģijas fakultātes literā-
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turas un valodas nodaļā. 1914. g. Akmentiņa pabeigusi augstā
kos kursus, pēc kam prof. Bude tai licis priekšā palikt pie kur
siem, lai sagatavotos zinātniskam darbam, bet ģimenes apstākli 
un vira iesaukšana karā viņu piespieduši atsacīties no šī priekš
likuma. 1915. gadā Akmentiņa izturējusi pie Kazaņas Univer
sitātes valsts eksāmenus ar I. šķiras diploma tiesību — pēc 
diploma darba iesniegšanas. Pēc valsts eksāmeniem Akmen
tiņa nodarbojusies 1 gadu Kazaņā ar paidagōģisku praksi, pēc 
kam to pārtraukusi un no 1918. līdz 1920. g. bijusi par Kazaņas 
Politechniskā Institūta lauksaimniecības fakultātes k anclejas 
pārzini. 1920. g. atgriežoties Latvijā, viņa atjaunojusi paida-
sōģisko darbību Tailovas un Klēvera ģimnasijā ;Klēvera ģim
nasijā viņa nodarbojusies 5 gadus; Tailovas ģimnasijā darbojas 
arī vēl tagad. 1926./27. mācības gadā māca krievu valodu Lat
vijas Tautas Universitātē. No 1927. gada 15. oktobra Akmen
tiņa ievēlēta un apstiprināta par I. šķiras lektrisi krievu valodā 
tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes studentiem. 

3. Lektors Rūdolfs Cimmermanis dzimis Rīgā 1878. gada 
12. janvārī; no 1888. līdz 1894. g. viņš mācījies Rīgas pilsētas 
ģimnasijā, no 1894. līdz 1896. g. bijis par mājskolotāju Krievijā, 
no 1896. līdz 1900. g. studējis Karalauču Universitātē; 1900. g. 
ieguvis Dr. phil. grādu jaunās valodās un sanskritā. No 1900. 
lidz 1902. g. Cimmermanis izglītojies „Collēge de France" , Pa 
rīzē un „Kings College", Londonā. No 1902. g. līdz šim lai
kam viņš s t rādā par štata skolotāju Rīgas pilsētas ģimnasijā, 
Rīgā; no 1920. g. — Valsts vācu vidusskolā; no 1911. līdz 1915. 
gadam viņš ir angļu valodas docents Politechniskā Institūtā, 
Rīgā un no 1919. g. — angļu valodas lektors Latvijas Univer
sitātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) „Sir Landeval". Mitteleng-
ļisches Gedicht. herausgegeben mit Einleitung und Bemer-
kungen, Kōnigsberg 1900. 2) „Li houneurs et li vēr tus des 
datnes par Jehan Petit d 'Arras". Nach einer altfranzōsischen 
riandschrift herausgegeben. Archiv fūr das Studium der 
'ieueren Sprachen und Litteratūren, Band CVIII, Heft 3/4, 
P. 380 ff. 3) „Uber den Unterricht der neueren Sprachen in 
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Russland". Zeitschrift fiir franzōsischen und englischen Unter-
richt, Bd. VI (1907), p . 228 ff. und 1908. p. 51 ff. 

4. Lektrise Klāra Koisone-Gersoni dzimusi 1. oktobri 1896. 
gadā Itālijā (Mantovā), izglītību baudījusi Florences augstskolā. 
Pēc augstskolas beigšanas bijusi itāliešu valodas un literatūras 
pasniedzēja itāliešu valodas kursos Rīgā un no 3. jūlija 1923. g. 
itāliešu valodas lektrise Latvijas Universitātē. 

5. Lektors Ādolfs Raulinaitis dzimis 1903. g. Lietavā, Seiņu 
apriņķī, Lazdiju pagasta Sadžūņu ciemā. 1914. g. viņš iestājies 
Seiņu augstākā četru klašu skolā, bet ka ra apstākļu dēļ mācības 
pārtraucis; 1918. g. izturējis iestāju pārbaudījumu Seiņu ģimna
sijā un pēc tam mācījies Kalvariju ģimnasijā, ko nobeidzis im-
mātrikulējies Kaunas Universi tātē; 1926. g. bijis Grenoblē franču 
valodas vasaras kursos. Daiļliteratūras darbus viņš iespiedis 
vairākos Lietuvas laikrakstos. No 1927. g. Raulinaitis pasniedz 
leišu valodu Rīgas leišu vidusskolā un latviešu-leišu vienības 
kursos Rīgā; no 1928. g. leišu valodas lektors Latvijas Univer
sitātē. 

6. Lektors Viljems Šāps Vilsons dzimis Old-Dīrā, Eber-
dīnā, 17. aprīlī 1863. gadā. Izglītību viņš baudījis Old-Dīras 
skolā (Old Deer Public School) un Eberdīnas (Aberdeen) Uni
versitātē, kuras vēstures un filoloģijas fakultāti beidzis 1884. g. 
ar mag. phil. grādu (maxima cum laude); divus gadus stu
dējis franču un vācu valodas Parīzes Universitātē un Bonnā. 
Paidagōģisko darbību Vilsons iesācis 1887. gadā Portsmūtas 
(Portsmouth) skolā; 4 gadus bijis par mājskolotāju kādā angļu 
ģimenē Anglijā (no 1888. g. aprīlim līdz 1892. g. aprīlim) un 
5 gadus (no 1892. līdz 1897. g.) divās krievu ģimenēs Krievijā: 
tas strādājis par angļu valodas skolotāju Krievijas flotes ka
detu korpusā, Demidova meiteņu skolā, Dzelzsceļu Inženieru 
Institūtā Pēteŗpilī un par š ta ta skolotāju S v . Pētera skolā. 1904. 
gada 6. februārī pēc konkursa lekciju noturēšanas viņš ievēlēts 
par angļu valodas un literatūras lektoru Pēterpils Universitātē, 
kur izpildījis savus lektora pienākumus līdz 1920. gada decem
brim; bijis arī par galveno eksaminatoru pie Krievijas Izglītī-
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bas Ministrijas no 1907. līdz 1917. g. revolūcijai. 1921. gadā 
Vilsons ievēlēts par angļu valodas lektoru Latvijas Universi
tātē un Izglītības Ministrijas angļu valodas institūtā, Rīgā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : Vilsons izdevis: 1) Pēteŗpilī 1903. 
un 1906. g.). Modern English Stories lietošanai skolās un dažus 
rakstus, kas iespiesti The Nineteenth Century (1926) un 
Aberdeen University Revievv (1926. un 1927. g.); 2) 300 Les-
sons in Conversational English. Aberdeen. 1929. 3) Zinātni
ska angļu valodas grammatikā un angļu valodas pasniegšanas 
teorija sagatavotas iespiešanai. 

7. Lektors Jānis Zariņš dzimis 1869. g. 19. maijā Valmie
ras apriņķa Jaun-Ates (tag. Skaņkalna) pagasta Cēlēnu ūdens
dzirnavās. Iemācījies pie mātes lasīt un drusku rēķināt un 
dziedāt, viņš apmeklējis Cēsu pilsētas eletnentārskolu, apriņķa 
skolu un Bērzaines ģimnasiju; beidzis 1893. gadā Tērbatas 
Universitātē vācu un salīdzināmo valodniecību un 1897. gadā 
Niežinas Vēstures un Filoloģijas Institūtā (kur sabijis no 1895. 
gada septembra līdz 1897. gada jūnijam) slavu filoloģiju. Pēc 
tara Zariņš bijis par veco un jauno valodu un arī citu vispāriz-
glitotāju priekšmetu skolotāju un direktoru dažāda tipa skolās: 
Jaun-Bebros, Vec-Sātos, Vladivostokā, Tiflisā, Tukumā, Kijevā, 
Pēteŗpilī (1908.—1910. g. bijis piekomandēts universitātei sa
gatavošanai maģistra grādam salīdzināmā valodniecībā), Val
mierā, Rīgā. Gatavodamies Pēterpils Universitātē maģistra 
grādam, Zariņš nolicis eksāmenus sanskritā, grieķu valodā, 
dialektoloģijā un vēsturiskajā grammatikā un latīņu valodā un 
vēsturiskajā grammatikā. 1915./16. mācības gadā studējis au
strumu valodu fakultātē indo-irāņu valodas. 1899. g. vasarā 
Zariņš apceļojis Japānu un Koreju; 1900. g. braucis no Vladivo
stokas uz Parīzes pasaules izstādi iepazīties ar skolu nodalu; 
1902. g. vasarā Parīzes licējās un kollēdžās iepazinies ar jauno 
valodu, speciāli ar vācu valodas mācīšanas metodēm; 1913. g. 
vasaras pusgadā Berlīnes Universitātē nodarbojies par immā-
trikulētu studentu ar indoloģiju pie prof. H. Līdersa (Lūders) 
l l r i salīdzināmā grammatikā un grieķu valodā pie prof. Šulces 
(W. Schulze). Zariņš iesniedzis Niežinas Institūta profesoriem 

ī atvijas Tniversitāte . 15 
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vairākus zinātniskus referātus, no kuriem lemts iespiest zi
nātniskos žurnālos viņa kandidāta rakstu O 3BVKax-b H d)opMax-h 
cy3j.a^bCKaro .TBTonHCua un OAHecen BT> nepeB. B. A. >KyKOBCKaro. 
Zariņš publicējis paidagōģiskus rakstus par veco un jauno va
lodu mācīšanu un kopā ar nel. sievu sarakstījis vācu valodas 
mācības grāmatu trijās daļās a r vārdnīcām un īsu grammatikā. 
Daži no viņa paidagōģiskiem rakstiem iespiesti sekošos iz
devumos: 1) Onbīra KOMHecift, yqpe>KiieHHbix'b IļoneiHre^eMb 
KaBKa3CKaro y«re6Haro OKpyra AJIH H3biCKaHin Mtp -b KT, y;ryimie-
Hiio npenoaaBamfl BT, cpeaHHX-b yHe6Hbix -b 3aBeaeHi5?XT, HOBMXI> 

H3biK0B"b. ripHJio>KeH. KT, unpKyji. KaBK. YM. OKp. Prof. Venia 
(Wendt) teses 1900. g. jaunfilologu Leipcigas kongresā, lapp. 
14—46. 2) Vācu žurnālā Die Neueren Sprachen: „Der Bildungs-
zensus der neusprachlichen Lehrer in Russland. 3) Brošira 
H. n. S a p m - b . KT> BOnpocy o 6 t y;iyimjeHiH npenoaaBaHifl 
JiaraHCKaro fl3biKa. H o K J i a ņ , - b , HHTaHHHH 25-ro rļeBpa.iK 
(1914 rona BT, ōbiBiueH ( n e T p o r p a a c K O n ) Oi<py>KHOH rnMHa3in 
Latvijas Universitātē Zariņš strādā par vācu valodas lektoru, 
sākot no dibināšanas dienas. Zariņš māca arī latīņu valodu 
Latvijas Kultūras Veicināšanas Biedrības vakara vidusskolā 
pieaugušiem. 

8. Lektors Teodors Zeiferts dzimis 1865. gada 3. aprīlī 
Džūkstē, Kurzemē; apmeklējis vietējās skolas, 1881.—1884. g. 
Irlavas skolotāju semināru, ko beidzis ar I. šķiras diplomu. No 
1884. līdz 1891. g. viņš bijis p a r skolotāju Lub-Ezerē, no 1891. 
līdz 1915. g. par pārzini Olaines draudzes skolā, no 1915. līdz 
1918. g. pa r Baltijas Bēgļu Apgādāšanas Komitejas bēgļu bērnu 
patversmju un skolu organisātoru un pārzini, no 1918. g. jan
vā ra par Cēsu reālskolas augstāko klašu latviešu valodas un 
li teratūras skolotāju, no 1918. g. augusta par šo pašu mācības 
priekšmetu skolotāju arī Cēsu meiteņu ģimnasijā, no 1919. £• 
augusta līdz 1920. g. mar tam par Rīgas apriņķa pamatskolu in
spektoru. No 1920. g. janvāra Zeiferts darbojas par Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksta redaktoru, no 1920. g. mar ta par lat
viešu valodas lektoai Latvijas Universitātē, no 1924. g. aprīļa 
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par Latvijas Mākslas Akadēmijas latviešu un vispārējās lite
ratūras docenta vietas izpildītāju. A. Zeiferts sniedzis R. L. B . 
Zinātņu Kommisijai vasaras sapulcēs pārskatus par latviešu li
teratūru no 1391. līdz 1914. g., nolasījis šinī kommisija lekciju 
ciklu par jaunāko latviešu literatūru 1902. g. rudenī, lasījis lek
cijas pa r latviešu nacionālo literatūru skolotāju kursos 1908. g , 
no 1909. līdz 1920. g. (ar pārtraukumiem kara laikā) lasījis lek
cijas par latviešu literatūru un par drāmas attīstību pasaules 
literatūrā Dubura dibinātos dramatiskos kursos, no 1920. līdz 
1922. g. lasījis lekcijas par latviešu un vispārējo literatūru Iz
glītības Ministrijas sarīkotos vidusskolu latviešu valodas sko
lotāju sagatavošanas kursos, 1921, 1922. un 1923. gada vasarā 
lasījis šādos pat kursos Bērzainē lekcijas par latviešu litera
tūru, 1921. g. turpat ari par vispārējo literatūru, 1924. g. Rīgā 
šo kursu turpinājumā par jaunāko latviešu literatūru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : I. Grāmatas : 1) Mūsu tautas 
dzejas pamošanās. Literātvēsturiski un kritiski apskati. 
Rīga 1893, 51. lp. 2) Latviešu daiļrakstniecība 1894. gadā. 
Rīga (pie E. plates) 1895, 60. lp. 3) Mūsu laikrakstu virzieni. 
Rīgā 1896, 34. lp. 4) Latviešu lirikas attīstība. Cēsīs un Vec-
Piebalgā 1897, 20. lp. 5) Jura Neiķena izlasīti r a k s t i j T . Z. 
izlase, sakārtojums, ievads ar biogrāfiju) I. un II. Riga 1897. 
6) Jauna Raža (latv. rakstnieku orīģinnāldarbu sakopojums). 
\- sējumi, no 1898.—1910. g , pirmie 7 pie Ozola Cēsīs, pēdējie 
5 Pie D. Zeltiņa Rīgā. 7) Rakstu Kamols. Lasāmā grāmata 
jaunībai, sevišķi vidējām un augstākām nodalām skolās. No 
latviešu rakstnieku darbiem sastādīta. Cēsīs 1901, 290. lp. 
Otrs izdevums 1904. turpat. 289. lp. 8) Latviešu rakstniecības 
^hrestomātija, ar l i terātūrvēsturiskām piezīmēm. I. Pirmais 
laikmets (1530.—1750.). Cēsīs 1905, 85. lp.: II. Otrs laikmets 
•1750.—1850.). Rīgā 1906, 256. lp.; III. Trešais laikmets, pir
mais posms (1850.—1880.). Rīgā 1906, 364. lp.; IV. Trešais 
iaikmets, o t rs posms (1880.—1890.), 298. Ip.: V. Trešais laik
mets, trešais posms (no 1890). Rīgā 1907.317. lp. 9) Pers ieša 
[āksti. Sakopoti un ar biogrāfisku apcerējumu ievadīti. 4 dal. 
peterpilī 1905. 10) Brīvzemnieka raksti (T. Z. sakopojums, 
Piezīmes). I. Rīgā 1911, II. turp. 1909. un 1910, III. turp. 1912, 
y - turp. 1912. 11) Tautas rakstnieki (11 rakstnieku dzīves un 
darbu apceres). Rīgā 1914. 177. lp. 12) Mūsu dzimtene. Ainas 

15» 
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no Latvijas dabas un vēstures . Sastādījis T. Z. Cēsīs 1919. 
324. lp. Otrs pārlabots izd. Cēsīs 1921. 324. lp. 13) īsa 
Latvijas vēsture. Skolai un vispārībai. Cēsīs 1920. 32. lp. 
(Tulkota franču, itāliešu, spāniešu, portugaliešu valoda). 
Otrs, paplašināts izd. Cēsīs 1921. 64. lp. (No šī izdevuma 
tulkota leišu valodā). 14) Latviešu Rakstniecības Vēsture 
I. Rīgā 1922. VIII. + 336. lp.; otrs paplašināts izdevums. Rīgā 
1927. VIII. 4- 360. lp.; II. (Trešā laikmeta pirmais posms. 
1856.—1893.). Rīgā 1922. VIII. + 380 lp. III. (Treša laikmeta 
otrs posms, no 1893.). Rīgā 1925. VIII. + 518 lp. 15) Plūdonis 
Dzīves un dzejas aina. Rīgā 1922. 48 lp. 16) Krišjānis Baronv 
Piemiņas raksts . Rīgā 1923, Barona komitejas izd. 32 lp. 
17) Saulietis. Dzīves un darba aina. Rīgā 1924. 52 lp. 

II. Raksti periodiskos izdevumos un krājumos: 1) Hu-
genberģers mūsu valodas un rakstniecības laukā (Ausu. 
1886, VII , 479—490). 2) Jura Alūnāna dziesmiņas (A. 1886. 
XI./XII, 746—757). 3) Ausekļa dzeja (A. 1887, 569—578). 
4) Lautenbacha - Jūsmina dzeja (A. 1888, IV , 439—44^: 
V. 569—57S). 5) Dzejnieks un vina laiks (A. 1888, X I , 1337-
1352; XII , 1449—1512). 6) Latviešu bībele (A. 1889, IV, 419 
līdz 430; I , 591—604. 7) Latviešu prozaiskā belletristika 
1890. gadā (Zin. Kom. Rakstu krājums IX). 8) Pa r dažām 
strāvām mūsu jaunākā stāstu rakstniecībā (A. 1893, IX.. 
253—259). 9) Latviešu belletristika grāmatās 1893. g. (Zin. 
Kom. R. krājums X , 27—65). 10) Druskas par latviešu rakst
niecību un viņas vēsturi (M. Viesis 1894, Nr. '15, 17, 18, 30, 33). 
11) Sieviešu tipi latviešu 1893. g. rakstniecībā (M. V. 1894. 
Nr. 35—38). 12) Latviešu rakstniecība pēdējā laikā (Tautu 
Pagalms 1896. gadam, 29—38). 13) Aleksandrs Kielands, Jaun
laiku rakstniecības bilde (M. V. piel. 1895, XXIII, 346—367: 
XXIV, 376—384). 14) Einiges zur lettischen Literatur (Ber
līnes žurnāla „Magazin fūr Literatur 1896"). 15) Georgs 
Brandess (A. 1897, I , 62—70; I I , 140—146; IV , 314—318: 
V , 389—392; VI , 469^173) . 16) Hundert Jahre lettische; 
Journalistik (Berlīnes žurnālā „Magazin fūr Literatur" 1897.' 
17) Latviešu lirika 1897. g. (A. 1898, VI I , 43—44). 18) Latviešu 
avīžniecības sākumi (A. 1898, I , 71—72). 19) Mūsu dienas 
laikrakstu belletristika 1897. g. (A. 1898, X , 279—285). 
20) Vensku Edvārds (Jauna Raža I.. 19—30). 21) Die lettische 
Lirteratur (Berlīnes žurnāla „Das literarische Echo" 1898—99.). 
22) Žurnālā „Das liter. Echo" no 1898.—1905. katru gadu 
2—3 vēstules par latv. literatūru („Lettischer Brief") ar pa-
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dzeja (Dr. 1912.. II., 166—172; III , 298—307). 59) Pēterburgas 
Avīzes (Dr. VII , 785—794). 60) Latv. lirika grāmatas divos 
pēdējos gados (Dzimt. V. 1912, Nr. 212—214). 61) Indula 
teikas dramatizējums (Dzimt. V. 1912, Nr. 39, 40). 62) P . Blauva 
dzeja (Druva 1913, IV, 401^104) . 63) Atskats uz latviešu 
kalendarniecību. Simts piecdesmit gadu piemiņai (Druva 
1913, X , 1137—1148). 64) Latv. stāstu rakstniecības sākumi 
(Druva 1913, V , 513—519). 65) Frīdrichs Adamovičs (Druvu 
1913, I I , 134—137). 66) Leišu dzejnieks Krišjānis Donelaitis 
(Druva 1914, I I , 129—135). 67) Viljams Sekspirs 300 gadu 
miršanas piemiņai (Līdums 1917, Nr. 8 8 , 89). 68) Latviešu 
tautas radošais gars (Izgl. Min. Mēnešr. 1920, IV, 346—348). 
69) Brīvzemnieka skolas laiks (I. M. M. 1920, VII , 22—34). 
70) De la littērature Lettonne (Bulletin. Publiē par le ministēre 
des Affaires ēntranģēres de Latvia. Riga 1920. Nr. 21, 22. 
26, 27). 71) K. Dziļlejas Latvijas rakstniecības vēsture pamat
skolām (Latvis 1921, Nr. 68, 70). 72) Lautenbacha nozīme 
latv. literatūrā un sabiedrībā (I. M. M. 1922, X , 1009—1013' 
73) Jānis Poruks (Ritums 1921, I I , 135—138). 74) Valdemāra 
pirmais hterarisks darbs (Latvju gram. 1922, I , 2—4). 
75) Latgales kultūra (Latvis 1922, Nr. 286). 76) Dievišķā 
komēdija (Latvis 1921, Nr. 18). 77) P a r latvju mākslu (Illūstr. 
Žurnāls 1925, VII./VIII, 135—237; iespiests arī leišu valodā 
avīzē „Rytas") . 78) Jānis Misiņš (Daugavas Gada Grāmata 
1926. gadam, 137—140). 79) Jūlija Pētersona Diplomāti 
(I. M. M. 1926, III , 281—284). 80) A. Bīlenšteins (I. M. M 
1926, IV, 342—343). 81) T. Lejas-Krūmiņš (I. M. M. 1926. 
III, 250). 82) Pamatvilcieni jaunāka latviešu literatūra 
((I. M. M. 1926, VII , 1—7). 83) J. Lapiņa Ausekļa kopoti raksti 
(I. M. M. 1924, IX , 306—314). 84) Ivande Kaija (I. M. M. 
1926, X , 348—349). 85) Jēkabs Velmē mūsu žurnālistika 
(Latvis 1925, Nr. 1246). 86) Georgs Brandess (I. M. M. 1927.. 
III , 193—199). 87) Attiecības pret Brandesu (Latvju Gram. 
1927, I I , 74—79). 88) Latviešu dienas preses sākumi (L. Gr. 
1927, IV./V, 268—272). 89) Hermann Sudermann im kultu-
rellen und literārischen Leben der Letten (Rigasche Rund-
literātūra un kultūrā (Latvju Gr. 1927, V I , 375—377). 
schau 1927, Nr. 221); tas pats latviski: Zudermanis latvieša 
90) Ermanis Pīpiņš (I. M. M. 1927, I I , 144—145). 91) Jonas 
Basanavičs (I. M. M. 1927, I I , 145—146). 92) Jānis Čakste 
(I. M. M. 1927, III , 246—248). 93) Jēkabs Māsēns (I. M. M 
1927, IV, 336—337). 94) Skolu lietas Vidzemes Zemes Pa-
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skis (I. M. M. C I , 404-405) . 96) Andrejs Upītis (I. M. M. 
1927, XII , 527—528). 97) Jāņa Vesela romāns Tīrumu ļaudis 
(I. M. M. 1928, I I , 171—178). 98) Aronu Matīss (I. M. M. 1928, 
11, 295—296). 99) Ludis Bērziņš (1927, I I , 296—297). 

Zeiferts strādājis pie visām latviešu k o n v e r s ā c i j a s 
v ā r d n ī c ā m : 1) Dravnieka izdotā 1891.—1893, galvenā kārtā 
skolu un paidagōģijas nodaļā; 2) Zinību Kommisijas izdotā no 
.1 — burta (1908.—1921.) latviešu un vispārējā literatūrā 
(lielākā dala rakstnieku biogrāfiju; plašākie darbi ,.Latviešu 
literatūra" 2224—2271, „Krievu literatūra" 1973—1981, „Vācu 
literatūra" 4401—4405); Gulbja izdotā no 1927. g. latviešu 
literatūrā, pa daļai arī latviešu sabiedrisku darbinieku biogrā
fijās. 

E. Asistenti. 

1. Asistente Milda Liepiņa dzimusi 1894. g. Jaunjelgavā. 
Jaunjelgavas meiteņu skolu beidzot, viņa iestājusies Olava 
kommercskolā Rīgā; pēc šīs skolas beigšanas apmeklējusi Ga-
demaņa valodu akadēmiju Cīrichē un kursus beidzot, dabūjusi 
vācu valodas skolotājas vietu Krievijā, Samaras kommercskolā. 
Darbojoties skolā viņa gatavojusies gatavības eksāmeniem, tad 
iestājusies Maskavas Augstākos Sieviešu Kursos, kur studējusi 
vēsturi; pēc diviem gadiem pārgājusi uz Maskavas Universitāti 
un piegriezušies galvenam kār tām paidagōģijas un psīcholoģijas 
studijām. Kara apstākļu svaidīta, Liepiņa nokļuvusi Samaras 
Universitātē, kuru nobeigusi ar sociāl-vēstures fakultātes paida
gōģijas nodaļas kandidāta grādu un atstāta pie universitātes sa
gatavoties zinātniskam darbam, darbojusies kā laborante Sa
maras Universitātes psīcholoģijas laboratorijā un vēlāk kā asi
stente Maskavas Psīchoneuroloģijas Institūtā pie prof. Neča-
jeva. Studiju laikā viņa bijusi par skolotāju Maskavas un Sa
maras skolās; 1922. gadā atgriezusies dzimtenē un iestājusies 
Latvijas Universitātes darbā ; vasaras brīvlaikā darbojusies 
Hamburgas Universitātes Psīcholoģijas Institūtā prof. V. Šterna 
vadībā, Mārburgas Universitātes Psīcholoģijas Institūtā pro-
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fesora R. Jenša vadība un Leipcigas Universitātes Psīcholoģijas 
Institūtā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Eksperim. psīcholoģijas studi
jas rasu psīcholoģija (krievu paid. žurnālā). 2) Intell iģenas 
pētījumi (Izgl, Min. Mēnešr.). 3) Anketas jautājums skolas 
(Izgl. Min. Mēnešr.). 4) Koedukācijas jautājums (Mūsu Nā
kotne). 5) Rīgas pamatskolā skolēnu intelliģences pārbau
dījumi (Mūsu Nākotne). 6) Jauniešu erotikas un seksuālā 
attīstība (Mūsu Nākotne). 7) Sievietes aroda izvēles psīcho
loģija (Zeltene) un citi paid. psīcholoģijas rakstiņi. 

2. Jaunākā aistente Olga Rudauska dzimusi 30. novembrī 
1893. g. Zemgalē, Iecavas pagasta Bran ta krogā. Sākumā viņa 
mācījusies Zālītes pagasta toreizējā divklasīgā ministrijas skolā, 
tad J. Pr iedes sieviešu ģimnasijā Je lgavā; no 1909. g. māci-
jusies Jelgavas valsts sieviešu ģimnasijā, kuras 8. klasi beigusi 
1912. gadā. 1914. gadā Rudauska iestājusies Pēterpils Augstāko 
Sieviešu Kursu vēstures un filoloģijas fakultātē vispārējās vē
stures nodaļā. Se viņa galvenā kār tā nodarbojusies ar antīkvās 
mākslas vēsturi pazīstamā profesora Farmakovska vadībā. 
Še bijusi izdevība arī sīki iepazīties ar Pēteŗpilī esošiem 
antīkvās mākslas pieminekļiem, ko sekmējis vēl tas apstāklis, 
ka profesors B. Farmakovskis un Valdhauers noturējis savus 
seminārus Ermitāžā. Uznākot revolūcijai Rudauskai neizde
vies nobeigt studijas Pēteŗpilī, un 1919. gadā viņa atgriezusies 
Latvijā. 1920. g. rudenī Rudauska iestājusies Latvijas Univer
sitātes filoloģijas un filosofijas fakultātes vēstures nodaļā. Še 
mācīdamās viņa atkal galveno vērību piegriezusi antīkās māk
slas vēsturei, s t rādādama profesora E. Felsberga vadībā. 1922. 
gada aprīlī filoloģijas un filosofijas fakultāte viņu ievēl par sub-
asistenti pie mākslas vēstures katedras. 1923. gadā par kon
kursa darbu grieķu mākslas vēs turē : „Grieķu kapu pieminekli" 
Latvijas Universitāte viņai piešķir pirmo godalgu un tāpat 1925. 
gadā par konkursa darbu grieķu mākslas vēsturē ,.Feidijs" 
pirmo godalgu. 1926. gada vasaras brīvlaikā Rudauska zinātni
skā nolūkā apceļojusi Itāliju, kur galvenā kār tā studējusi Neapo
les un Romas antīkvās mākslas mūseijos. 1927. gada janvārī 
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viņa beidz Latvijas Universitātes filoloģijas un filosofijas fakul
tāti ar cand. hist. grādu. Pēc tam tā pati fakultāte viņu ievēl 
par jaunāko asistenti. 1927. gada vasaras brīvlaikā Rudauska 
ar Kultūras Fonda pabalstu apceļo Grieķiju un Siciliju, lai iepa
zītos ar tur esošiem antīkvās mākslas pieminekļiem; 1928. un 
1929. g. vasarā viņa strādā Parīzes mākslas mūseijos un Nacio
nālajā bibliotēkā. 



IV. Inženieru zinātņu fakultāte. 

A. Profesori. 

1. Profesors Mārtiņš Bīmanis dzimis 1964. g. 1. maijā 
Liel-Platones Maz-Vērbās, beidzis Jelgavas reālskolu 1883. s 
jūnijā un Rīgas Politechnisko Institūtu 1891. gadā ar būvinže
niera grādu un uzslavas apliecību. 1891. g. viņš darbojies uz 
Maskavas-Brestes un Daugavpils-Vitebskas dzelzsceļa; 189-'. 
gadā nokalpojis par savvaļnieku ka ra dienestā, kuru nobei
dzis ar pirmo virsnieka grādu. No 1893. g. 18. febr. (v. st.) līdz 
1920. g. Bīmanis bijis par Maskavas pilsētas inženieri pie kanā-
lisācijas nodaļas, pie kam no 1898. līdz 1920. g. par ārpus pil
sētas esošās kanālisācijas būvju un ietaišu direktoru. No 1920. g 
1. jūlija viņš ir par profesoru Latvijas Universitātes inženier
zinātņu fakultātē un par sanitārtechnikas (ūdensvadu, kanāli
sācijas un pilsētu aptīrīšanas) katedras vadītāju. 1924. g. tanī 
piešķirts Dr. ing. h. c. grāds. Bīmanis bijis Organisācijas Pa
domes loceklis no 5. maija 1921. g., Ūniversit. Padomes loceklis 
no 1. jūlija 1923. g . Saimniecības Padomes loceklis no 15. marta 
1921. g. līdz 30. jūnijam 1922. g , prorektors saimniecības 
lietās no 1. jūlija 1923. g. līdz 30. jūnijam 1925. g , inženierzi
nātņu fakultātes dekāns no 1. jūl. 1926. g. līdz 30. jūnjiam 
1928. g. Bīmanis ir Latvijas spēku komitejā par priekšsēdētāju 
no viņas nodibināšanas dienas (1924. g. dec ) , Latvijas Sarkana 
Krusta valdes un priekšniecības loceklis no 1921. g. un par 
biedru dažās techniski zinātniskās biedrībās. Iekšlietu Ministri
jas techniskā padomē viņš piedalījies par locekli no viņas nod'-
bināšanas līdz šim laikam. 
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N o t e c h n i s k i p r a k t i s k ā d a r b ī b ā veikto lielāko 
darbu virknes atzīmējami sekošie: 1) Sastādījis 1893.—1897. g. 
Maskavas centrālo rajonu kanālisācijas projektu un vadījis ka-
uālisācijas izbūves darbus galvenā inženieru virsvadībā. 2) No 
1897. līdz 1909. g. sastādījis projektu un vadījis patstāvīgi izbū
ves darbus Lublinas tīrīšanas laukiem. 3) Turpat 1908. gadā 
sastādījis projektu un vadījis izbūvi bioloģiskai tīrīšanas stacijai 
500.000 vedru notekūdeņu tīrīšanai dienā. 4) No 1909. g. sa
stādījis projektu ārpilsētas kanālim uz Lubercu tīrīšanas lau
kiem un lauku izbūves projektu. 5) Vadījis kanāla izbūvi 
(1911.—1913.) un lauku izbūvi līdz 1920. g. 6) Vadījis Maska
vas kanālisācijas ārpus pilsētas esošo ietaišu ekspluatāciju no 
1898. līdz 1920. g. 7) Bijis pilsētas kopīgās techniskās pado
mes, kā arī kanālisācijas padomes loceklis. 8) 1923. g. sastā
dījis Cēsu pilsētas ūdensvadu, kanālisācijas un t irgus novie
tošanas projektus. 9) 1927. g. sastādījis notekūdeņu tīrīšanas 
ietaises projektu „Konsuma" sabiedr. jaunajai cūku kautuvei. 
10) 1928. g. sarādījis Kemeŗu pilsētas ūdensvadu un kanālisā
cijas projektu. 

Z i n ā t n i s k ā p ē t ī j u m u darbība: 1) 1897. g. koman
dēts no Maskavas pilsētas valdes iepazīties ar notekūdeņu tīrī
šanas metodēm Vakar-Europā. 2) 1904. g. komandēts uz Vakar-
Europu studēt mākslīgās bioloģiskās tīrīšanas metodes, pēc kam 
1905. gadā sastādījis projektu un izbūvējis izmēģināšanas staci
ju bioloģisko metožu pētīšanai. No 1905. līdz 1909. un no 191S. 
līdz 1920. g. g. vadījis pētīšanas darbus šinī stacijā. 3) Padarījis 
dažādus pētīšanas darbus uz tīrīšanas laukiem (drenu attālumu, 
priekštīrīšanas iespaids u. t. t.) no 1898. līdz 1920. g. 4) No 
1909. līdz 1920. g. uz Lubercas tīrīšanas laukiem izdarījis grunts 
ūdens un upes Pechorkas režīma izpētīšanu. 5) Piedalījies par 
Pastāvīgu locekli Maskavas notekūdeņu tīrīšanas kommisija un 
ūdensvada avotu pētīšanas un aizsardzības kommisija. 6) No 
1909. līdz 1910. g. piedalījies Krievijas Ceļu Ministrijas ieceltā 
kommisija dzelzceļu asenisācijas jautājumu izpētīšanai. 7) Lat
vijas Universitātes inženierzinātņu laboratorijā izdarījis 1927. 
Kadā kanālisācijas lietus ūdens pārgāžu pētīšanu. Organisējis 
sanitārtechnisko laboratoriju ar tīrīšanas ietaišu modeļiem. 

Bez zinātniski dibinātiem paskaidrojumiem pie Maskavas 
Pilsētas attiecīgo dalu kanālisācijas projektiem, sastādījis daudz 
apcerējumus par Maskavas kanālisāciju, kas iespiesti pa daļai 
valdības, pa daļai Maskavas pilsētas žurnālos, pa daļai atse
višķās broširās, (dala a t rodas Latvijas Universitātes inženier-
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zinātņu fakultātes bibliotēka), pa daļai ūdensvada kongresa rak
stos, pa daļai izmēģinājumu vadošās komisijas ziņojumos 1907. 
un 1910. g. 

I e s p i e s t i e d a r b i l īdz 1920. g. 1) CoBpeineHHbie cno-
COŌbl 0Č>e3Bpe)KHBaHi51 CT04HbIX'b JKHflKOCTefi. MoCKBa. H3B. 
MOCK. Top. ZlvMbi 1902 (?). 2) EioJionmecKie cnocoōbi o6e3-
BpOKHBaHJH CTOllHblX'b BOA"b. MoCKBa. 1904 T. H3B. MOCK. Top. 
JļyMbi. 3) OiHCTKa CTOMHbnrb BOA"b 6iojiorHHecKHM'b cnoco-
ōOM'b. KpaTKifi OTMCTTJ 3arpaHHMHOH KOMaHflHpoBKH C B npoa). 
B. T. BHJibHMCOM"b. MocKBa 1905. 4) npeABapHTe/ibHaa tymb-
Tpapia cTOHHbix-b B O X b BO «PpamiJH. MocKBa, 1907 r. 5) Kana-
nalisation und Abwasserreinigung d. Stadt Moskau. Ausg. d. 
Mosk. Stadtverw. 1908. 6) Baismie npeABapuTe^bHOH OMHCTKH 
CTOqHbix-b BOjrb Ha npoH3BO.n,HTejibHOCTb no^efl opoiuemsi ( R o -
K^aA"b KOMHCCIH n o acceHH3auiH meji. Aopoam. CT. npn MHH. 
FIyTeH Coodm- 1909 r.). 7) 06T> o^HCTK-fe CTO liHbix'b BOAT* B-b rop. 
M O C R B S . M3&. MOCK. Top. y n p . 1909 r. 8) OiHcno rop. CTOIH. 
BOATJ noMMH opomeHJH B-b cpaBHeHin Cb 6iojiorHHecKHM'b cnoco-
6OMT> OHHCTKH. Tpy,abi IX BOAonpoB. e b i s a a BT> TndviHCE 1909 r. 
9) Or ie rb KOMHceiH no onbīTaMt Cb ō io j ionroecK. cnocodoiut 
OIHCTKH CTOMH. BOA"b Ha no^HX"b o p o m e H i n rop. M O C K B H , Cb Hana.ia 
onbīTOB-b no 1-e anp4ym 1906 r. MocKBa 1907 r.: a) npHwk-
HeHie eiojiorHiiecK. cnoco6. 3a rpaHHuefi. b ) Ornerb no ycTpofi-
CTBy coopy5KeHiH. c) OTierb no aKcn^oaTauiu onHTHOii CT. 
d) OrMerb. M . H. BHMaHa H B. P. BHflbHMca no notaflK'B 3a rpa-
HHuy j u m 03HaKOMJieHia Cb nocTaHOBKofl OHHCTKH ōJOJiorm. CT. 
10) Bo 2-wb OTneTt KOMHCCJH no npoH3BOflCTBy onbīTOB'b 6io;io-
rHiecK. CT. Ha nojiflxT> o p o m e H i a r. M O C K B H . MocKBa 1909.: 
a) Or^erb no ycrpoBCTBy coopy*eHiH. b ) OrneT-b no SKcnaoaTa-
UJH onbīTHOH cTaHui u. c) ynacTBOBa/i'b BT> cocTaB^emH r/iaBHEH-
UlHX'b BbIBOAOB"b nO Ha6.flrO.Hem51M'b. H3C^,feflOBaHiHMT3 H onmaMi. 
11) r H a p o r p a t p H i e c K o e o e a r k a o B a H i e p. nexapKH ( B ^ 4-M"b OTH. 
KOM . no OHHCTKE CT. BOAT* 3a Bpeiusi 1912—1914 r. r.). 12) no 
omicarnH KaHa.iK3auin r. M O C K B H I o^epe^H: BTJ T O M Ī II, 1913: 
a) Bacc. II H III. b ) EjiaBHbifi BepxHiii KaHa;rb BI> ropoA'B. 
c) ycTpoHCTBO nc/ieii opoinema. 13) OHHCTK3 ropoACKHX-b CTOI-

Hbix-b BOĶ-b. (HoK^ait-b Bcepocc C-b-fes^ no 03.o.opoBJieHirO 
ropoAOB-b 1915). 14) K-b B o n p o c y o6-b yaa^eHiH H o6e3Bpe-
>KHBaHiH CTOiiHbix'b BORT* •nasaperoB'b (BT> H3fl. Bcepoc Coio3a 
ropOflOB-b: y c T p . H o6opy.n,OBaHie 3apa3Hbix"b JiaaapeTOB'b. 
MocKBa 1916). 

Manuskriptos Maskavas pilsētas Valdē ir paskaidrojuma raksti 
pie šādiem lielākiem projektiem: a) JIic6jiHHCKie nojia opoiuemsi 
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1897 r. b) OnbīTHaH 6 i o a o r H 4 e c K a a craHiiiH 1905 r. c) SaropoaHHH 
B0AonpoBOA"b Ha JlrOōcpuKia nona oponiernH 1912 r. d) JlroSepuKin 
no^a opou ieHia 1912 r. 

N o 1920. l ī d z 1929. g.: a) Atsevišķā grāmatā : 1) Ūdens
vadi I. Universitātes Studentu padomes mācības līdzekļu 
apgādniectbā 1922. g. b) Universitātes Rakstos: 2) Ak-
tīvēto dūņu metode. XIII. 1926. g. 3) Lietus pārgāzēs aprē
ķini. XX. 1929. g. c) Oikonomistā: 4) Sanitārtechnika Latvijā. 
1921. g. Nr. 5. 5) Nosacījumi par upju tīrturēšanu. 1921. g. 
Nr. 15. uira 16. 6) Lielceļu problēms Amerikas Savienotās Val
stīs. 1921. g. Nr. 20. 7) Sanitārtechniskā organisācija Krie
vijā un Latvijā. 1922. g. Nr. 1. 8) Lielceļu stāvoklis Anglijā. 
1922. g. Nr. 12. 9) Cēsu pilsētas ūdensvadu kanālisācijas pro
jekts. 1924. g. Nr. 6. un_8. 10) Pasaules s p ē k u krājumi. 1925. 
gadā Nr . 11.—13. 11) Elektrība lauksaimniecībā, mazsaimnie-
cībā un sīkrūpniecībā. 1925. g. Nr. 16/17. d) Latvijas inženieru 
un techniķu kongresa raks tos : 12) Pa r pilsētu labierīcību l. 
1921. g. 13) Pilsētu uzturēšana. III. 1924. g. e) Latvijas in
ženieru un techniķu kongresa biroja techniskā žurnālā: 14) In
ženieru profesionālais ētikas princips. 1924. g. Nr. 9. un 10. 
15) Cēsu pilsētas ūdensvadu un kanālisācijas projekts. 1924. g. 
Nr. 3/4. 16) Pilsētu labierīcību ietaišu nozīme un uzdevums. 
1925. g. Nr. 1. 17) Latvijas s p ē k a komiteja. 1926. g. Nr. 1. 
18) Aktīvēto d ū ņ u metode. 1926. g. Nr. 6. un 9. 19) Starptaut. 
iekš. kuģniecības un ūdens s p ē k u izmantošanas izstāde Bāzelē 
no 1. jūlija līdz 15. septembrim 1926. g. — 1926. g .Nr . 21. un 22. 
20) Pasaules s p ē k a konferences Bāzeles speciālsapulce no 
30. a u g u s t a l ī d z 12. septembrim 1926. g. — 1927. g. Nr. 2 . - 6 . 
0 Techniskā žurnāla: 21) Kemeru ūdensvadu un kanālisācijas 
Projekts . 1929. g. Nr. 1/4. 22) Artēziskas akas Je lgavā 1 1929. g. 
Nr. 7/8. g) Pašvaldības Balsi: 23) Ūdensvadu un kanālisācijas 
izdevumu segšanas v e i d i . 1924. g. Nr. 3. un 4. 24) Starptau
tiska sanitārinženieru konference. 1925. g. Nr. 2 3 . 25) Pil
sētu labierīcības uzdevumi un v i ņ u atrisināšana Latvijas pil
sētas. 1927. g. Nr. 8.—10. h) Laikrakstā „Latvī": 26) Labie
rīcības kūrorts . Nr. 1392, 1926. g. 30. V. 27) Bāzeles izstāde 
mi konference. Nr. 1488, 1926. g. 23. IX. 29) Lauku ēlektrifi-
ķacija. Nr. 1599, 1927. g . 6. II. i) Manuskriptā: 30) Lauku 
ēlektrifikacija (131. lpp . ) Inženierzinātņu fakultātes bibliotēkā. 

2. Profesors Alvils Buchoics dzimis 1880. g a d a 4. n o 
vembrī Mālupes muižā, Valkas apriņķī; n o 1890. l idz 
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1898. gadam apmeklējis Rīgas pilsētas ģimnasiju; pēc 
ģimnasijas pilna kursa beigšanas 1898. gadā iestājies Rīgas 
Politechniskā Institūta inženierzinātņu nodaļā, kur, pēc nodaļas 
pilna kursa beigšanas, 1904. gadā ieguvis I. šķiras būvinženiera 
grādu. Studiju laikā viņš strādājis par praktikantu pie Rīgas ju
bilejas izstādes, pie Ņemanas-Ventas ūdensceļa pētīšanas dar
biem un pie Katrīnes dzelzsceļiem; pēdējā studiju gadā 
nodarbojies par palīgasistentu pie ģeōdaisijas katedras . Sā
kot no 1904. gada 14. novembra Buchholcs apstiprināts 
par asistentu pie Rīgas Politechniskā Institūta inženier
zinātņu fakultātes ģeōdaisijas katedras . 1916. un 1917. gadā viņš 
izpildījis arī statikas un stiprības mācības pasniedzēja pienā
kumus. Skaitot no 1918. gada 14. janvāra, Bucholcs ievēlēts un 
apstiprināts par ģeōdaisijas katedras štata docentu, un šinī ama
tā, mācot zemāko ģeōdaisiju un kļūdu teoriju, nodarbojies arī 
pie Baltijas Techniskās Augstskolas un Latvijas Univer
sitātes līdz 1920. gada 14. aprīlim. Skaitot no 1920. g a d a 
14. aprīļa, viņš ievēlēts un apstiprināts par ģeōdaisijas ka
tedras štata profesoru. Zinātniskos nolūkos Buchholcs bijis 
ārzemju komandējumos: 1912. gadā Vācijā un Austrijā un 
Itālijā; 1924. gadā Cechoslovaķijā, Austrijā, Itālijā, Šveicē 
un Vācijā; 1926. gadā Vācijā; 1927. gadā Cechoslovaķijā. 
Austrijā un Itālijā: 1928. gadā Igaunijā. 1912. un 1924. gadā 
ārzemju ceļojumi notikuši ar Rīgas Politechniskā Institūta 
resp. Kultūras Fonda naudas pabalstiem, bet pārējie ce
ļojumi saviem līdzekļiem. 1921. gadā viņš iestājies Starptau
tiskā Fōtogrammetrijas biedrībā; 1926. gadā uz Prāgas Cechu 
Techniskās Augstskolas rektora prof. Petr ika priekšlikumu ie
vēlēts par P rāgas Masarika Akadēmijas ārzemju locekli inže
nierzinātņu nodaļā. 1927. gadā uz P e r m a s Valsts Universitātes 
prof. Smirnova priekšlikumu Buchholcs ievēlēts par Permas 
Valsts Universitātes Fisiko-matēmatiskās Biedrības ārzemju 
locekli. Blakus augstskolas darbam vēl bijis šādās vietās resp. 
veicis šādus darbus: 1911.—1914. un 1918.—1920. gad. mā
cījis matemātiku dažādās vidusskolās Rīgā; 1912.—1914. un 
1918.—1920. gad. mācījis mērniecību dažādos mērnieku un 
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kultūrtechniskos kursos un techuikumā Rīgā; no 1925. gada 
līdz šim laikam laikam māca fōtograrnmetriju Kara Aviācijas 
Skolā uni Galvenā Štāba Topogrāfiskos un Virsnieku akadē
miskos kursos; no 1904/—1907. gadam nodarbojies par inženieri 
pie Rīgas pilsētas jaunuzmērīšahas trigonometriskiem un poli-
gōnometriskiem darbiem; no 1911. līdz 1914. g. vadījis Jelga
vas pilsētas jaunuzmērīšanas trigonometriskos un poligōno-
metriskos darbus ; no 1916. līdz 1918. g , kad Rīgas Politech
niskais Institūts bija evakuēts uz Maskavu, nodarbojies par in
ženieri Maskavas-Kazaņas dzelzceļu valdes techniskā nodaļā; 
no 1919. līdz 1920. g. nodarbojies par konsultantu triangulācijas 
un smalklīmetņošanas lietās pie Zemkopības Ministrijas melio
rācijas departamenta un no 1919. gada līdz šim laikam — par 
pastāvīgu konsultantu pie Rīgas pilsētas valdes mērniecības 
nozares. 

I e s p i e s t i e d a r b i un priekšlasījumi: 1) Der Pilsat-
meksche Uņiversalzirkel. Deutsche Mechaniker-Zeitung. 1906. 
H. 21. 2) Uber Photogrammetr ie . Priekšlasījums Techniskā 
Biedrībā Rīgā, 1909. g. 3) Uber Stereophotogrammetrie. 
Priekšlasījums Techniskā Biedrībā Rīgā, 1910. g. 4) Uber 
d. Lattenschwenken beim Nivellieren. Rig. Industrie- Zeitung 
'911, H. 3 u. 4. 5 ) Uber d. Gang der Okularrōhre bei Nivellie-
ŗinstrumenten. Rigasche Industrie-Zeitung, 1913, H. 12. 
b) CrepeocKOnHtiecKoe onpen.'EJieHie flerpopMamfi. >KypHa;rb 
MHH. riyTeft CooōmemH 1915, KH. II. 7) O BO3MO>KHOCTH ncnojib-
30BamH cTepeodpoTorpaMMeTpiH M H BoeHHbix-b u f c n e u . V i H m e a e p -
Hbifl >KypHaa-b 1916, Ns 3. 8 ) CTepeocKonHi. H3c;rB.ziOBaHie 
B îiHHiH OTKaTa opyflJH Ha HanpaB;ieHie BbiCTp'baa. ApmnjiepiH-
CKifl )KypHajrb 1916, N°N° 5 — 6. 9) Kvpcb Hnsinefi r e o j e 3 i H . 
3 sējumos. Valtera un Rapas apgād. Rīgā, 1921.—1923. g. 
10) Pētera baznīcas torņa ģeometriskā ass. Priekšlas. Latv. 
būvinženieru Biedrībā, iesp. Latv. Inž. un Techn. kongr. biroja 
žurn, 1924. g. 11) Aerofōtogrammetrija. Oikonomists 1925. g. 
Nr. 1.—5.. 12) Aerofōtografija un aerofōtogrammetrija. Pr iekš-
'asījums Latvijas Būvinženieru Biedrībā 1924. g. 13) Uber 
f^erophotographie und Aerophotogrammetrie. Priekšlasījums 
Techniskā Biedrībā Rīgā, 1925. g. 14) Zemēmēfickē studium 

v Lotyšsku. Zemēmēficky Vēstmk, Brno, 1925. č. 5. 15) Lī
dzenu vietu aerofōtogrammetriskā uzmērīšana. Mērniecības 



240 

un Kultūrtechnikas Vēstnesis, 1925. g , Nr. 5 6 . 16) Pa r garumu 
mērīšanu. Mēru. un Kult. Vēstn. 1925, Nr. 10. un 11. 17) Aerc-
fōtogrammetriska plāna revīsija. Oikonomists 1925. g. Nr. 19. 
18) Aerofotogrametrickā revise map a planū. ZememēFičskj 
Vēstnik, Brno, 1925, č. 10. 19) P a r aerofōtografiju un aerofō-
togrammetriju. Technikas Apskats. 1925. g . Nr. 1. un 2. 
20) Gaisa uzjēmuma pārvēršana ar Roussilhe aparātu. Teorē
tiskie pamati. Technikas Apskats 1926. g. Nr. 3. 21) Le geo-
mētre en Lettonie. Journal des Gēomētres-Experts Francais, 
Paris . 1926, Nr. 69; arī : Journal des Gēomētres-Experts Bel-
ges un (tulkojumā) Allgem. Vermessungsnachrichten. 1926.. 
Nr. 29. 22) Fōtogrammetri jas nozīme Latvijā. Mērniecības un 
Kultūrtechnikas Vēstnesis 1926. g. Nr. 7 8. 23) Stereoskopische 
Messung von Deformationen. Bildmessung und Luftbildvvesen. 
Berlin, 1926, H. 1. 24) Praktiski piedzīvojumi ar Ceisa smalk-
līmetni. Mērniecības un Kultūrtechnikas Vēstnesis 1926. gada 
Nr. 9/10. 25) Stereoskopische Messung kleiner Defonnatioiiei;. 
Priekšlasījums starptautiskā fōtogrammetriskā kongresā Ber
līnē 1926. g. 26) Stereoskopische Untersuchung des Einflusses 
des Rohrrūcklaufs auf die Schussrichtung. Bildmessung und 
Luftbildvvesen, Berlin, 1926, 11 2. 27) Starptautiskais foto-
grammetriskais kongress Berlīnē no 22.—26. novembrim 1926. 
gadā. Technikas Apskats 1927. g. Nr. 1 (8), arī priekšlasījums 
Inženieru un Techniķu Biedrībā 1927. g. un Mērniecības un Kul
tūrteclmikas Vēstnesis 1927. g. Nr. 3 4. 28) Sur la mecanisation 
de la technique de la mensuration. Sbornik Masarykovy Aka-
demie Prāce, 1927, č. 6. 29) La fotogrametria en 1os estados 
septentrionales de Europa. El Auxiliar de la Ingenieria y Ar-
quitectura, Madrid,. 1927, Nr. 155—156; arī tulkojumā: Prze-
glad Mierniczy 1927, Nr. 10—11. 30) Starptautiskās Fōtogram-
metriskas Sabiedrības sekcijas „Ziemeli" 1. galvenā sapulce 
Rīgā 1927. g. 17.—19. maijā. Mērniecības un Kultūrtechnikas 
Vēstnesis 1927. g. Nr. 9; a r i : Zemēmefičsky Vestnik, Bnm. 
1928, č. 1 a 2. 31) Latvijas Universitātes ģeōdaisijas institūta 
mērslokšņu komparātors . Mērniecības un Kultūrtechnikas 
Vēstnesis 1927. g. Nr. 10/11. 32) Die Photogrammetrie in 
Lettland. Priekšlasījums Starpt . Fōtogrammetri jas Sabiedrības 
sekcijas ,.Ziemeļi" 1. galvenā sapulcē, Rīgā 1927. g. 33) Pie
zīmes pie jautājuma par novērojumu vidējām kļūdām. Mērnie
cības un Kultūrtechnikas Vēstnesis 1927. g. Nr. 12. 34) Fōto-
grammetrija mežierīcībā. Priekšlasījums „Šalkones" biedrība 
1928. g. 35) Gaisa ainu grafiskā pārvēršana. Technikas Ap-
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skats 1928. g. Nr. 1 (14). 36) «PororpaMMeTpia: 1. Cnoco6bi H anna-
paTbi; 2. o 6 a a c T b npHvrfeHeHia. 2 priekšlasījumi Igaunijas Ģeōdai-
tiskā Biedrībā (Eesti Geodeetide Uhing), Tallinā 1928. g. 37) Gino 
Cassinis: Calcoli numerici, grafici e meccanici (recensija). Mēr
niecības un Kultūrtechnikas Vēstnesis 1928. g. Nr. 5/6. 38) Na-
dirpunktu triangulācija. Mērniecības un Kultūrtechnikas Vēst
nesis 1928. g. Nr. 7/8. 39) Gaisa ainu plāns. Mērniecības un 
Kultūrtechnikas Vēstnesis 1928. g. Nr. 11 12. 40) Zemes vir
smas reljefa iespaids pie gaisa ainu pārvēršanas. Technikas 
Apskats 1928. g. Nr. 5 (18). 41) Sur la compensation des trian-
gulations aēriennes. Sbornik Masarykovy Akademie Prāce. 
Prahia 1929. 42) La nēgligence de la condition de la perspecti-
vitē comme cause d' erreurs dans le redressement optique des 
pliotographies aēriennes. Anales de la Sociedad Espahola de 
Estudios Fotogrametricos. Madrid 1929. 43) Gaisa ainu optiski 
uiechaniska pārvēršana. Technikas Apskats 1928. g. Nr. 3, 4 
'l!>, 17). 44) Stereoainas un viou projicēšana. Priekšlasī
jums Latvijas Fōtogrammetri jas Biedrībā 19. IX. 1928. gadā. 
45) Gaisa fōtogrammetrija starpt. gaisa kuģniecības izstādē ILA 
un sekcijas Vācijā rudens sapulcē š. g. oktobrī, Berlīnē. Pr iekš
lasījums Latvijas Fōtogrammetrijas Biedrībā 21. LI. 1928. g. 
46) Fōtogrammetrija un viņas nozīme mērniecībā. Priekšla-
jums Latvijas Mērnieku Biedrībā 4. IV. 1929. g. 

3. Profesors Edgars Jakobijs dzimis 1881. gada 20. fe
bruārī Rēvelē kā pilsētas inženiera dēls, no 1890. līdz 1899. ga
dam apmeklējis Nikolaja ģimnasiju Rēvelē, 1899. gadā iestā
jies Rīgas Politechniskā Institūtā un studējis līdz 1901. g. mā
siņu būvniecību, pēc tam būvinženieru zinātnes 1906. g. martā 
'iuš izturējis diplompārbaudījumu ar inženiera grādu un ar uz
slavu. No 1905.—1906. g. janvārim Jakobijs strādājis pie jaunu 
krastmalu būves Rēveles ostā ; no 1906. g. maija līdz 1907. g. 
jūlijam — par inženieri pie Hamburgas pašvaldības s traumes un 
ostas būvju sekcijas, nodarbodamies konstrukciju birojā ar tiltu, 
tiltu balstu un krastmalu projektēšanu. 1907. g. jūlijā Jakobijs 
'ecelts par docentu ūdensbūvēm pie Rīgas Politechniskā Insti
tūta; priekš docēšanas sākuma apceļojis s tud i ju nolūkā Vāciju, 
Holandi un Beļģiju; 1908. g. apceļojis Vāciju un Austriju. 1912. 
gada jūlijā viņš ievēlēts par adjunkta profesoru, no 1917. g. jūlija 
Par kārtīgo ūdensbūvju profesoru pie Rīgas Politechnikas. Pa 
'•"vijas Cnlrereitite. 16 
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vācu okupācijas laiku Rīgā 1917. 18. g. Jakobijs darbojies par 
matemātikas skolotāju vidusskolās, 1918./19. g. turpinājis mācī
bas par profesoru Baltijas Techniskā Augstskolā un pēc tam 
Latvijas Augstskolā lielinieku valdības laikā, vadot arī Daugav-
būves konstrukciju biroju. Pārējas laikā, 1919. g. septembrī viņš 
iecelts par inženieru fakultātes dekānu Latvijas Augstskolā. 
Līdz 1922. gadam Jakobijs bijis par dekānu un arī Or
ganisācijas Padomes locekli; tanī pašā laikā darbojies 
par inženieri-konsultantu pie Daugavas spēka izmantošanas pro
jektu izstrādāšanas. No 1922.—1927. g. viņš padarījis dažādas 
darbus, kā atzinumus un projektus un arī ceļojis studiju nolfīkā 
pa Vāciju un Čechoslovaķiju. 

No n e i e s p i e s t i e m techniski-zinātniskiem darbiem, 
atskaitot dažas tiesu un privātas ekspertīzes, jāmin: 1) Atzi
nums par Daugavas regulēšanu pie Zaķu salas (1919. g.). 2) Atzi
nums ar laboratorijas izmēģinājumiem par Lielupes Majoru cil
pas regulēšanu 1924./25. g. 3) Atzinums ar laboratorijas izmē
ģinājumiem par Jūrniecības departamenta Daugavas regulē
šanas projektu pie Zaķu salas 1926 /27 g. 4) Atzinums par Zem
kopības Ministrijas projektu Lubānas ezera ūdens līmeņa pa
zemināšanai 1926. 27. g. 5) Atzinums par kādas krastmalas iz
postīšanu Nikolājevas ostā (Chersoņas guberņā) ar izlabošanas 
priekšlikumu (savienots ar ceļojumu uz Nikolājevu 1913. gJ 
6) Atzinums p a r Lielupes kanālisēšanas projektu starp Jelgavu 
un Bausku. Kurzemes Oikonomiskās Sabiedrības uzdevuma 
1909. g. 7) Būvgrunts pētījumi Eksportostā, savienoti ar la" 
bōrātōrijas pētījumiem. Rīgas Biržas Komitejas uzdevumā 
1913./14. g. 8) Die ehemals russischen Seehāfen im Baltikum 
Priekšlasījums, noturēts 1922. g. Stetinē ostu būvju technikas 
sabiedrības sapulcē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Bereclmung der Pfahlrostgriin-
dungen. Ōsterr . VVochenschrift f. d. ōff. Baudienst 1909. 
2)Pacierb CBaŪHaro o c n o B a m n . >KypH. MHH. n y T e ū coo6ui- 1908r. 
3) Atbilde: Rūckblick auf neuere Arbeiten in der Plahlstat iA 
v. O. Steni . Ōsterr. VVochenschrift f. d. ōffentl. Baudienst 
1909. 4) Zur Frage d e r Pfahlstatik. Ōsterr. Woehenschntt 
f. d. ōffentl. Baudienst 1910. 5) Bercelinumig von Bohlwerken. 
Ōsterr. VVochenschrift f. d. ōffentl. Baudienst 1912. 6) Tas 
pats kā paplašināts atsevišķs iespiedums Rīgā 1912. gada. 
7) PacMerb mnyHTOBbix-b cr-BH-b. >KypH. MHH.TIyT. cooōm 1912. 
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8) Pas pats pie Jonka un Polijevska, Rīgā 1912. g. 9) VVasser-
druck auf kreisfōnnige zylindrische Flāchen der Staumauern 
und Wehre. Osterr . VVochenschrift, 1913. 10) flpoŌHUJi Ha. 
rpy3KH rpyHTa. >KypH. M H H . tlyTeH coo6m- 1915. 11) Jladopa-
TopHbie onuTbi cb necwaHbiwb H HJiHCTbiM'b rpyHTOM'b. >KypH. M H H . 
rīvTefi c o o ō m e m H 1915. 12) K-b y.nymueHiK) KOHCTpyKuiu pa3-
copMaTbui. naoTHh-b. >KypHaa-b M H H . nyTeH c o o ō i u e H i n 1916 
13) PacteTbi HaōepoKHbiK-b. >KypHai'b M H H . flyTeH coo6meHJH 
1917. 14) Pacqen>i Ha6epe>KHbiXT3. rieTporpaj.'b 1916. 15) 
PacqeTbi HaōepoKHb^-b. 2-oe H3AaHie BajībTeprb H Pana, 1922. 

16) Zur Erddrucklehre. Zentralblatt der Bauvervvaltung. 
17) Die VVasserdruckseillinie. Zentralblatt der Bauvervvaltung 
1919. 18) Die ehemals russischen Seehāfen im Baltikum. Jahr
buch d. Hafenbautechnischen Gesellschaft, 192223. 19) Berech-
iiiing von Pfahlgruudungen. Jahrbuch der deutschen Gesell
schaft fiir Bauiugeiiierwesen, 1925. 20) Atsevišķs Doles spēka 
stacijas projekts. Techniskais Žurnāls 1923. g. 21) Projekt eimes 
Pischereihafens in Polangen. Die Bautechnik. 1924. 22) Pfahl-
ņistberechnung. Beton u. Eisen 1924. Kontroverse Ostenfeld-
iacoby. 23) Bestimmung der Einzelpfahllasten bei einseitigen 
Bclastungen von Griindungsplatten. Bauingenieur, 1925. 

Bez tam dažādi referāti Rigasche Industriezeitung'ā. 
No v e i k t o l i e l ā k o d a r b u virknes atzī!mējami_seko-

šie: 1) Daugavas-Gaujas kanāla kuģošanas projekts. 2) Udens
spēka ietaise Daugavas-Gaujas kanāli. 3) Udensspēka ietaise 
Amatā. Cēsu pilsētai. 4) Zvejnieku ostas projekts Palangā. 
ieguvis internacionālā konkumcē I. godalgu. 5) Tallinas ostas 
Paplašināšanas projekts. Ieguvis internacionālā konkurencē 
III. godalgu. 6) Zvejnieku ostu projekti Užavā un Papē. 
7) Doles udensspēka stacijas projekts Daugavā. 

4. Profesors Grigorijs Švarcs ( t ) dzimis 1960. gada 
-2. jūlijā Lodzā. 1870. g. augustā viņš iestājies Varšavā I. kla-
s 'skā ģimnasijā; tēvam pārbraucot uz dzīvi Drezdenē, izstājies 
"o ģimnasijas 1873./4. māc. gada beigās un Drezdenē turpinājis 
vidējo izglītību Nigolevska kga privātā mācības iestādē; pēc 
Pēdējās beigšanas 1876. g. iestājies Drezdenes Politechniskā 
Institūta mēchanikas nodaļā; 1879. g.- 14. novembrī izturējis 
diploma eksāmena I. daļu, iegūstot tiesības pārbaudīties arī 

daļā. Pēc Švarca tēvoča Nikolaja, Sergeja Turģeņeva 
dēla, nāves, ar kura līdzekļiem tas turpināja izglītību, viņš 

16-
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bijis spiests atgriezties Krievijā, kur, lai nezaudētu velti laiki, 
1880. g. janvārī iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā inženieru 
nodaļā, kuru beidzis 1884. g., iegūstot inženiera grādu ar attie
cīgu diplomu. 1885. g. 1. februārī Švarcs nozīmēts par 
asistentu inženieru zinātnēs pie šīs mācības iestādes: 
1886. g. 1. septembrī atvaļināts uz paša lūgumu no 
asistenta pienākumiem. No 1886. g. 1. jūnija līdz 1888. i . 
4. jūlijam viņš skaitījies par techniķi Rīgas-Pleskavas dzelzce u 
būves III. iecirknī; no 1890. g. 30. aprīļa līdz 1896. g. 13. sep
tembrim par stratēģisko šoseju būvju vadītāju pie kara padomes 
kazarmju būvju kommisijas. 1896. g. 14. maijā par sevišķi cītīgu 
un lietderīgu darbību šoseju izbūvē Švarcs apbalvots ar III. šķi
ras Sv. Staņislava ordeni. 1898. g. 23. jūlijā viņš nozīmēts par 
valsts dzelzsceļu pārvaldes kanclejas darbinieku (piekomande-
jot Nikolaja dzelzsceļam) ceļa iecirkņa priekšnieka palīga pienā
kumu izpildīšanai; 1898. g. 1. oktobrī nozīmēts par Rīgas Poli
techniskā Institūta adjunkta profesoru, 1898. g. 1. oktobrī ap
stiprināts par kollēģijas padomnieku ar izdienu un 1901. g. 1. jū
lijā nozīmēts par profesoru inženieru zinībās pie tā paša Insti
tūta. 1902. g. 28. septembrī Švarcs komandēts par Rīgas Poli
techniskā Institūta pārstāvi uz Pēterpili, lai darbotos līdzi aug
stāko mācības iestāžu pārveidošanas kommisija; 1903. g. 1. jan
vārī apbalvots ar III. šķiras Sv. Annas ordeni. 1903. g. 1. jūlija 
viņš nozīmēts par Rīgas Politechniskā Institūta direktora pa
līgu. 1905. g. Rīgas Politechniskā Institūta direktora prof. Val-
dena slimības laikā Švarcs izpildījis direktora un direktora pa
līga pienākumus, no 1903. g. 27. decembra līdz 1904. g. 3. jan
vārim, komandēts uz Pēterpili. lai piedalītos krievu techniskās 
profesionālās izglītības darbinieku 3. kongresā; 1901. g. 1. jū
lijā apstiprināts par valsts padomnieku ar izdienu, 1906. gada 
1. janvārī apbalvots ar II. šķiras Sv. Annas ordeni, 1906. gada 
1. septembrī atbrīvots uz paša lūgumu no direktora palīga pie
nākumiem,1912. g. 1. janvārī apbalvots ar IV. šķiras Sv. Vladi
mira ordeni, 1914. g. 27. maijā komandēts vasaras brīvlaikā zi
nātniskos nolūkos ar personīgiem līdzekļiem uz ārzemēm, 1914 
gada 1. janvārī par sevišķi cītīgu darbību paaugstināts par īstu 
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valsts padomnieku: 1915. g. jūlijā evakuēts kopā ar Rīgas Poli-
teehnisko Institūtu uz Maskavu. 1917. g. 26. jūlijā ar Pagaidu 
\ aldības lēmumu pārdēvēts par ordināru profesoru. 1917. g. 
un 1918. g , Maskavas Ceļa Institūta Padome ievēlējusi Švarcu 
par locekli gala eksāmenu kommisija. 1918. g. jūlija mēnesī 
viņš pārcelts kopā ar Rīgas Polītechnisko Institūtu atpakaļ uz 
Rīgu un palicis par profesoru pie tās pašas dzelzsceļu katedras 
arī vācu okupācijas un lielinieku laikā. Rīgas Politechniskam 
Institūtam pārveidojoties par Latvijas Universitāti, Švarcs, 
sākot no 1919. g. septembra, skaitījies pie tās pašas katedras 
inženierzinātņu fakultātē; 1924. g. tam piešķirts Dr. ing. h. c. 
^rads; 1924. g. komandēts uz ārzemēm iepazīties ar šaursliežu 
dzelzsceļiem un dzelzsceļu būvniecības jaunlaiku pasniegšanas 
iekārtu. S t rādādams praksē, viņš sastādījis neskaitāmu daudzu
mu dažādu šoseju ceļu projektu un piedalījies daudzās ekspertī
zēs dzelzsceļu un hidrotechnikas jautājumos. Visi šie materiāli 
diemžēl palikuši attiecīgās iestādēs par dokumentiem. Latviešu 
valodā publicēts raksts ..Dzelzsceļu tīkla atkarība no lauksaim
niecības". Techn. žurn , 1926. g. Nr. 18. Prof. G. Švarcs miris 
1928. g. 28. septembrī Rīgā. 

B. Docenti. 

1. Vecākais docents Edvards Ansons ( t ) dzimis 1880. g. 
24. novembrī Zemgalē. Liel-Vircavas pagasta Maz-Reikulu 
mājās; vidusskolas izglītību baudījis Jelgavas reālskolā. 
Pēc kuras beigšanas 1900. gadā iestājies Rīgas Politechniskā 
Institūta lauksaimniecības nodaļā: 1905. gadā bijis spiests pār
traukt studijas un aizceļot uz ārzemēm. Augstskolas izglītību 
v inš turpinājis Dānijā Kopenhagas Lauksaimniecības Augst
skolā, kuru beidzis 1910. gadā ar mācīta agronoma grādu. 
No 1910.—1913. gadam Ansons skaitījies par asistentu kūdras 
izmantošanas stacijā Dubļanas Lauksaimniecības Akadēmijā 
'Galicijā. Lvovas tuvumā), kara laikā darbojies Austrijā kūdrāju 
izmantošanas laukā, no 1919.—1920. gadam iejēmis vecākā re-
terenta vietu Valsts Kūdras Institūtā Varšavā. 1920. gadā An-
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sons atgriezies Rīgā; 1920. gadā iecelts par Zemkopības Mi
nistrijas meliorācijas pārvaldes kultūrtechnikas nodalās vadi-
tāju un Zemkopības Ministrijas kultūrtechnikas skolas direk
toru. 1920. gadā viņš ievēlēts par docentu Latvijas Universitātes 
inženierzinātņu fakultātes kultūrtechnikas nodaļā, kur mācījis 
pr iekšmetus: vispārīgo augkopība, kūdras vērtēšanu un saga
tavošanu, kūdrāju, pļavu un ganību kultūru. Ansons ko
mandēts uz ārzemēm zinātniskos nolūkos 1924. gada va
saras brīvlaikā (lauksaimniecisku izmēģinājumu stacijas Dā
nijā un Zviedrijā), 1926. gada rudenī apmeklējis Berlīne 
starptautisko fōtogrammetrijas 11. vispārīgo kongresu. No 
1926.—1928. gadam viņš skaitījies par Latvijas Universitātes 
inženierzinātņu fakultātes kultūrtechnikas nodaļas vadītāju: 
Universitātes Padomē darbojies no 1. jūlija 1923. g. līdz 1924. g. 
30. jūnijam un no 1927. g. 1. jūlija līdz 1928. g. 23. janvārim. 
Ansons miris 1928. g. 23. augustā. 

Ansons sarakstījis savā specialitātē vairāk grāmatu vācu, 
dāņu, polu un latviešu valodā, no kurām fakultātes bibliotēkā 
atrodams tikai visai niecīgs skai ts : 1) Kūdrāju pakaiši. 24 lpp. 
2) Referāts par komandējumu uz Berlīni 19. novembrī 1926. g 
ekskursijā ar inženierzinātņu fakultātes kultūrtechnikas nodaļas 
studentiem. 

2. Vecākais docents Jānis Balodis dzimis 1878. g-
10. oktobrī Tr ikātas pagastā, zemāko izglītību baudījis Trikātas 
draudzes skolā; vēlāk mācījies P leskavas mērnieku skolā, kuru 
beidzis 1898. g. augustā. Kā eksterns viņš izturējis eksāmenu 
par pilnu reālskolas kursu un 1903. gadā iestājies Konstantina 
Ģeōdaisijas un Mērniecības Institūtā Maskavā, kuru beidzis 
1908. g. Pēc institūta beigšanas Balodis nodarbojies kolōnisā-
cijas valdē par vecāko technisko darbu vadītāju Akmolinas ra
jonā. Šinī amatā būdams tas vadījis mērniecības darbus pie 
zemes atsavināšanas valsts zemes fondā un sadalīšanas kolō-
nisācijas vajadzībām. Baloža pārziņā atradusies uz sagatavoto 
fonda zemi attiecīgā informācijas materiāla kopošana un izdo
šana pārceļotāju un pārceļošanu vadošo iestāžu vajadzībām, ze
mes uzmērīšanas technisko instrukciju izstrādāšana un triangu-
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lācijas darbu organizēšana un vadīšana. No 1918. gada 
Balodis darbojies par asistentu Omskas Zemkopības Insti
tūtā. Pēc šī institūta apvienošanas ar kommercinstitūtu par 
Sibīrijas Zemkopības un Rūpniecības Institūtu 1920./21. 
akadēm. gadā, viņš lasījis pēdējā ģeōdaisiju. Tanī pašā mācības 
gadā Omskas mērniecības un zemes ierīcības technikumā viņš 
lasījis kartogrāfiju un vadījis praktiskos darbus „vismazāko 
kvadrātu metodes" priekšmetā. 1921. g. jūnijā Balodis atgrie
zies Latvijā un iestājies Zemkopības Ministrijas mērniecības 
daļā par vecāko inženieri. 

No v e i k t o d a r b u virknes atzīmējami sekošie: 1) Ak-
nmlinas apgabalam mērogā 1 : 420 000 Gausa konformo konisko 
projekciju aprēķins. Šīs kar tes sastādīšanas un izdošanas krā
sas organizēšana un vadīšana. Līdz sabrukumam pilnīgi no
beigtā veidā izdoti 3 apriņķi, pārējiem diviem izdotas tikai kon
tūras kartes. Karte aptver apm. 50 miljonu hektāru lielu terri-
toriju. 2) Aprēķinājis ekvivalento Bonna projekciju mērogā 
1 :84.000 kartei, sastādītai apm. 100.000 ha lielai territōrijai 
Čaeŗlinas upes rajonā Petropavlovskas, Kokčetavas un pa daļai 
Omskas apriņķa apūdeņošanas vajadzībām. 3) Sastādījis 
Alūksnes pilsētas trigonometrisko tīklu un pilsētas apbūves 
plānu. 4) No i e s p i e s t i e m d a r b i e m minams sfairiskās 
trigonometrijas kurss. 5C 1924. g. mērnieku un kultūrtechniķu 
kongresā referējis par mērnieku izglītību. 6) Inženierzinātņu 
fakultātes uzticētā akadēmiskā runa 1926. g. Temats : „Zemes 
īpašumu izcelšanās Latvijā". 7) Sagatavoti manuskripti sta
tikā un stiprības mācībās teorētiskā mēchanikā, elementāram 
kursam. 8) Sakrāti materiāli par latviešu klaušām un nodevām 
zviedru un krievu laikos pēc šo laiku kadastriem. 

3. Vecākais docents Jēkabs Cizarevičs dzimis 1868. g. 
B. novembrī Kurzemē, Emburgas pagastā Cīzaru mā
jās; apmeklējis Jelgavas reālskolu un kursu beidzis 1888. g.; 
Par mājskolotāju darbojies līdz 1889. g , tā paša gada septembrī 
Iestājies Rīgas Politechnikas inženieru nodaļā, kuras kursu bei
dzis ar būvinženiera grādu 1895. g. maijā. Pēc tam viņš bijis 
Par būvju vadītāja palīgu pie kara šoseju būves līdz 1896. g. 
janvārim; kara dienestā iestājies par savvaļnieku 1896. g.: die
nestu atstājis ar reserves leitnanta pakāpi. No 1897. g. viņš 
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bijis par iecirkņa priekšnieka palīgu ceļa dienestā uz Maskavas-
Ķījevas-Voroņežas dzelzsceļa, un 1898. g. uz Dienvidu-Rita 
dzelzsceļa. Ceļa iecirkņa priekšnieka amatā bijis uz Dienvidu-
Rīta dzelzsceļiem no 1898. g. 25. augusta līdz 1901. g. 1. maijam 
un uz Katrīnas dzelzsceļa no 1901. g. 1. maija līdz 1912. g. 1. no
vembrim. Par sevišķu uzdevumu inženieri Cizarevičs bijis nie 
Katrīnas dzelzsceļa galvenā direktora no 1912. g. 1. novembra 
līdz 13. aprīlim 1913. g. un par ceļa nodaļas priekšnieku (ceļa 
direktora palīgu līnijas darbiem) uz Katrīnas dzelzsceļa no 
13. aprīļa 1913. g. līdz 1920. g. 28. janvārim, un tad līdz 1922. g. 
20. mar tam — par ceļa nozares technisko direktoru. Šajā laikā 
viņš bijis arī par Luganskas techniskās dzelzsceļa skolas goda 
kuratoru un eksaminācijas kommisijas priekšsēdētāju, kā ari 
par Starobolskas dzelzsceļa pētīšanas darbu vadības Inspek
toru. — No 1922. g. 1. aprija Cizarevičs ievēlēts par docentu 
inženierzinātņu fakultātē Latvijas Universitātē. 

Izpildījis sekošus atsevišķus uzdevumus: 1) Ceļu Mini
strijas uzdevumā piedalījies kommisija Vladikaukāza dzelzsceļa 
un būvju drošības noskaidrošanā 1913. g. 2) Piedalījies kom
misija, kas 1912. g. piejēmusi valsts īpašumā Varšavas-Vīues 
dzelzsceļu. 3) 1912. g. komandēts zinātniskā nolūkā uz VI. starp
tautisko materiālu pētīšanas kongresu Ņujorkā un Amerikas 
dzelzsceļu techniskā un saimnieciskā apskatē. 

Ārpus dzelzsceļa darbojies: 1) P a r docentu Jekaterinas 
Politechniskā Institūtā, mācīdams dzelzsbetonu un hidrauliku 
1920.'21. g. 2) P a r lektoru Jekaterinoslavas technikumā teo
rētiskā mēchanikā un grafostatikā 1921./22. g. 3) Par docenta 
Jekaterinoslavas dzelzsceļa Politechnikā, zinātniskā organisa-
cijā 1921.122. g. 

No l i e l ā k o v e i k t o d a r b u virknes atzīmējami seko-
šae: 1) Mezglu staciju pilnīga pā rbūve : Popasnaja, Alčevskoje. 
Rodakovo, Šterovka. 2) Slīdošu uzbērumu uzlabošana ar dre
nāžu un atbalsta mūra konstrukciju uz dzelzsceļa līnijas Debal-
cevo-Lističanoka. 3) 13 vērs tes ūdensvada būve Popasnajas 
stacijā. 4) Ceļa kāpuma samazināšana iecirkņos. 5) Otra ceļa 
būves: Debalcevo-Alčevskaja un Debalcevo-Sterovka ar māk
slīgām un cīvīlbūvēm. ar centrālisācijas un bloksistēmas uzbū
vēm. 6) Divu pieveddzelzscelu būve. 7) Vairāku mezglu sta
ciju pasažieru ēku, skolas ēku un ūdenstorņu būves. 
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L i e l ā k i p r o j e k t i : 1) Projekts trim pieveddzelzsce-
ļiem ar pētišanas darbiem. 2) Pārmiju un krustojumu izgatavo
šanas darbnīcas (mēch. ierīce) projekts. 3) Kabju, bulšu izgata-
\ ošanas darbnīcas projekts (mēch. ierīce). 4) Šķembju izgata
vošanas ierīces (15.000 kub. asu gadā) projekts. 5) Sliežu galu 
nozāģēšanas ierīces projekts. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 3aMl>TKn o nyTeBbix'b pa6oTaxi> ii 
n.\b C T O H M O C T H . 3anncKH Hivm. PyccK. TexH. O-Ba, EKaTepHHO-
c . i a B C K o e OTff 1911 r. 2) Maiepia^bi KT> Bonpocy o npHM'imeHiH 
UIZ6HH BT> KaMecTB% ōaaaacTa ffjin »<e;i'E3HO.āopo>KHaro nyTH. 
btcTH. EKaTepHHHHCK. m. ff. 1915. 3) >Kea433o6eTOHHbiH m n a a b i . 
3anncKH Hiun. PyccKaro TexHHiecK. O-Ba EKaTepHHOcnaBCK. OTU. 

4) Pētījums par ceļa virsbūves tekošas izlabošanas darbu zi
nātnisku organisāciju un kontroli. Darbu chronometražs. Ma
nuskriptā Katrīnas dzelzsceļu pārvaldē. 5) Referāts par darbu 
zinātnisku organisāciju: ripHHUHnbi CHCTeMbi ycn-BuiHOCTH. Btcr -
HIIKT, EKaTepHHHHCK. 7K. ff 1917. 6) Referāts: r i y T e B b I H 3aM-ETKH 
o KOMaHflHpoBK'fe B"b C o t f f . IIlTaTbi C. AMepHKH. 8) Referāts, 
MaTepiajībi KT> Bonpocy o H a y H H O H opraHH3auiH nyTeBbix"b p a ō o r b ; 
iespiests Krievijas ceļa ministrijas orgānā BH3y ; r b a . 

4. Vecākais docents Oustavs Klaustinš dzimis 1880. g. 
28. augustā (v. st.) Kurzemē, Dobeles apr. Mežmuižas 
pagastā, kur tēvs bijis par skolotāju; pirmo izglītību dabūjis pie 
tēva Mežmuižas pagasta skolā; vidusskolas izglītību baudījis 
•lelgavas reālskolā, kuru apmeklējis no 1895.—1901. g.; augstāko 
izglītību smēlies Rīgas Politechniskā Institūta mēchanikas fa
kultātē, kuru ar pārtraukumiem apmeklējis no 1901. līdz 1908. g. 
un 1908. g. beidzis ar inženiera technologa grādu un ar uzslavu. 
Pirmais inženiera darbības lauks Klaustiuani bijis uz Maskavas-
Kazarjas dzelzsceļa: no janvāra 1909. g. viņš bijis par lokomotī
ves vadītāja palīgu un lokomotīves vadītāju, tad par jaunāko 
inženieri Maskavas dzelzsceļu galvenās darbnīcās un dzelzs
ceļu valdes techniskā nodaļā. 1911. gada septembrī Klau-
s t inš pārgājis uz Maskavas - Brestas (vēlāk Aleksandra) 
dzelzsceļu par Minskas mašīnu iecirkņa priekšnieka pa-
''gu. No turienes 1913. gadā viņš pārcelts uz jaunuzbū-
y ēto Tjumenes-Omskas dzelzsceļu par vecāko inženieri dzelzs-
ce|a valdē; 1914. gadā atpakaļ uz Aleksandra dzelzsceļu par 
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Minskas galveno dzelzsceļu darbnīcu nodaļas vadītāju un 
priekšnieka palīgu; 1916. g. iecelts par Minskas mašīnu iecirkņa 
priekšnieku ura 1917. g. par Minskas galveno darbnīcu priekš
nieku, kura pienākumus izpildījis līdz 1918. g. novembra mēne
sim, līdz pārnākšanai Latvijā, kur tūliņ stājies jaunorganizējamā 
Satiksmes Ministrijas dienestā. No 1919. gada janvāra lidz 
jūlijam Klaustinš bijis par Liepājas galveno dzelzsceļu darb
nīcu un V. Ekpluatācijas nodaļas priekšnieku; no 1919. gada 
jūlijam līdz 1921. gada mar tam par Latvijas dzelzsceļu galveno 
direktoru; no 1920. gada līdz šim laikam par Latvijas Uni
versitātes docentu: 1923. gadā bijis Meijerovica Kabinetā par 
Darba Ministri : no 1922. gada līdz šim laikam ir Univer
sitātes Saimniecības Padomes loceklis; 1925 2 6 , 1926 27. m. £. 
un no 1. jūlija 1929. gada prorektors saimniecības lietās 
Klaustinš bijis inženieru techniķu kongresa biroja prēsi
dija loceklis, Inženieru Savienības, (tagadējās inženieru bie
drības) valdes loceklis (arī vēl t agad) : Techniskā žurnāla di
binātājs un pirmais redaktors . 1925. g. viņš atradies zinātniska 
komandējumā ārzemēs dzelzsceļu administrātīvi-saimniecisko 
un ekspluatācijas jautājumu studēšanai uz Vācijas. Holandes. 
Beļģijas, Dānijas un Zviedrijas dzelzsceļiem. 

No 1 i e 1 ā k o d a r b u virknes atzīmējami sekošie: 1) Teo
rētisks, technisks un izmaksas projekts par pastāvošās 
Maskavas-Kazaņas dzelzceļu preču lokomotīves 0—4—0 tipa 
pārbūvi uz lokomotīvi ar tvaika pārkarsētāju. 2) Projekts I 
un II. klases pasažieru vagonu tvaika formalīna desinfekcijas 
ietaises uz Maskavas-Kazaņas dzelzceļiem. 3) Krievijas valsts 
dzelzsceļu preču lokomotīves 0—4—0 „Compound" sistēmas 
konstruktīvo trūkumu un darba trūkumu izpētīšana attiecība 
uz kurināmo un ūdens patēriņu. Pētījumi izdarīti uz Aleksandr', 
dzelzsceļa. 

Pašlaik strādā pie lielāka darba par dzelzsceļu jaunlaiku 
administrātīvi-saimnieciskiem un ekspluatācijas, kā arī dzelzs
ceļa tarifa jautājumiem. 

5. Vecākais docents Pāvi ls Pāvu lāns dzimis 1883. S 
28 . decembrī Kurzemē Seces pagas tā ; beidzis reālskola 
1903. gadā, viņš tanī pašā gadā iestājies bij. Rūgas Politech-
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niskā Institūta būvinženieru fakultātē, kuru beidzis ar pirmo 
grādu 1911. gadā. 1909. gadā, vēl students būdams, Pāvu-
lans iestājies bij. Rīgas-Orlas dzelzsceļa dienestā par desmit
nieku un no 1911. gada līdz 1914. gadam par inženieri pie Rīgas 
dzelzsceļa mezgla pārbūves darbiem, kur lielāko daļu bijis no
darbināts pie Rīgas dzelzsceļa tilta būves pār Daugavu. No 
llM4. līdz 1919. gadam viņš izpildījis ceļa iecirkņa priekš
nieka pienākumus un ari valdījis 80 km garumā otro sliežu ceļu 
un visu attiecgo tiltu būvi; no 1919. g. līdz 1920. g. bijis dažādos 
atbildīgos amatos uz dzelzsceļiem Rīgā un no 1920. līdz 1922. g. 
par ekspluatācijas nodalās priekšnieku uz Latvijas dzelzsceļiem. 
Latvijas Universitātē Pāvulāns sācis darboties 1921. gadā 
par docentu inženierzinātņu fakultātē, kur lasījis dzelzs tiltu un 
dzelzs konstrukcijas un vadījis projektu izstrādāšanu. Viņš vei
cis zinātniskus pētījumus pie šādiem paša projektētiem tiltiem: 
par Ventu pie Skrundas, pār Lielupi pie Jelgavas un pār Lielupi 
Pie Bulduriem (periodiska pārbaude). Minēto pētījumu resul-
tāti apstrādāti un sakopoti atrodas fakultātes bibliotēkā. Inže-
nieŗkonstrukciju pētīšanas institūtā 1928./29. m. g. Pāvulāns ie
sācis teorētiskus pētījumus pie speeiālizgatavotiem dzelzskon-
strukciju darinājumiem un konstruējis veidmaņu mērītāju apa
rātu, kuru lietderību pārbauda laboratorijā un pie izdarītām 
būvēm. 

No l i e l ā k o d a r b u virknes atzīmējami: 1) Dzelzs
ceļa tilta projekts pār Abeliju Lietuvā. Realizēts. 2) Tilta prō-
iekts pār Daugavu Rīgā (saspridzinātās virsbūves atjaunoša
nai). Realizēts. 3) Dzelzsceļa tilta projekts pār Ventas upi. 
Realizēts. 4) Dzelzsceļa tilta projekts pār Lielupi Jelgavā. Rea
lizēts. 5) Četri varianti tiltam pār Lielupi Bulduros. Vēl nav 
realizēts. 6) Divi varianti tiltam pār Sarkandaugavu Rīgā. 
') Konkursa projekts dzelzsceļa tiltam pār Daugavu Krustpilī. 
)̂ Konkursa projekts dzelzsceļa tiltam pār Daugavu Daugavpili. 

') Dzelzskonstrukciju projekts un būvvadība uz vietas stikla 
abrikas „Emolip" rāmju konstrukcijai ar ap 30 m. lielu spraugu 
"i fabrikas prasībām atbilstošu jumtu konstrukciju. 10) Bez 

:am sastādīti projekti tiltiem ar mazām spraugām un vairāki 
Jzelzskonstrukciju projekti. 
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Būvinženieru biedrībā nolasīti referāti : 1) Bulduru 
dzelzs tilta atjaunošana. 2) Vecā dzelzs tilta pārbūve Rīgā pār 
Daugavu. Noturējis akadēmisku runu inženierzinātņu fakultātē 
par tematu: „Dzelzs pretestības izmantošana būvniecībā". In
ženierzinātņu fakultātes bibliotēkā atrodas izstrādātie projekti 
tiltiem pār Abeliju. pār Daugavu Rīgā. pār Lielupi Bulduros uti 
pār Ventu. 

I e s p i e s t i e d a r b i - I) Dzelzsceļa tilta izmēģināšana 
pār Daugavu Rīgā. 2) Vecā dzelzs tilta atjaunošana pār Dau
gavu Rīgā. Techniskais Žurnāls. 3) Dzelzs kā materiāls būv
niecībā. Techniskais Žurnāls. 4) Dzelzs tiltu pastiprināšanas 
un paplašināšanas pajēmieni. Techniskais Žurnāls. 

6. Vecākais docents Alfrēds Razums dzimis 1880. 
gadā Zemgalē, beidzis Jelgavas reālskolu un papildu klasi Ce-
repovecā, būvinženiera grādu ieguvis Rīgas Politechniskā In
stitūtā 1909. g. Līdz 1911. g. viņš strādājis par inženieri Tambo-
vas guberņas zemstē, par guberņas un apriņķa inženieri Boriso-
gļebskā, no 1911. gada līdz 1913. gada rudenim — par virsinže-
nieri Saratovas guberņas zemstē. 1913. gada rudenī Ra
zums pārnācis Rīgā, kur nodibinājis savu būvfirmu, pa
darījis dažādus lielus būvdarbus Rīgā, Daugavgrlvā, Rē
velē, nodarbinādams no 1913. līdz 1916. gadam ikgadus 
apmēram 2200 strādnieku. Revolūcijas dēl, pēc pilnīgas iz
maksas visiem strādniekiem un saviem finansētājiem, uzjēmums 
palicis bez apgrozības līdzekļiem, jo Padomju valdība neatrada 
par vajadzīgu pildīt maksājumus par valstij padarītiem būvdar
biem. Okupācijas laikā Razums piedalījies Izglītības Biedrības 
vidusskolas organisācijā un darbojies par skolotāju matemātika. 
Padomju valdības laikā viņš dabūjis agrākos materiālus par 
Daugavas izbūvi, turpinājis pētījumus Daugavas spēkstacijas 
izbūvei pie Doles; pēdējos darbos piedalījušies vairāk Politech
niskā Institūta mācības spēku. Ar Latvijas valdības at
griešanos Rīgā Razums palicis arī turpmāk par Dau
gavas izbūves valdes priekšnieku līdz organisācijas lik
vidēšanai; piedalījies par speciālistu miera līguma no
slēgšanā ar Padomju Krieviju. Pie Latvijas Universitātes 
nodibināšanas viņš bijis par Izglītības Biedrības un La-
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tvijas Inženieru Savienības pārstāvi inženierzinātņu fakultātes 
organizēšanā un kopā ar uzaicinātiem mācības spēkiem iz
strādājis fakultātē mācāmo priekšmetu un nozaru sarakstus. 
Universitātes pirmos četros pastāvēšanas gados v i ņ š bijis ne
pārtraukti par Universitātes Padomes locekli; no 3. februāra 
1920. g. līdz 30. jūnijam 1923. g. — par universitātes prorektoru 
saimniecības lietās, kad organizēja tagad pastāvošo Saimnie
cības Padomi un fakultāšu saimniecību. 1924. gada vasarā 
viņš nodibinājis būvfirmu „Inž. A. Razums un E. Eglīte", kas 
izpildījusi 1924. un 1925. g. vairākas atbildīgas būves. 

No l i e l ā k o d a r b u virknes atzīmējami: 1) Rīgas 
pilsētas sistemātiskas kanālisācijas i z b ū v e Maskavas un Pēter
pils priekšpilsētās, 1913.—1916. g. 2) Betona darbi p i e Dau-
gavgrīvas cietokņa jaunbūves Mangaļu salā. 3) 1916. gadā — 
Rēveles cietokšņa i z b ū v ē če t rās vismodernākās 12" torņa ba-
tarējās. Pie būves bijuši nodarbināti ikdienas apm. 2000 strād
nieki. 4) Daugavas spēka stacijas izbūves pētīšanas darbi. 
5) No 1925. līdz 1928. g. Liepājas-Glūdas dzelzceļa jaunbūves 
I iecirkņa būvdarbu izpildīšana. 6) 1929. g. Rīgas-Rūjienas 
dzelzsceļa jaunbūves izpildīšana. 

Paidagōģiskā darbība. 1) No 1911. l īdz 1913. gadam 
Pasniedzis būvmācību Sara tovas techniskā zemstes desmit
nieku skolā. 2) 1917./18. gadā bijis par matemātikas skolotāju 
Latvijas Izglītības Biedrības vidusskolā. 3) No universitātes 
dibināšanas līdz š i m par vecāko docentu p i e būvsaimniecības 
katedras. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) OnbīTbi H a ; r b H<e;i'B30-6eT0H0M'b 
H o n p e ^ t ^ e H i e ocHOBHbix'b flon>CKaeMux'b HanpHHteniH. JļoKJiaĶ-b. 
TaMŌOBi, 1911. Tun. ry6. 3eMCTsa 41 lp 2) PyKOBO.a,CTBO KT> 
<i3roTOBJiemK> necotHOueMeHiHOH Hepeni UH . CapaTOB-b. 3e i«cK. 
Tnn. 3) EIOKpbiTiH orHeynopHWX'b Kpbiurb. 4) Daugava kā ūdens-
spēks un kuģniecības s p ē k s . 5) Mechanika 1921. g. Daile un 
Darbs 164 lpp. 

7. Vecākais docents Arturs Tramdachs dzimis Zem
galē 1884. gada 14. septembrī, vidusskolu apmeklējis Jelgavā 
'to 1897. līdz 1903. gadam, iestājies Rīgas Politechniskā Insti
tūtā 1903. g. un ieguvis būvinženiera grādu ar uzslavu 1910. g. 
Pēc nelieliem darbiem Maskavas guberņā un Rīgā Tram
dachs iestājies 1. oktobrī 1911. g. Rīgas Orlas dzelzsceļu valdē, 
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kuru kā sevišķu uzdevumu inženieris atstājis 1918. gada 1. ok
tobrī. No valsts dibināšanas līdz 3. augustam 1919. g. viņš bijis 
par Satiksmes Ministra biedru un pēc šā posteņa likvidēšanas 
par sevišķu uzdevumu ierēdni pie Satiksmes Ministrijas. 
No 5. augusta 1919. g. iecelts par Latvijas dzelzsceļu technisko 
direktoru un atstājis šo posteni 16. jūlijā 1921. g., pārejot uz uni
versitāti ; citus posteņus valsts dienestā vairs nav iejēmis. Par 
mācības spēku viņš apstiprināts no 11. septembra 1919. g , par 
štata docentu — no 24. janvāra 1920. g. Tramdachs piedalījies 
Organisācijas Padomē par Sat iksmes Ministrijas delegātu. 
Universitātes Padomē darbojies kā inženierzinātņu fakul
tātes dekāns un vēlāk kā delegāts — 1924.25, 1925 26. 
un 1926./27. mācības gadā. Inženierzinātņu dekāna amatu 
viņš izpildījis 1924./25. un 1925./26. mācības gadā, inže
nierzinātņu fakultātes konstrukciju pētīšanas institūta direk
tors bijis sākot no 1926. g. 1. jūlija. Tramdachs komandēts uz 
ārzemēm zinātniskos nolūkos 1923. un 1926. g. vasaras brīv
laikā ar Kultūras Fonda pabalstu. No 1. jūl. 1929. g. inženier
zinātņu fakultātes dekāns. 

No l i e l ā k o d a r b u virknes atzīmējami: 1) Priekšprō-
jekti, projektēšanas noteikumi, sacensības resultātu apstrādā
šana un būvvadība 1911 —1915. g , ceļot dzelzsbetona dzelzs
ceļa viaduktus pār Gogoļa, Dzirnavu, Lāčplēša un Daugav-
grīvas ielu, arī Rīgas galvenās bagāžas telpu un pasažieru tu
neļa pārklāju ceļot. Sakarīgais literāriskais materiāls nav 
publicēts un glabājas attiecīgās R. O. dzelzsceļa valdes un Krie
vijas Satiksmes Ministrijas archīvos. 2) Vakaru un dienvidu 
vakaru fro:itei sastādīti dzelzsceļu līniju atjaunošanas plāni uu 
programmas, ieskaitot tiltu basu apgādājumus šim nolūkam 
un remonta vilcienu iekārtošanu — kad Krievija sagatavoja 
savu ofensīvi lielā pasaules kara laikā. Veikti no 1915. līdz 
1917. gadam. Ne ģenerālplāni, ne arī dctaljētie projekti nav 
publicēti. 3) Visi pagaidu darinājumu un pastāvīgo tiltu pro
jekti otram dzelzsceļam starp Vitebsku un Oršu. Nav pūbk-
cēti. Veikti no 1916. līdz 1918 g. 4) Latvijas dzelzsceļu pagaidu 
iekārta organisācijas laikam, izstrādāta 1918.—1919. g. Nav 

publicēta. 5) Atsauksme par dzelzsbetona stabu anomāliju ostas 
noliktavā. Iesniegta Jūrniecības departamentam 1927. gada. 
()) Sarkandaugavas dzelzsbetona tilta pārbaude. Iesniegta Rī' 
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iras pilsētas valdes būvniecības nodaļai 1928. g. 7) Atsauksme 
par jumta konstrukcijas stāvokli L. U. galv. ēkā. Iesniegta 
L. U. saimnieciskai padomei 1929. g. 

S a s t ā d ī t i p r o j e k t i : 1) Gogoļa ielas viaduktam Rīgā. 
Litografēts 1913. g. Uzcelts 1914. g. 2) Lāčplēša ielas viaduk
tam Rīgā. Litografēts 1913. gadā. Uzcelts 1914. gadā. 3) Di
viem dažādiem viaduktiem pār Branskas dzelzsceļa staciju. 
Litografēts 1916. gadā. Nav realizēts. 4) Rāmavas kūts grie
stiem beku sistēmā. Nav publicēts. Realizēts 1924. g.adā. 
5) Valsts saldētavas projekts beku sistēmā. Nav publicēts. 
Realizēts 1927. gadā. 

Komandēts uz ā rzemēm: 1) 1923. gadā jaunu betona masas 
izstrādāšanas pajēmienu studēšanai. Ziņojums Universitātes 
Padomei manuskriptā, ievietots centr. biblotēkā. 2) 1926. gadā 
modernu pētīšanas laboratoriju iekārtas studēšanai. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Ledgriežu aplēses jautājums. 
Latvijas Universitātes Raksti. III. 1922. g. (91.—108. lpp) . 
-) Tuvīnu formulas tapu aplēsei. L. U. rakstos VII. 1923. gada 
(327 .^341. lpp.). 3) Liets betons. Techniskais Žurnāls 1925. g. 
Nr. 10 12. 4) Uzpūsts betons un uzpūsta betona pielietošana, 
rechniskais Žurnāls 1926. g. Nr. 11. un 19. 5) Naglojumi. Tech
niskais Žurnāls 1927. g. Nr. 13,14. 6) Koks kā būvmateriāls. 
Būvinženieru Biedrības izdevums 1928. gadā. 7) Dzelzs dau
dzums st iegrotās betona konstrukcijās. Latvijas inženieru un 
techniķu kongresa žurnāls 1923. g. Nr. 12. 8) Pagaidu notei
kumu pamati projektu sastādīšanai dzelzsbetona konstrukci
jām un dzelzsbetona darbu veikšanai. Latvijas inženieru un 
techniķu II. kongresa raksti 1923. g. 9) Beku griestu aplēses 
pamati praksē. Latvijas inženieru un techniķu kongresa bi
roja žurnāls, 1924. g. Nr. 7,8. 10) Aptveri un viņu metinā
šana. 1928. g. 11) Port landcementa normas, E. Rozenšteins 
t'n A. Tramdachs 1928. g. Oikonomists, Nr. 19. un 20. 
12) Pie gataviem darinājumiem izdarāmo zinātnisko pētījumu 
"atlabanējais stāvoklis Šveicē. Techniskais Žurnāls, 1928. g. 
Nr. 22 . -24 . 

Inženierzinātņu fakultātes akadēmiskā runa 1928. gadā: 
•Dzelzsbetona darinājumu pārbaudes grūtības." 

8. Vecākais docents Maksimiliāns Vēgners dzimis 
1884. g. 22. jūlijā Rīgā, 1903. g. beidzis Pētera 1. reāl
skolu Rjgā un tā gada rudenī iestājies Rīgas Politechniskā In
stitūta inženieru nodaļā, ko beidzis 1907. g. janvārī ar I. šķ. būv-
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inženiera grādu. 1907. g. 1 decembrī viņš iestājies valsts diene
stā — Krievijas Zemkopības Ministrijas Zemes Kultūras depar
tamentā, pie kam piekomandēts Baltijas Domeņu pārvaldes ln-
drotechuiskai nodaļai Rīgā par inženieri-hidrotechniķi; līdz 1915. 
gadam Vēgners strādājis kultūrtechnikas laukā Vidzemē un 
Kurzemē galvenā kārtā pie nosusināšanas darbiem; viņa vadība 
un pēc viņa projektiem padarīti plaši novadu regulēšanas darbi 
valsts muižās un mežos. Viņam izdevies sastādīt labu kadru 
praktiski izglītotu kultūrtechniķu, kuriem a tvērās plašs darba 
lauks Latvijas tapšanas laikā, kad uzsākti plašāki meliorācijas 
darbi kā n o valsts puses, tā ari no privātām organisācijām un 
personām. No 1913. līdz 1916. gadam Vēgners skaitījies ari 
Latvijas Lauksaimniecības Oikonomiskās Sabiedrības dienestā 
par šīs sabiedrības kultūrtechniskā biroja vadītāju. No 
1915.—1918. g. viņš iejēmis hidrotechnisko darbu vadī
tāja amatu pie I, V un XII armijas, frontē s t a rp Kemerēm un 
Dolecku. Latvijas tapšanas laikā Vēgners uzaicināts pa r Melio
rācijas pārvaldes direktoru pie Zemkopības Ministrijas, kur līdz 
1920. g. beigām pārzinājis kultūrtechnikas, kūdrāju izmanto
šanas un purvu pētīšanas darbus, kā a r i mērniecības un teclī-
niskus darbus sakarā ar agrārreformas izvešanu dzīvē. Tanī 
pašā laikā viņš jēmis dzīvu dalību Latvijas Izglītības Biedrības 
Augstskolas sekcijā pie Latvijas Universitātes nodibināšanas; 
fakultātē darbojies, sākot ar Izglītības Ministra 1919. g. iecelto 
..fakultātes kodolu". 1920. g. pie fakultātes atvērta spe
ciāla kultūrtechnikas nodala kultūrinženieru un ģeōdaitu 
sagatavošanai. Fakul tā tes uzdevumā viņš izstrādājis šis 
nodaļas programmu un organizējis pašu nodalu. Jau 1919. ff. 
fakultāte uzticēja viņam priekšmetu ^meliorāciju' 1 un „ūdeus-
tiesību'" lasīšanu ūdensbūvju nozarē. 1920. gadā Vēgners, at
stājot dienestu Zemkopības Ministrijā, ieskaitīts Latvijas Uni
versitātes štatā k ā docents, N o 1921. līdz 1924. gadam fa
kultāte uzdeva Vēgneram kultūrtechnikas nodaļas pārzinā
šanu. Sākot ar 1924. gadu v iņš v a d a kultūrtechnikas ka
tedru. No 5. septembra 1922. gadā viņš b e z pārtraukuma, 
kā fakultātes sekretārs , vadījis fakultātes tekošās lietas w 
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l-vfzinājis fakultātes bibliotēku. Vēgners jēmis dzīvu dalību 
\ . rāk desmitās fakultātes ieceltās kommisijas. Ārpus ūni-
v,r sitāt es Vēgners jēmis aktīvu dalību pie Latvijas ūdens 
likuma projekta izstrādāšanas par referentu un lietpratēju un 
d rbojies Zemkopības Ministrijas kultūrtechnikas daļā un Rīgas 
p .-ētas būvvaldē par konsultantu lietpratēju meliorācijas jau
tājumos. Augstskolas uzdevumā viņš bijis ārzemēs zinātniskā 
ii lūkā 1922. un 1928. gados. 

I e s p i e s t i e d a r b i un referāti: 1) Pārskats par Vā-
ciias ūdens likumiem. Mērniecības un Kultūrtechnikas Vēst
nesis 1928. g. 2) Noteku normas. Techniskais Žurnāls 1924. 
gadā un Mērniecības un Kultūrtechnikas Vēstnesis 1924. g. 
• Meliorācija Papē. Oikonomists 1925. g. Nr. 3/4, un referāts 
L..tvijas Būvinženieru Biedrībā 1924. g. 4) Ūdens spēka iz-
n aitošanas tiesības ārzemēs un Latvijā. Techniskais Žurnāls 
1927. g. un referāts Latvijas Melderu Savienībā 1927. g. 5) Tie
sības uz ūdeņiem un ūdeņu izmantošanas tiesības Latvijā. 
' ikonomists 1926. g , Nr. 1/2. 6) Noteces gaita Užavas ba
l ina. Mērniecības un Kultūrtechnikas Vēstnesis 1928 g. 7) No
vērojumi aerodromu izbūves technikā Vācijā. Oikonomists 
1929. g. Nr. 5. 8) Kultūrinženieru izglītība un darbības lauks 
cechoslovaķijā. Referāts Latvijas Kultūrtechniķu Biedrībā 
1-9. g. 26. februārī. 9) Meliorācijas krēditi Šveicē. Mērnie
cības un Kultūrtechnikas Vēstnesis 1928. g. 

9. Vecākais docents Edvards Veiss dzimis 1886. gada 
f l jūlijā Rīgā, 1904. gadā nobeidzis Rīgas pilsētas reāl
skolu un studējis no 1904. līdz 1911. gadam būvinženieru zi
nātnes Rīgas Politechniskā Institūtā, kur noklausījies bez tam 
arī dažādus dabas zinātņu un architekturas priekšmetus. Rīgas 
Politechniskā Institūta kursu viņš nobeidzis 1911. gadā ar 
I šķiras būvinženiera grādu, 1911. un 1912. gadā noklausījies 
;'rī dažādus priekšmetus jaundibinātā universitātē Frankfurtē 
Pie Maines. 1909. g. vasarā Veiss strādājis par ceļu inženiera 
Palīgu Tērbatā, 1910. gada vasarā studiju nolūkos apmeklējis 
Anglijas un Vācijas dārzu pilsētas un strādājis prof. Dr. ing. 

c H. Jansena pilsētas būvniecības darbnīcā Berlīnē. No 
'911.—1912. gadam viņš strādājis pa r inženieri sera W. H. Lind-
' eia birojā Frankfurtē pie Maines, speciāli pilsētu kanālisāciju 

I-atvija; rtniversitāte. 17 
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un pilsētu būvniecības jautājumos; no 10. aprīļa 1912. g. 1 Jz 
1. maijam 1913. g. — Rīgas-Orlas dzelzsceļu valdē Rīgā, spe
ciāli sastādīdams dzelzsceļu valdes ēkas (Rīgā) projektu un 
vadīdams šo būvi. No 1. maija 1913. g. līdz 1. februānm 
1916. g. viņš bijis par Rīgas inženiera un architekta E. Tron-
povska biroja vadītāju, speciāli dzelzsbetona rūpniecības un 
dzīvojamu ēku projektēšanā un būvvadībā, kā arī pilsētu bi v-
niecībā un taksācijā; no 15. februāra 1916. g. līdz 1. jūlij m 
1918. gadā •— būvuzjēmumā ,,T. N. inž. G. Deshaves & C ." 
Maskavā par konstrukciju biroja vadītāju, speciāli dzelzsbe
tona un rūpniecības būvniecībā. Veiss vadījis kā vecākais n-
ženieris Latvijas Dzelzsceļu Techniskās Direkcijas tiltu biroju 
no 10. jūlija 1919. gada līdz 1. aprīlim 1920. gadā. No 1920. g. 
viņš nodarbojies ar privātu praksi būvniecībā un bijis par piln
varnieku patentu lietās. 

Šinī laikā sastādītie projekti un vadītie būvdarbi ir sekosi: 
1) Dzelzsbetona bākas celšana Daugavgrīvā. 2) Dzelzsbetona 
noliktavu celšana Rīgas eksportostā. 3) Dzīvokļu kolonijas 
ēkas dzelzsceļa vajadzībām Vec-Gulbenē. 4) Rīgas pilsētas 
14000 cbm. gāzometra atjaunošana dzelzsbetona konstrukc'ā. 
5) C. Ch. Šmita Rīgas cementfabrikas paplašināšana. 6) Sēr
avotu iestādes ūdenstorņa būve Ķemerēs. 7) V. Ķuzes fabrikas 
jaunceltne. 8) Vairāk rūpniecības būvju un daudz dzīvojamu 
ēku, kā arī pilsētu projekti. 

Rīgas Politechniskā Institūtā Veiss bijis par docentu no 
1. septembra 1917. g. cīvīlbūvju statikas un statikas priekš
metos; ar institūtu reēvakuējies uz Rīgu. P a r štata docentu 
Baltijas Techniskā Augstskolā viņš bijis betona un dzelzsbe
tona būvniecības, būvmēchanikas, masīvu tiltu priekšmetos un 
pie inženierbūvju projektiem un diploma darbiem; šinī amata 
bijis arī lielinieku laikā un no jauna apstiprināts 14. jūlijā 1919-
gadā. Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakaultātē viņš 
bijis par docentu būvmēchanikas priekšmetā un pie inženier
būvju projektiem, architekturas fakultātē—būvvadības un būv-
aprēķinu priekšmetā; Organisācijas Padomes ievēlēts 17. sep
tembrī 1919. g. un par vecāko docentu apstiprināts 1921. S-
4. aprīlī. Veiss komandēts uz ārzemēm zinātniskā nolūka: 
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192 . gadā uz Vāciju, 1923. gadā uz Austriju, Šveici, Vāciju un 
Zviedriju, 1924. gadā uz Austriju un Cechoslovakiju, 1928. gada 
sej mbrī uz II. starptautisko kongresu tiltu būvniecībā Vīnē. 
Pa konsultantu viņš darbojies: Zemkopības Ministrijas mēr-
nieeības daļā pilsētu būvniecības jautājumos no 1923. gada 
-;4 jbruāŗa līdz 15. aprīlim 1926. g , Rīgas Jūrmalas pilsētas 
valdē — pilsētu būvniecības jautājumos no 1922. g. 1. jūnija, 
par ekšlietu Ministrijas Techniskās Padomes locekli no 1922. g. 
līdz 1927. g. decembrim. 

Akadēmiskas un citas speciālas runas un referāti: 
Riters un viņa darbs" inženierzinātņu fak. — V. Ritera 

50 adu profesora piemiņas jubilejas gadījumā. „Zinātne un 
prakse technikā" Rīgas Techniskā Biedrībā. 

i e s p i e s t i e d a r b i : 1) Jauna dzelzsbetona bāka Dau-
gavgrīvā. Oikonomists 1923. g. 2) Druckfestigkeit und Raumge-
wieiit des Betons. Be tonu . Eisen 1923. g. 3) Jaunās vācu dzelzs
betona normas. Techn. Žurn. 1925. g. 4) Koka piepūle. Turpat. 
5) Patentu likums. Turpat. 6) Praktiska pilsētu būvniecība 
Latvijā. Turpat. 7) Celtņi ostās. Techn. žurn. 1926. g. 8) Būv-
likumi. I. inženieru un techniķu kongresa darbos. 

10. Vecākais docents Edmunds Ziemelis dzimis Bauskā 
tS80. gada 7. novembrī; zemāko izglītību baudījis Bau
skas pilsētas skolā, ko nobeidzis 1895. gadā; vidusskolas 
izglītību baudījis Jelgavas reālskolā, kuras kursu nobeidzis 
1900. gadā ar godalgu. Tanī pašā gadā viņš iestājies Rīgas 
Politechniskā Institūta inženieru nodaļā un to nobeidzis 1907. 
sradā, iegūdams būvinženiera grādu ar uzslavu. 1903. gadā 
-ietnelis strādājis pie Aleksandrovskajas-Zinovjevas (Ukrainē) 
dzelzsceļa jaunbūves; 1904. gadā uzmērījis Krustpils, Lī
ganu un Gostiņu miestus (tagad pilsētas) un izstrā
dājis apbūves plānus, kurus pēc tam bij. Krievijas valdība 
ipstiprinājusi; 1905. gadā strādājis pie Ņemanas-Ventas ūdens-
; ela projekta sastādīšanas prof. Šistovska vadībā un izdarījis 
'apildu izmeklēšanas darbus Ventas lejas galā. No 1907. 
'dz 1908. gadam Ziemelis strādājis pie prof. A. Jenša; 
'908.—1909. g. vadījis Rīgas techniķu biedrības technisko bi-
°ia; 1909. gadā apstiprināts par Vitebskas guberņas valdes 

i?* 
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inženieri, kur strādājis līdz 1915. g. beigām, izpildīdams paral-
lēli Vitebskas guberņas zemstes ceļa inženiera pienākumus; 
1915. g. ziemā piekomandēts bij. Rīgas-Orlas dzelzsceļa vaidei 
par inženieri jaunām būvēm; šo vietu atstājis 1918. gada va
sarā. No 1909. līdz 1918. g. viņš ar pārtraukumiem nodarbo
jies Vitebskas valsts reālskolā un sieviešu ģimnasijā par m te
matikas virsskolotāju. 1918. g. Ziemelis strādājis par matemāti
kas virsskolotāju A. Klaustiņa sieviešu ģimnasijā Rīgā. No v; sts 
dibināšanas līdz 3. jānv. 1919. g. Pagaidu Valdības uzdevumā 
viņš organisējis šoseju, zemes ceļu un iekšējo ūdens ceļu pār
valdu; 1919. g. jūnijā un jūlijā pagaidām izpildījis dzelzsceļa ceļu 
un būvju dienesta priekšnieka vietu; 1919. g. jūlijā apstiprināts 
par ceļu un būvju virsvaldes galveno direktoru, kurā amatā 
sabijis līdz 1921. g. jūnijam, kad pārgājis uz universitāti: na 
1922. g. bez pār t raukuma darbojies par techniskās padomes 
locekli pie Iekšlietu Ministrijas būvniecības pārvaldes ; no 1925. 
gada bijis „Techniskā Žurnāla" redak tors ; 1925. gadā no jan
vāra līdz decembrim darbojies Rīgas pilsētas būvvaldē pie 
Pārdaugavas sistemātiskās .kanālisācijas tīkla prōjektēša iâ  
noteikumu izstrādāšanas; no 1925. g. decembra līdz 1926. > 
maijam bijis K. Ulmaņa Ministru Kabinetā par Izglītības Mi
nistri; no 1926. g. maija līdz decembrim A. Alberinga Ministri! 
Kabinetā par Izglītības Ministri un no decembra 1928. gada 
M. Celmiņa Ministru Kabinetā par Izglītības Ministri. Par 
mācības spēku universitātē Ziemelis apstiprināts 19. septembri 
1919. gadā; no 1920. gada 24. janvāra apstiprināts par docenti! 
Sākot ar 1919. g. augustu viņš darbojies par Satiksmes un Dar
ba Ministrijas pārstāvi Augstskolas Organisācijas Padomē līdz 
1921. g. jūnijam; Universitātes Padomē darbojies gan kā inže
nierzinātņu fakultātes dekāns, gan kā delegāts, sākot ar 1922 
gada 1. jūliju bez pārtraukuma. Inženierzinātņu fakultātes de
kāna amatā viņš ievēlēts un apstiprināts 1922./23, 1923 /24. i"1 

1928./29. mācības gadā; par universitātes studentu tiesas locekli 
ievēlēts 1922. gadā un darbojies līdz šim bez pārtraukuma; ko
mandēts uz ārzemēm zinātniskos nolūkos 1922. gada vasaras 
brīvlaikā. 
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No l i e l ā k o d a r b u virknes būvniecībā atzīmējami kā 
k erojamākie sekcšie: 1) Ruščuka pilsētas (Bulgārijā) ūdens
vada un kanālisācijas projekta sastādīšana 1907. gadā kopā ar 
inž. Ķērpi. Literāriskais materiāls publicēts, projekts realizēts. 
2) laroslavas kanālisācijas projekta pārstrādāšana 1908. gadā. 
Literāriskais materiāls publicēts. Projekts nav realizēts 
3) Uojas biedrības mājas projekts, godalgots konkursā 1908. g. 
4) 6 m. augsta aizsprosta projekts uz Gorožankas upes pie Pē 
terpils Vitebskas dz.-c. stacijas Gorodok. Literāriskais ma
teriāls nav publicēts. Realizēts 1911. g. 5) Aizsprosta pār
būves projekts pie Kļasticas. Realizēts 1912. g. 6) 20 m. augsta 
tilta (pār Vitjbas upi Vitebskā) pārbūves projekts līdz ar 
jauniem balstu pamatiem. Literāriskais materiāls nav publi
cē! . Realizēts 1912. g. 7) Vitebskas guberņas Kamerālpa-
latas ēkas projekts. Realizēts 1913. g. 8) Vitebskas II. savst. 
kredītbiedrības projekts, kur ēkai sevišķi grūtos apstākļos 
nācies atrisināt pamatu likšanas jautājumu. Realizēts 1914. g. 
9) Nevelēs cietuma ēkas projekts. Nav realizēts. 10) Ķieģeļu 
fabrikas projekts Vitebskā ar speciālu projektu pamatiem zem 
Hi maņa sist. krāsnēm un 33,5. augstā skursteņa sevišķi grūtos 
bū grunts apstākļos. Realizēts 1914. g. 11) Tilta projekts pār 
Oboļas upi. Realizēts 1914. gadā. 12) Lokomotīvju vēdekļa 
šķūņa projekts Vitebskā. Realizēts 1916. g. 13) Saldētavas 
projekts Daugavpilī un Polockā. Realizēts 1916.—1917. g. 
14) Lokomotīvju vēdekļu šķūņu projekts Mogiļevā un Ro-
slavļja. Realizēts 1916.—1917. g. 15) Jaunu darbnīcu projekts 
Roslavlā (kapitālas būves ar dzelzs jumta konstrukcijām). Nav 
realizēts. 16) Virsvadība pie projekta sastādīšanas un būves 
realizēšanas tiltam pār Juglu uz Vidzemes šosejas 1920. g. 
'?) t. p. pār Gauju pie Murjāņiem 1920. g. 18) t. p. pār Iecavu 
ūz Rīgas—Jelgavas šosejas 1920. g. 19) t. p. pār Gauju pie 
I līderiem 1920. g. 20) t. p. pie vecā Daugavas dzelzs tilta pār
būves projekta sastādīšanas un būves realizēšanas 1921. g. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Jaunlaiku pētījumi par dažādu 
būvkonstrukciju siltuma caurlaišanas spēju. Latv. Inž. un 

echn. kongresa biroja žurnāls 1924. g. Nr. 3/4. 2) Likums par 
ļtiženiera grādu un tiesībām Itālijā. Techniskais Žurnāls 1925. g. 
•\r- 4 5. 3) Ūdens triecis. Techn. Žurnāls 1926. g. 4) Ūdens ap
gādāšana ar vēja imōtōriem. Techn. Žurnāls 1926. g. Nr. 10. 
5) Ūdens piegādāšana. Techn. Žurn. 1926. g. Nr. 19.—23. 

Gruntsudeņa līmeņa pazemināšana^ pie pamatu likšanas. 
I e chn. Žurn. 1927. g. Nr.Nr. 5.—8. 7) Ūdens piegādāšana lauk't 
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saimniecībās. Akc. sab. Valtera un Rapas apgādn. 1927. g. 
8) Pā|u nešanas spēja. Techn. Žurn. 1928. g. Nr. 5.—14. 9) Ma
teriāli pālu nešanas spējas jautājuma atrisināšanai. Latvijas 
Būvinženieru Biedrības raksti II. 1929. g. 10) Rediģējis mirušā 
profesora A. Jenša darbu: BoaocHaōateHie ropoAOB-b H OT-
fl43^bnbix-b B.aa/rEHiH Akc. sab. Valtera un Rapas izdevumā, 
1928. g. 

Inženierzinātņu fakultātes uzticēta akadēmiska runa 
1927. g. 27. maijā; temats „Būvgrunts nešanas spējas pētīšanas 
patreizējais stāvoklis." 

11. Vecākais docents Aleksandrs Labutins dzimis Rīgā 
1880. g , beidzis Rīgas pilsētas ģimnasiju 1899. g. mi 
Rīgas Politechniskā Institūta inženieru nodalu 1904. g. 
No 1905. g. līdz 1915. g. viņš bijis Rīgas pilsētas inženieris; 
projektējis un vadījis dažas pilsētas labierīcības būves, pie 
kam viņa tiešā pārziņā galvenā kā r t ā atradies pilsētai piede
rošās ostas būves un pilsētas pontona tilts. Pilsētas valdes uz
devumā Labutins piedalījies dažādās apspriedēs Tirdzniecības 
nn Rūpniecības Ministrijā Pēterpili sakarā ar dažādiem K gas 
ostas izbūves jautājumiem; 1919. g. komandēts uz Daugavas-
Dņepras kanāla kongresu Kijevā; 1913. g. komandēts uz starp
tautisko ceļu būves kongresu Londonā; par pēdējo koma dē
jumu iesniedzis pilsētas valdei rakstisku pārskatu. 1915. 
gadā sakarā ar kara apstākļiem Labutins pārcēlies i'z 

Pliskavu, atgriezies Rīgā 1919. g , no 1919. g. augusta līdz 
1921. g. bijis par os tas būvju virsvaldes techniskās daļas 
priekšnieku, pēc šīs virsvaldes likvidēšanas par jūrniecības de
partamenta vecāko inženieri. Pēdējā amatā v iņš piedalījies 
pie dažādu Latvijas ostu būvju projektu izstrādāšanas, pa daļai 
pats tādus projektējis. No pēdējiem minami: 1) Mets Rī.ffa? 

ostas būvei gar Daugavas labo krastu starp eksportostu un 
Vecmllgŗāvi. 2) Daugavas regulēšana augšpus dzelzstiltietn 
Rīgas os tā . 1920. g. 19. februārī Labutins apstiprināts par inže
nierzinātņu fakultātes docentu un lasa prōjektīvo ģeometriju. 
Reizē ar to Labutinam uzticēta techniskās mēchanikas prak
tisko darbu vadīšana. 1927. g. jūlijā v iņš iecelts par inženier
zinātņu fakultātes ārštata vecāko docentu. 
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I e s p i e s t i e r a k s t i : 1) Latvijas ostas. Oikonomists, 
I' 20. g. 2) P a r brīvostas ierīkošanu Rīgā. Oikonomists, 1920. g. 
3) Rīgas ostas izbūve. Oikonomists, 1924. g. 4) Ledus iešana 
1 ar to saistītie Rīgas ostas izbūves jautājumi. Techn. Žurn. 
1924. g. 5) Ledus iešana Rīgas ostā 1927. g. Techn. Žurn., 
1928. g. 

12. Vecākais docents Edvards Laimiņš dzimis Tri-
k. tas pag. Zaltes mājās 1882. g. 17. augustā, zemāko izglī
tību baudījis Trikātas draudzes skolā; 1899. g. iestājies Ufas 
n rnieku skolā, ko nobeidzis 1902. g.; pēc tam turpinājis izglī
tību Pēterpils kara topogrāfu skolā, kuras kursu nobeidzis 
1904. g. un paaugstināts par virsnieku kara topogrāfu korpusā. 
I 15. gadā Laimiņš darbojies Rīgā pie Rīgas apkārtnes plānu 
i iemšanas; 1906. gadā komandēts uz Mandžuriju, kur nodar
bojies pie kara topogrāfisko plānu uzjemšanas; 1907. un 1908. 
g Jā pārcelts uz Omskas ka ra apgabala štābu, un nodarbojies 
Pie Krievijas un Ķīnas robežu plānu uzjemšanas Altaja kal-
niījos. No 1908. līdz 1910. gadam viņš piekomandēts 
1'5, Vjazmas kājnieku pulkam Rīgā ierindas cenza iegūšanai. 
1910. gadā Laimiņš iestājies Nikolaja Ģenerālštāba Akadē
mijas ģeōdaitiskā nodaļā, kuras teorētisko kursu ar I. šķini 
Pabeidzis 1912. gadā. Pēc tam praktiskā kursa iziešanai un 
zinību papildināšanai viņš komandēts uz Pulkavas galveno 
a-tronomisko observatoriju, kur nodarbojies astronoma prof. 
\ itrama vadībā; pēc kursa nobeigšanas 1914. g. ieguvis ģeō-
daita grādu 1915. g. Laimiņš iecelts par astronomisko darbu iz
pildītāju Omskas kara apgabala štāba topogrāfiskā daļā. Viņš 
'iedarbojies 1915. un 1916. g. g. ar ģeōdaitiski-astronomiskiem 
novērojumiem smaguma spēka paātrinājuma noteikšanai visā 
y nkara Sibirijas apgabalā; novērojumi izdarīti 29 punktos. 
'917. gadā Laimiņš pārcelts uz ģenerālštāba topogrāfu pārvaldi, 
kur pildījis dažādus kara laika uzdevumus. Tā paša gada rudenī 
viņš iecelts par lektoru kara topogrāfu skolā; 1918. gadā strā
dājis pie astronomisko punktu noteikšanas Novgorodas guberņā. 
'919. g. maijā Laimiņš iestājies Latvijas nacionālā armijā, kur 
iejēmis austrumfrontes virspavēlnieka un vēlāk Kurzemes dīvī-
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sijas štāba priekšnieka amatus ; iecelts 1919. gada septembrī 
par Kara Ministra biedri un šinī amatā darbojies līdz 1924. 
gada februārim. 14. jāvārī 1922. gadā Laimiņš ievēlēts 
par ārštata vecāko docentu pie augstākās ģeōdaisijas katedras. 
Viņš bijis par Iekšlietu Ministri: no 1924. gada decembra līdz 
1925. g. decembrim — H. Celmiņa Ministru Kabinetā; no de
cembra 1925. g. līdz 1926. g. maijam — K. Ulmaņa Ministru 
Kabinetā; no maija līdz decembrim 1926. g. — A. Alberiņa 
Ministru Kabinetā; no februāra līdz decembrim 1928. g. — 
P . Juraševska Ministru Kabinetā un no decembra 1928. g. — 
H. Celmiņa Ministru Kabinetā. No 1924. g. Laimiņš ir Baltijas 
ģeōdaitiskā kommisija pa r Latvijas pilnvaroto pārstāvi un no 
1927. g. arī par šīs kommisijas viceprēsidentu. 

13. Vecākais docents Richards Pāve ls dzimis Tal
sos 1877. g. 8. maijā; vispārējo izglītību baudījis Jelgavas reāl
skolā no 1892.—1897. g.; technisko izglītību — Rīgas Politech
nikas inženieru nodaļā, kuru beidzis 1903. g. ar būvinženiera 
diplomu. No 1903.—1904. g. Pāve ls nodarbojies R. H. Manteļa 
mašīnu fabrikas tiltu un dzelzskonstrukciju nozarē Rīgā, bet no 
1904—1905. g. Samaras techniskā dzelzsceļu skolā par ma
temātisko priekšmetu skolotāju; 1906. gadā aizgājis uz ārze
mēm, vienu gadu nostrādājis Visbādenes pilsētas ūdensvadu 
birojā par jaunāko inženieri un pēc tam inženiera V. H. Lind-
leja techniskā birojā Frankfurtē pie Maines, kur klausījies arī 
dažas lekcijas Frankfurtes kommerc- un sociālzinātņu akadē
mijā. 1908. gadā viņš komandēts uz Kaukāzu, Baku pilsētas 
projektējamā ūdensvada izpētīšanas darbu izpildīšanai no Šol-
lara avotiem un gruntsūdeņa slāņiem 180 klm. uz ziemeļiem no 
Baku pilsētas. Priekšdarbi veikti, pabeigts ūdensvada pro
jekts un uz Baku pilsētas vēlēšanos stādīts priekšā IX ūdens
vadu kongresam Tiflisā 1909. gadā. Pēc tam Pāve l s aiz
gājis atpakaļ uz Frankfurti pie Mainas un pie dažādiem 
kanālisācijas un ūdensvadu darbiem inženiera Lindleja 
uzjēmumos nostrādājis līdz 1912. gadam, kad komandēts 
uz Samaru, pilsētas kanālisācijas izbūves darbu vadīšanai. 
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'aŗa un revolūcijas gados viņš bez kanālisācijas darbiem va-
iījis arī citus pilsētas inženieru darbus, pilsētas vecākā inženiera 
matā. 1921. g. Pāvels atgriezies atpakaļ Latvijā un no tā paša 
ada darbojies Rīgas pilsētas būvnodalā, sākumā par inženieri 
'ie sabiedriskiem darbiem, bet no 1922. g. kanālisācijas noza-
ss pārziņa amatā. 1925. g. 1. aprīlī viņš apstiprināts par La-
ijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes privātdocentu, 

•et 1926. gadā ievēlēts par ārštata docentu pie sanitārtechnikas 
atedras. 

No v e i k t o l i e l ā k o d a r b u virknes atzīmējami se-
košie: 1) Pa r lR īgas pilsētas kanālisāciju. Techn. Žurn. 1924. g. 
') īsas būvvēsturiskas ziņas par Rīgu. Atsevišķi iespiests sakara 
: ' pilsētu izbūves izstādi, Rīgā 1924. g. 3) Dažu Vakar-Eurooas 
pilsētu kanālisāciju apskats. Techn. Žurn. 1925. 4) Caur ka-
1 alisācijas tīklu novadāmie ūdens daudzumi Rīgā. Techn. 
Žurn. 1926. g. 5) Daugava kā ūdens tvertne Rīgas notekūdeņu 
i^jemšanai (Izpētīšanas programmas veidā). Techniskā Žur
nālā 1927. g. 6) Pa r lietus attīstīšanos vispār un lietus novē
r š a n u Rīgā. 1925. g. Manuskripts, nolasīts iestāšanās lekcijā. 

Par kanālisācijas izbūves saimnieciskām izredzēm Samaras 
lllsētā. 1912. g. Manuskripts gājis bojā Krievijā. 8) Par Sa-
maras pilsētas apgādāšanu ar ūdeni no terciāriem slāņiem So
kas upes apvidū (Carevščina). 1914. Manuskriptā gājis boja 
Krievijā. 

14. Vecākais docents Aleksandrs Siksne dzimis 1882. g. 
-5. februārī Kurzemē; 1902. gadā nobeidzis Liepājas pil
sētas reālskolas pilnu kursu ; iestājies par I. šķiras brīvprā
tīgo kara dienestā 1906. gadā, nobeidzis to 1907. gadā ar r e -
serves praporščika grādu; studējis Pēterpils Cīvīlinženieru In
stitūtā, bet vēlāk iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā, 1914. g. 
nobeidzis šī institūta inženieru nodaļu un ieguvis būvinženiera 
grādu. 1914. g. Siksne iesaukts aktīvā kara dienestā un pieda
l i e s pasaules karā pirmā laikā Kaunas, vēlāk Daugavgrīvas 
cietoksnī un pēc tam XII armijas štāba inženiera valdē, darbo
damies ceļu, tiltu un apcietinājumu izbūves nozarē ; paaugsti
nāts par podporučiku, 1918. gadā demobilizēts un atgriezies 
Rīgā; 1919. gadā brīvprātīgi iestājies ģen. Baloža armijā, kur 
vadījis Vidzemes rajona tiltu izbūves. Tanī pašā gadā viņš 
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izsaukts ar Satiksmes Ministra pieprasījumu no armijas un 
1. augustā iecelts pa r ceļu direkcijas direktoru ceļu un būv i 
virsvaldē pie Satiksmes Ministrijas. Ceļu būvju virsvakl i 
1921. gadā likvidējoties, Siksne turpinājis dienestu pie Sa
tiksmes Ministrijas nodibinātā šoseju un zemes ceļu valdē p< 
minētās valdes direktoru, kur darbojies līdz šim laikam minēr.ī 
amatā — pēdējā laikā par šoseju un zemes ceļu departamem i 
direktoru — par kādu šī valde pārveidota 1927. gad 
1919. gadā Siksne piedalījies Latvijas Augstskolas inže
nierzinātņu fakultātes pirmajos organizēšanas darbos. 191' 
gadā Latvijas Augstskolas Organisācijas Kommisija ievēlēts 
par Inženierzinātņu fakultātes docentu un Izglītības Ministr i 
apstiprināts šinī amatā tā paša gada 17. septembrī, kas vēlāk 
pastiprināts a r rīkojumu 1920. gadā 24. janvārī. No ai -
stiprināšanas dienas (1919. gadā 17. septembrī) Siksne dar 
bojies līdz šim laikam pie inženierzinātņu fakultātes ceļu ka
tedras par docentu, lasīdams lekcijas par ceļu būvniecību un 
zemes darbiem un vadīdams inženierbūvju projektēšanas dar
bus minētās disciplīnās. 1919. gadā viņš inženierzinātņu fa
kultātes padomes ievēlēts par fakultātes sekretāru un šo amata 
izpildījis līdz 1921./22. mācības gadam, pēdējo ieskaitot, un 
pirmā laikā arī pārzinājis fakultātes bibliotēku. Ārpus ūniversi 
tātes Siksne noturējis priekšlasījumu Latvijas būvinženieru bie
drībā „Mūsu zemes ceļu izkopšanas neveiksmes un to cēloņi' 
Latvijas inženieru un techniķu kongresā 1924. g. ,,Mūsu zeme-
ceļu izbūves iespējamības". 

Siksne ir bijis Latvijas Būvinženieru Biedrībā par biedru 
un priekšsēdētāju 1924 —1925. g.. Latvijas inženlieru un tech
niķu kongresa biroja loceklis, sākot ar 1924. g. aprīļa mēnesi 
līdz šim laikam, Latvijas technisko biedrību savienībā par Lat
vijas būvinženieru biedrības delegātu; 1919./20. un 1920./21. g-
darbojies par fakultātes pārstāvi paidagōģiskā komitejā pie iz
glītības Ministrijas. 

I e s p i e s t i e d a r b i : Ceļi un tilti, atsevišķā grāmatā. Bez 
tam Latvijas inženieru un techniķu kongresa biroja žurnālā 
un Techniskā Žurnālā sekošie rakst i : 1) Mūsu zemes ceļu iz
kopšanas neveiksmes un to cēloņi. 2) Autosatiksmes attīstība. 
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tās vēlamība un iespējamība pie mums. 3) Satiksmes attīstība 
un ceļu izbūves izveidošanās. 4) Ceļu aizsardzība un kustības 
smagums. * * 

C. Privātdocenti. 

1. Privātdocents Pēter is Konrāds dzimis 1890. g. 
16. mar tā Valmieras apriņķī, Kauguru pagastā; bērnību pava
dījis Smiltenē un Valmierā; pirmmācības skolu un vidusskolas 
pirmās klases apmeklējis Valmierā un Rīgā; 1907. g. 16. au
gustā (v. st.) iestājies Pl iskavas reālskolā, kur pilnu kursu no
beidzis 1910. g. 3. jūnijā (v. st . ) ; 1910. g. rudenī iestājies Rīgas 
Politechnikas lauksaimniecības nodaļā. Studijas viņš robeidzis 
1915. g. pavasar i un ieguvis I. šķ. mācīta agronoma diplomu. 
Studiju laikā, sākot no 1912. līdz 1914. gadam ieskaitot, Konrāds 
visus vasaras mēnešus strādājis Pēterpils guberņā hercoga 
Meklenburga-Strelica muižās pie purvu un mežu nosusinā
šanas, pļavu un ganību ierīkošanas darbiem. Diploma 
darbu viņš strādājis pie profesora Bušmaņa, izdarīdams pē
tījumus purvu zemes mēslošanā; sarakstījis apcerējumu 
.Purvu zemes mēslošanas izmēģinājumi" (nav iespiests). 

Nobeidzot pilnu kursu politechnikā 1915. gada 10. aprīlī (v. st.), 
Konrāds iestājies darbā Kazaņas guberņas zemstē par agro
nomu, plavkopības un purvu kultūras darbu speciālistu. Ka
zaņas guberņā viņš izdarījis daudz pētījumu ar applūdināmo 
Pļavu uzlabošanu. Darbi pa daļai iespiesti žurnālā „Ka3aHCKiM 
3eimie.zrb.neuV. un zemstes pā r ska tos ; daži palikuši manu
skriptā. Kazaņas guberņā pie minētiem darbiem Konrāds strā
dājis līdz 1920. g. 1. oktobrim. Atgriežoties dzimtenē 1. no
vembrī 1920. g. viņš iestājies Zemkopības Ministrijas darbā 
Par vecāko agronomu, plavkopības speciālistu. 1921. g. pava
sarī uzjēmies Jaun-Pētermuižas purvu kultūras izmēģinājumu 
stacijas organizēšanu un vadīšanu. Pie pēdējā darba viņš 
strādā pašulaik. 1922. g. Konrāds apceļojis Igauniju, Somiju 
un Vāciju, kur iepazinies ar darbiem purvu kultūras un plavko
pības laukā; 1927. g. iepazinies ar Somijas izmēģinājumu ie
stāžu darbību; 1928. g. apceļojis Zviedriju un Dāniju, iepazī-

http://3eimie.zrb.neuV
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damies ar turieties izmēģinājumu iestādēm. 1928. g. 19. de
cembrī Konrāds ievēlēts par privātdocentu pie kultūrtechnikas 
katedras Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) y .ny m n e H i e 3 a ^ H B H b i x i > Jiy-
roBT* no o r i b r r a M ' b H a KaHHKOBCKOM'b onopHOM- b nyHKrfe , 
CBi'soKaro y-B3na Ka3aHCKoii r y 6 e p H i H . O T I C T T ) Ka3aHCKaro 
ry6epHCKaro 3eMCTBa no a r p o H O M H i e c K O M y o r / r E ; r y 1915. 
roaa. 2) y;iymueme a a j i H B H b i K - b n y r o B - b no oribiTaMi. H a 
KaHHKOBCKOM'b o n o p H O M - b n y H K r f e , CBi$m<CKaro y-E3/ja Ka3aH-
C K O H r y 6 e p H i n . O T ^ e r b KaaaHCKaro Ty6epH. 3eMCTBa n o arpo-
HOMHHecKOMy 0T/rfe.7ry 1916 r . 3) Jīyra p. Ka33HKH (Heo6xoaHMOCTb 
y ^ y i m e H i j i 3a;iHBHbix-b j i y r o B - b ) „Ka3aHCKiH 3eM.ne,a'B;ieu'b 1919 r. 
4) Pu rvu kultūra Igaunijā, Somijā un Vācijā. Rakstu krājumā 
„Kā dzīvo un strādā lauksaimnieki ārzemēs"- IV. burtn. Lauks, 
pārvaldes izdevums 1923. g. 5) Purvu kultūra Somijā. Zem
kopis 1924. g. lpp. 50. 6) Novērojumi purvu kultūrā. Rakstu 
krājumā pie Latv. Lauks. Centrālbiedrības gada grāmatas 
1927. g. 7) Purvu kultūras panākumi Jaun-Pētermuižas izmē
ģinājumu saimniecībā. Lauksaimniecības raksti. Pielikums pie 
agr. Bisenieka Lauks, kalendāra 1929. g. 8) Novērojumi purvu 
kultūrā. Pielikums pie Latv. Lauks. Cenrālbiedrības gada 
grāmatas 1929. g. 9) Novērojumi purvu kultūrā. Jaun-Pēter
muižas izmēģinājumu stacijas pētījumi. Lauksaimniecības pār
valdes izdevums 1929. g. 10) Nozīmīgākie augi purvu kultūrā. 
Latvijas Lauksaimnieks 1929. g. 

2. Privātdocents Jānis Leinianis dzimis 1881. gadā 
2. decembrī Tūjas Kurpniekos, Valmieras apriņķī; beidzis 1901 
gadā Rīgas Nikolaja ģimnasiju ar zelta medaļu; tanī pašā gadā 
iestājies Pēterpils Aleksandra I. Ceļu Inženieru institūtā, kuru 
beidzis 1907. gada jūnijā ar I. šķi raa ceļu inženiera grādu. Bū
dams vēl students viņš strādājis: 1902. g. uz Razaņas-Urala 
dzelzsceļa, 1903. g. — Rīgas eksportostas būvē, 1905. g. pie 
Orenburgas-Taškentas dzelzsceļa būves. Prakt isko darbu ap
raksts „Ūdenspiegādes jautājums stacijai Čiili uz Orenburgas-
Taškentas dzelzsceļa" apbalvots a r institūta prēmiju. No 1907. 
gada līdz 1. aprīlim 1908. g. viņš nodarbojies Pēterpili ar pri
vātu praksi. No 1908. g. 1. aprīļa līdz 1. dec. 1912. g. Leimanis 
darbojies Krievijā uz Razaņas-Urala dzelzsceļa par distances 
priekšnieka palīgu un vēlāk par distances priekšnieku; no 1912. 
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gada 1. decembra līdz 1919. g. 1. maijam uz Melnjūras dzelzs
ceļa būves Kaukāzā (Cernomorskaja žel. dor.) par distances 
priekšnieku. Še viņš izdarījis vispirms līnijas pētīšanu, projek
tēšanu utu galīgo trasēšanu, pēc tam veicis visus būves darbus 
3. distancē. Galvenie darbi bijuši: zemes darbi klints gruntīs 
ap 2,5 milj. kub. m., tuneļa būve, aizsarga mūri ceļa klātnei pret 
jūras viļņiem ap 1400 m. kopgarumā, kesonu tilts 266 m. ga
rumā pār Šaches upi, liels daudzums betona un akmeņu tiltu 
ar dzelzs pārlaidumiem, betona un dzelzsbetona caurtekas, cī-
vīlbūves, sliežu likšana, šoseju pārbūves u. t. t. Tanī pašā 
laikā, sākot no 1916. g. līdz 1919. g. Leimanis strādājis: 1) pie 
dārzu pilsētas — „kurorts Lirans" elektrisko tramvajceļu un 
zemes ceļu izpildprōjektu sastādīšanas un ceļu t rasēšanas kal
nainā apgabalā un 2) pie šosejas būves Glovinskas vasarnīcu 
sabiedrībā par atbildīgo būves vadītāju. No 1919. g. 1. jūnija 
līdz 15. jūlijam viņš bijis pētīšanas darbu vadītājs dzelzsceļu 
līnijai no Krivenkovskoje stacijas uz Armavira-Tuapses dzelzs
ceļa līdz „Krasuija Mostam" pa Pšenachas upes krastiem Kau
kāza kalnājos, apm. 25 km. dienvidus armijas vajadzībām. 
No 1919. g. 15. jūlija līdz 1920. g. 1. jūnijam Leimanis bijis 
par distances priekšnieku un iecirkņa priekšnieka v. i. uz Be-
lorečenskas-Tichoreckajas dzelzsceļa būves priekšdarbiem Ar
mavira-Tuapses dzelzsceļa sabiedrībā un no 1. jūlijā 1920. g. 
līdz 1. oktobrim par būves iecirkņa priekšnieku uz Stavropo-
les-Blagodarnojas-Divnojas dzelzsceļa būves. No 1920. gada 
1. oktobra viņš atlaists uz paša lūgumu sakarā ar pārceļošanu 
uz Latviju. Latvijā Leimanis darbojies: 1) no 1. nov. 1921. g. līdz 
1924. g. 15. decembrim dzelzsceļu virsvaldē par techniskās di
rekcijas staciju un virsbūves biroja (daļas) vadītāju, 2) no 
1924. g. 16. decembra līdz 1. aprīlim par techniskā direktora 
Palīgu jaunbūvēs, 3) no 1. aprīļa 1925. g. un pašlaik par Liepā-
Jas-Glūdas dzelzsceļa būves vadītāju. Ar Ministru Kabineta 
lēmumu no 14. februāra 1929. g. viņam uzdots vadīt arī Rīgas-
Rūjienas un Liepājas-Alsungas dzelzsceļu būves. No Cēsu pil
sētas valdes 1924. g .viņš uzaicināts par šķīrējtiesnesi Amatas 
spēkstacijas būves lietā un Rīgas pilsētas valdes un t ramvaj-
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sabiedrības — sabiedrības mantas novērtēšanai 1923. gadā 
Bez tam no 1923. gada 1. augusta Leimanis mācījis dzelzs
ceļu kursu Rīgas Valsts Technikumā un 1925./26. mācības gad; 
lasījis dzelzsceļu kursu virsnieku akadēmiskos kursos. Lat 
vijas Universitātē Leimanis apstiprināts no 1925. gada 
1. februāra par privātdocentu pie inženierzinātņu fakultātes 
ceļu katedras un še mācījis dzelzscejbūvju priekšdarbus 
1928./29. mācības gadā mācījis mežu inženieru zinības mež
kopjiem. \ / 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Rīgas-Limbažu-Rūjienas dzelzs
ceļš. Oikonomists Nr. 22., 1923. g., 869 . -894 lpp. 2) Rietumkur 
zemes dzelzscellīniju projekti. Oikonomists Nr. 7., 8., 8., 1924. g 
337. -343. , 410.—415. lpp. 2a) T a s pats angļu valodā — Rail 
\vay Schemes in VVestern Kurzeme (Courland), The Latv. Oi-
conomist Nr.Nr. 5/6, 1924. g., 67.—78. lpp. 3) Jaunbūvējam< 
šaursliežu dzelzsceļu sliežu platums. Oikonomists Nr. 15 
839.—842. lpp. 4) Zemgales dzelzscellīniju projekti. Oikono 
mists Nr.Nr. 19., 20., 1924. g., 1121.—1125., 1208.—2131 
4a) Railway Projects of Zemgale. The Latv. Oiconomis! 
Nr. 12., 1924. 5) Ventspils-Kuldīgas 750 m. dzelzsceļlīnijas pro
jekts. Oikonomists Nr. 3., 1925. g., 86.—94. lpp. 5a) The pro-
posed Ventspils-Kuldīgas (VVindau-Goldingen) 750 mm. Rai!-
way. Oikonomists Nr. 3., 1925. g. 6) Liepājas-Glūdas dzelzs 
ceļa būves gaita. Oikonomists Nr.Nr. 18., 19., 20., 1926. g. 
728.-735. , 787.-792. , 834.—840. lpp. 7) Liepājas-Glūdas dzelzs
ceļa techniskā puse. Dzelzsceļu Vēstnesis 1926. g., Nr. 10. un 
Nr. 18. 8) Liepājas-Glūdas dzelzsceļa būves stāvoklis otrās 
būvsezonas beigās. Techniskais Žurnāls Nr. 1., 1927. g.. 
1.—11. lpp. 9) Mākslīgās būves uz jaunbūvējamā Liepājas-
Glūdas dzelzsceļa. Dzelzsceļu Vēstnesis Nr. 16., 1927. g., 317., 
302. lpp. 10) Liepājas-Glūdas dzelzsceļa būve t rešā budžeta 
gada sākumā. Oikonomists Nr. 17.. 1927. g., 615.—622. lpp. 
11) Liepājas-Glūdas dzelzsceļa būve . Oikonomists Nr. 21.. 
1928. g., 850 lpp. 12) Liepājas-Glūdas dzelzsceļu būve un 
darbu stāvoklis 18. nov. 1928. g. Dzelzsceļu Vēstnesis Nr. 22.. 
1928. g. 13) Liepājas-Glūdas dzelzsceļš. Iespiests Dr. Bīlmaņa 
redakcijā iznākušā grāmatā ,.Latvijas republikas desmit pa
stāvēšanas gados". 

3. Privātdocents Kārlis Zaltis dzimis 1885. gadā 
22. martā Burtnieku Rubās, Valmieras apriņķi; studējis Kijevas 
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olitechniskā Institūtā, mēchanikas nodaļā; pēc studiju beig-
nas (1912. g. dec.) ar inženiera technologa grādu, palicis par 
bōrantu minētā institūtā siltuma mōtōru laboratorijā, kur prot. 
M. Garicka vadībā bijis nodarbināts ar laboratorijas iekār-

šanu un teorētiskiem aprēķiniem tvaika turbinu teorijā. Sa
ira ar šiem uzdevumiem viņš sācis studēt praktiskās rēķinā

mas pajēmienus un palīglīdzekļus, kā : nomogrammas, rēķin-
tašīnas, rēķinlīnijālus un citus matemātiskos instrumentus, 

-ēc atgriešanās Latvijā 1921. g. 1. novembrī Zaltis apstipri-
ūīts par privātdocentu praktiskā matemātikā inženierzinātņu 

kultātē, kur vada arī praktiskos darbus augstākā matēma-
ā, kā vecākais š tata asistents. Viņa habilitācijas raksts ir: 

: heorie des nomogrammes ā trois ēchelles rectilignes" (ma-
:skriptā). No pārējās Zalša darbības atzīmējams sekošais. Sā

cot ar 1906 g. viņš rakstījis dažādos žurnālos un laikrakstos popu-
iiri zinātniskus rakstus a r parakstu „Zalktis"; 1921.—1923. g. 
oijis par „Latv. Kareivja" redakcijas locekli; kara laikā (no 
lCi16. g.) vadījis Kijevas ogļu sadalīšanas organisācijā statistisko 
'•dalu; Latvijā no 1921. g. vadījis antropoloģisko (vēlāk arī 
-~nu) statistiku Valsts Statistiskā Pārva ldē ; pētījis statistiski 
tautas dziesmas (..Statistiski materiāli par zirga spalvu Latvju 
Dainās"), Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā 1922. g. „Kume-
lirjš latviešu tautas dziesmās" Latvju Dainas 2. sēj.; par rakstu 
Piespriesta Krišjāņa Barona prēmija). 

D- Asistenti. 

1. Vecākais asistents Nikolajs Bomovskis dzimis 1880. ga
da 13. jūlijā, Kuldīgā; vidusskolas izglītību baudījis 
Rīgas pilsētas reālskolā, kuras pilnu kursu beidzis 1903. gadā; 
izglītības turpināšanai iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā 
'iiechanikas fakultātē, kuras kursu beidzis 1916. gadā Maskavā 
uin ieguvis inženiera technologa grādu ar atzinību. No 1912. g. 

Jūlija līdz 1916. g. 7. augustam Bomovskis izpildījis šā insti
tūta ēlektrotechniskā laboratorijā palīga asistenta pienākumus; 
n , ) 11. jūlija 1916. g. līdz 1918. g. 21. aprīlim strādājis par šau-
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jamo rīku sajēmēju kara darbnīcā Jekaterinoslavā; tanī pa ā 
laikā nodarbojies Konova techniskā skolā par skolotāju. No 
1918. g. 1. maija līdz 1920. g. 16. maijam viņš strādājis Odes s 
Politechniskā Institūtā par asistentu un vēlāk par lektoru a u 
stākā matemātikā, vadīdams ari praktiskos darbus analitiskā 
ģeometrijā un analisē; tanī pašā laikā darbojies Odesas Vācu 
kolonistu ģimnasijā pa r matemātikas un fisikas skolotāju (no 
1919. gada 2. augusta līdz 1920. gada aprīļa mēnesim). No 
1920. gada 10. maija līdz 1920. gada 3. augustam Bomovsks 
bijis par skolotāju krievu internātā Maskavas tuvumā, no 1920. 
gada 1. septembra līdz 1921. g. 1. jūlijam par skolotāju Rīg is 
XII. pilsētas pamatskolā. No 1920. g. 1. jūlija līdz šim brīžam 
Bomovskis ir par asistentu Latvijas Universitātē pie inženic -
zinātņu fakultātes matemātikas katedras. 1921./22. māclb s 
gadā pēc prof. Pīra Bola nāves viņš lasījis minētā fakultātē 
augstāko matemātiku I un II, vadīdams arī šīs disciplīnas prak
tiskos darbus; 1926. g. jūlija beidzis Latvijas Universitātes ma
temātikas fakultāti ar atzīmi diplomā „ļoti sekmīgi" un iegu
vis matemātikas zinātņu kandidāta grādu. 

l e s p i e s t i e d a r b i : 1) Lineāro diferenciālnolīdzinājun u 
simboliska integrēšana. Rīgā, 1927. g. Valtera un Rapas Ak:. 
Sab. kommisija. 2) Vektoru algebra un analise. viņu pielieto
šanas robežas mēchanikā, I. dala. Iesp. Ernesta Plates Akc. 
Sab., Rīgā, 1928. g. 

2. Vecākais asistents Vilis Skārds dzimis Zemgale 
1894. gada 3. martā, reālskolu apmeklējis Rīgā no 1910.—1913. 
gadam, iestājies Rīgas Politechniskā Institūta inženieru nodala 
1913. gadā un būvinženiera grādu a r uzslavu ieguvis 1922. :i-

1916. gada vasarā viņš strādājis par hidrotechniķi pie ap
ūdeņošanas kanālu t rasēšanas Akmolinas apgabalā Sibirijā; tā 
paša gada rudenī iesaukts kara dienestā, beidzis kara skolu un 
līdz 1918. gada sākumam strādājis par praporščiku 22. inže
nieru pulkā frontē pie kara ceļu un tiltu būvēm; iestājies brīv
prātīgi Latvijas nacionālā armijā 1919. gadā jūnija sākumā un 
līdz 1920. gada beigām pārzinājis armijas spridzināmo vielu no
liktavu. No 1924.—1927. g. ar nelieliem pārtraukumiem Skārds 
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darbojies par inženieri Rīgas pilsētas būvvaldes kanālisācijas 
nozarē. 1922. gadā viņš apstiprināts par jaunāko asistentu pie 
sanitārtechnikas katedras , 1924. gadā — par asistentu un 1927. 
gadā par vecāko asistentu. Skārds komandēts uz ārzemēm 
zinātniskos nolūkos 1928. gada vasaras brīvlaikā un 1929. gadā 
garākā komandējumā, abos gadījumos ar Kultūras Fonda pa
balstu. 

No lielākiem p r a k t i s k i e m d a r b i e m minami: 1) 1923. 
gadā līdzdarbība pie Cēsu pils. ūdensvada un kanālisācijas pro
jekta izstrādāšanas. 2) 1924. g. Daugavpils vājprātīgo slimnī
cas kanālisācijas projekts. 3) 1924.—1927. projekti un darbu 
vadība Rīgas pilsētas Sarkankalna un Bērnu slimnīcu kanāli
sācijas darbiem un mūrētam kolektoram Jelgavas ielā. 
4) 1928. g. līdzdarbība pie Kemeru pilsētas ūdensvada un kanā
lisācijas projektu izstrādāšanas. 5) Eksportostas kanālisācijas 
projekts. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) īss ievads sprāgstošo vielu 
kursā. Arm. Techn. pārvaldes izd. 1920. g. 2) Gruntsūdens te
cēšanas likums. 1925. g. esniegts fak. manuskriptā. 3) Filtrā
cijas likums. 1927. g. Iesniegts fak. manuskriptā. 4) Grunts
ūdens izcelšanās. Techn. Žurn. 1928. g. Nr. 9.—16. 5) Gremd-
kermeņi. Techn. Žurn. 1928. g. Nr. 19.—21. 6) Notekūdeņu 
tīrīšanas pajēmieni Rūras apgabalā. 1929. g. Iesniegts fakul
tātei rokrakstā. 

3. Vecākais asistents Edvards Jākobsons dzimis Kur
zemē, Aizputes pagastā, 1896. gada 7. jūnijā; zemāko izglī
tību baudījis pie mājskolotāja, tad iestājies Liepājas reālskolā, 
kuras kursu beidzis 1914. g.; tanī pašā gadā iestājies Rīgas P o 
litechniskā Institūtā un beidzis Latvijas Universitātes inženier
zinātņu fakultāti 1924. g. ar atzīmi diplomā „loti sekmīgi" pie 
kam diploma darbs godalgots. Jākobsons strādājis Latvijas 
Universitātes inženierzinātņu fakultātē pie tiltu katedras no 
1922. g. 1. novembra par subasistentu, no 1924. gada 16. no
vembra par jaunāko asistentu un no 1926. g. 16. decembra par 
asistentu. No 1916. līdz 1918. g. Jākobsons strādājis Maska
vas pilsētas valdē Lubercas apūdeņošanas laukos prof. Bīmaņa 
vadībā; bez tam strādājis pie lielākiem zemes darbiem, pie trīs 
dzelzsbetona tiltu būvēm, dzelzsbetona dikera (d = 1,5m) bū-

Latvi jas univers i tāte . 13 
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ves koka akvadukta uz estakades, kanālisācijas projekta ur, 
citiem darbiem. 1918. g. viņš bijis Liepājas pilsētas valdē pa; 
pils. inženiera palīgu un vadījis sabiedriskos darbus. Jākobson: 
brīvprātīgi iestājies armijā 1919. g. 8. martā, jēmis aktīvu dalībi 
Latvijas atbrīvošanas kaujās pie Rīgas atsvabināšanas, Latga 
Ies frontē un pie Rīgas aizstāvēšanas pret bermondiešiem; pa. 
kaujas nopelniem tas paaugstināts. 1919. g. 11. decembrī vi
ņam uzticētas Armijas Auto-motociklu rotas, vēlāk parka ko
mandēšana; izstājies no armijas 1922. gadā l.aprīlī. Latvija: 
atbrīvošanas kara laikā Jākobsons sastādījis projektus un va 
dījis sekošo tiltu būves : Kalnciema tilta saspridzinātas daļas 
atjaunošanu (koka konstr.), kājnieku tilta estakadi 500 m. pk 
Kalnciema, Juglas pagaidu tiltu (peldošu), Suntažos koka pa
stāvīgu tiltu, Lubānā pastāvīgu tiltu pār Aivieksti (atjaunotu 
koka konstrukcijā), Madonas apkārtnē pagaidu koka tiltu pāi 
Aivieksti (peldošu) un citus mazākus tiltus. Bez tam viņš iz
strādājis projektu, organisējis priekšdarbus Lībekas tilta atjau
nošanai pār Daugavu, kara operāciju vajadzības gadījumā; sa 
stādījis projektus frontes nostiprināšanai un vadījis darbus pie 
blindažu, tranšeju un ložmetēju ligzdu izbūves; mācījis sapierus 
inženieru zinībās, 1920.—1922. gad. strādājis Armijas Gal
venā Štābā mācības daļā; 1925. g. darbojies līdzi Sapieru Ba
taljonā tiltu kursu mācīšanā. 

No veikto l i e l ā k o d a r b u virknes atzīmējami: 1) Kul
dīgas tilta atjaunošanas projekts, divām saspridzinātām sprau
gām (dzelzsbetona konstrukcijā). Projekts realizēts. 2) Ke-
meru ūdens torņa projekts dzelzsbetona konstrukcijā uz darbu 
izsoli. 3) 1924. g. bijis par būvdarbu vadītāju pie dzelzsbetona 
tilta būves pār Kārla baseinu, kā arī strādājis pie Rīgas vecā 
dzelzs tilta balstu pastiprināšanas darbiem. 4) Piedalījies 
docenta Pāvulāna sastādītā Rīgas vecā dzelzs tilta virs
būves atjaunošanā un strādājis pie minētā tilta mon
tāžas darbiem šoseju un zemes ceļu departamenta uzde
vuma. 5) 1925. un 1926. gadā bijis par Braslas hidro
elektriskas spēku stacijas izbūves darbu vadītāju uz vie
tas un piedalījies pie stacijas ēkas, dzelzsbetona un koka cau
rules un citu projektu izstrādāšanas. 6) 1927. g. bijis projektu 
sastādītājs un atbildīgs būvdarbu vadītājs pie fabrikas ēkas 
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korpusa izbūves Artillerijas ielā 40, (pārvarēti sevišķi grūti 
grunts ūdeņa apstākli). 7) Ēkas pastiprināšanas mēchaniskai 
galdnieku darbnīcai Kurmanova ielā. 8) Vitrīnas izbūves pa
stāvošā korpusā (dzelzskonstrukcijā) Marijas-Avotu ielas stūri. 
9) Ēkas pastiprināšana fabrikas vajadzībām Bruņinieku ielā 117. 
10) Fabrikas korpuss ar betona sienām (pielietojot īpatnēju bū
ves paņēmienu) Cēsu ielā 33. 11) Dzirnavu noliktava, betona 
konstrukcijā Maskavas ielā 52. 12) „Kvadrāta" galošu fabri
kas jaunbūvēta korpusa dzelzsbetona jumta konstrukcijas 
(sprauga 18 m) projekts un būvvadība. 13) Krustpils kazarmu 
dzelzsbetona griestu būvvadība. 14) Projekts un būvvadība 
..Daugavas" finieru fabrikas divām lielākām tvertnēm, speciālā 
koku konstrukcijā. 15) Ēkas projekts Artillerijas ielā 65, ēka 
Ropažos un citi. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Paraugu blietēšana cementa 
pārbaudīšanai (astoņnieku veidņos). 1924. g. Iesniegts fakul
tātei 1925. g. 2) Inženieru koku konstrukcijas, I. dala. Iesniegts 
fakultātei manuskriptā 1925. un 1926. g. 3) Daži novērojumi 
ūdensbūvniecībā Gaujas baseinā. Techniskais Žurnāls, Nr. 6/7. 
1925. g. 4) Stutgartes dzelzsceļu direkcijas koka būvniecības 
technisko noteikumu apskats. Techniskais Žurnāls, Nr. 10/12. 
1925. g. 5) Braslas hidroelektriskā spēka stacija. Techniskais 
Žurnāls, Nr. 23. 1926. g. 6) Koka svars un pretestība. 1927. g. 
Iesniegts fakultātei manuskriptā. 7)HML Bazali : cenu noteik
šana un tāmes sastādīšana augst-, dziļ- un dzelzsbetona būvēm. 
Kritisks apskats Techniskā Žurnālā, Nr. 5/6, 1928. g. 8) Sa
liktas sijas aplēses piemērs. 1928. g. 9): Būvkoka spiedes pre
testība. Nodots fakultātei 1929. g. 10) Jauninājumi koka pre
testības noteikšanā. 11) 'Fabrikas „Quadrat" dzelzsbetona 
jumta būve. 12) Koka stiepes pretestība. Iesniegts fakultātei 
manuskriptā 1929. g. 

Nolasījis referātus: 1) Daugavas smilts novērtējums. 
1925. g. 2XDzelzsbetona jumta būve fabrikā „Quadrat". 1928. g. 
3) Jauninājumi koka pretestības noteikšanā. 4) Pas tāvošo aka
dēmisko inženieru biedrību attīstības gaita un mērķi. 

4. Jaunākā asistente Auguste Baumane dzimusi Rīgā 
1902. gada 24. novembrī, 1910. g. iestājusies Majoru un 
Dubultu Labdarības Biedrības pamatskolā, 1912. g. pārgājusi 
uz tās pašas biedrības tirdzniecības skolu, kurā sabijusi līdz 
1915. g. pavasarim. Pēc aizbraukšanas uz Maskavu, 1915. g. 
rudenī viņa iestājusies no Dobeles evakuētā tirdzniecības skolā 
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un 1917. gadā pēc pēdējās beigšanas iestājusies Rīgas Sko
lotāju un Izglītības Draugu Biedrības kommercskolā. 1919. 
gadā Baumane atgriezusies Latvijā, rudeni apmeklējusi 
Latvijas Izglītības Biedrības augstskolas sekcijas kursus un 
pēc tam iestājusies Latvijas Universitātes inženierzinātņu fa
kultātē; 1926. g. beigusi inženierzinātņu fakultāti un ieguvusi 
būvinženiera grādu ar atzīmi diplomā „[oti sekmīgi", pie kam 
diploma darbs godalgots. Studiju laikā Baumane strādājusi no 
1920. gada septembra līdz 1923. gada maija mēnesim Apsardzī
bas Ministrijas satiksmes daļā pie dažādiem rasējumiem un 
rakstu darbiem; 1923. gadā no 15. maija līdz 15. jūnijam 
pie Latvijas Universitātes ģeōdaisijas katedras par sub-
asistenti pie praktisko darbu vadīšanas Vecākos. Tech
niskās uzraudzības pienākumus viņa izpildījusi pie zemāk 
minētiem darbiem: 1923. gadā no 15. jūnija līdz 1. septem
brim Latvijas dzelzsceļu I iecirknī pie ceļu likšanas un remonta 
darbiem Krasta stacijā; 1924. g. vasa rā Latvijas dzelzsceļu 
VII iecirknī pie Lielupes kras ta nostiprināšanas darbiem Ma
joru un Dubultu rajonā un pie nelielu ēku būvēm minētā ie
cirkņa robežās; 1925. g. vasarā pie Liepājas-Glūdas dzelzsceļa 
līnijas nostiprināšanas darbiem I iecirkņa I distancē; 1927. g. 
vasarā pie Liepājas-Glūdas dzelzsceļa sliežu likšanas darbiem 
I iecirkņa II un III distancēs; 1924. g. ievēlēta par subasistenti 
pie Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultātes dzelzsceļu 
būvniecības katedras; 1927. g, ievēlēta par jaunāko asistenti 
pie tās pašas katedras. 

Fakultātē, Baumanes iesniegti manuskriptā, atrodas biblio
tēkā s e k o š i e r a k s t i : 1) Vagonu šķirošanas darba 
ražīguma salīdzināšana, lietojot šķirošanai uzkalnus. 2) .75 va
gonu gara vilciena iespaids uz dzelzsceļu virtuālo garumu. 
3) Latvijas šaursliežu 0,75 m. platu dzelzsceļu virsbūves aplē-
sums, stāvoklis un iespaids uz nelaimes gadījumiem. 4) Pār 
skats par zinātnisko komandējumu 1928. g. vasaras brīvlaika. 
5) Vācijas, Anglijas un Francijas elektriskās signalisācijas veidu 
salīdzināšana un viņu lietderīgums pielietošanai Latvijā. 



V. Lauksaimniecības fakultāte. 
A. Profesori. 

1. Profesors Jānis Bergs ( t ) dzimis 1863. gada 21. novembri, 
Dobeles apr. Zaļenieku Kalēju Ikvildās; 1883. gadā nobeidzis 
Jelgavas reālskolu; 1884. g. janvāri iestājies Rīgas Politechni
kas inženieru nodaļā, bet 1885. gadā augustā pārgājis uz lauk
saimniecības nodaļu, kuru beidzis 1888. gada oktobrī. 1889. g. 
aprīlī viņš ieguvis diplomu ar uzslavas rakstu un agronoma 
grādu; šo diplomu 1913. gadā apmainījis pret Rīgas Politech
niskā Institūta pirmās šķiras mācīta agronoma diplomu. Pēc 
gada karaklausības nokalpošanas no 1889. g. rudens līdz 1893. g. 
rudenim Bergs strādājis praktiskā lauksaimniecībā Charkavas 
un īsu laiku Ufas guberņās, gan par pārvaldnieka palīgu, gan 
par patstāvīgu muižu un mežu pārvaldnieku, pēc tam lielāko 
laiku cukurbiešu saimniecībās. Pēc gada slimošanas, 1895. un 
1896. gadā viņš darbojies par nedēļas laikraksta „Zemkopja" 
redaktoru; tad līdz 1900. gada pavasarim par speciālu priekš
metu skolotāju un izmēģinājumu lauka vadītāju pie Grinoucu 
lauksaimniecības skolas Besarabijā. Līdz 1901. gada pavasa
rim Bergs nomājis muižu Lietavā; pēc tam līdz 1915. gada jū
lijam vadījis Jelgavas lauksaimniecības biedrības izmēģinājumu 
un sēklu saimniecību Bērzmuižā. Te no 1903. gada pavasara 
sākot ik uz 2 gadem piejēmis mācekļus, kuriem sniedzis mācību 
dažos svarīgākos vispārizglītotajos un ļoti plašos mācības aroda 
priekšmetos, ko pa lielākai daļai mācījis pats J. Bergs . Bērzs-
muižā viņš vadījis I. vasaras un I. ziemas kursus un piedalījies 
I. Jelgavā sarīkotos kursos praktiskiem lauksaimniekiem; 
vBērzsmuižas laikā" noturējis daudz priekšlasījumus vairākās 
lauksaimnieku biedrībās; sekmīgi veicis daudz pētījumus sēklu 
izlases laukā. P a kara laiku no 1916. gada pavasara līdz 1917. g. 
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vasarai Bergs bijis par agronomu pie Latvijas bēgļu apgādāša
nas centrālkomitejas ar pastāvīgu dzīves vietu Pliskavā. 
1916./17. gada ziemā viņš vadījis Tatjanas komitejas Pliskavā 
sarīkotus lauksaimniecības kursus; no 1917.—1918. gada pava
sarim strādājis pie Viskrievu pilsētu savienības lauksaimniecī
bas nodaļas, iesākdams kā vecākais agronoms, vēlāk kā no
daļas vadītājs. 1918. gada vasarā Pl iskavas guberņas pārtikas 
valdes uzdevumā Bergs pārvaldījis kādu muižu; pēc lielinieku 
iebrukuma pāris mēnešus pārzinājis Pl iskavas guberņas pār
tikas komitejas piensaimniecības nodaļu, bet 1919. gada martā 
uz Zemkopības kommisāriāta rīkojuma pārbraucis uz Rīgu strā
dāt par agronomu pie Zemkopības kommisāriāta un par mācī
bas spēku pie Latvijas augstskolas. Niedras valdības laikā 
Bergs nodabojies vienīgi ar arodu rakstniecību, bet pagaidval-
dībai atgriežoties kā pilsētas valdes loceklis pārzinājis Rīgas 
pilsētas muižu un mežu nodalu, līdz kamēr ticis aicināts par 
profesoru pie tagadējās Latvijas augstskolas, kur iejēmis aug
kopības, laukkopības un saimniekošanas mācības katedras. 
Bergs piedalījies Latvijas augstskolas saorganizēšanas darbā 
kā Latvijas augstskolas organisācijas komitejas loceklis. 
1919./20. gadā viņš izpildījis lauksaimniecības fakultātes dekāna 
pienākumus; vadījis izmēģinājumu un praktisku darbu saim
niecības Liel-Platonē no 1920. līdz 1921. gadam un Vec-Aucē 
no 1921. līdz 1926. g.; strādājis terminoloģijas kommisija un 
ārpus universitātes lauksaimniecības padomē; 1924. gadā ko
mandēts uz Vāciju, Šveici un Čechoslovaķiju. Ar aroda rakst
niecību Bergs sācis nodarboties 1887. gadā Baltijas Vēstnesī; 
rakstījis kopskaitā ap 200 rakstus Tēvijā, Zemkopī, Bisenieka 
lauksaimniecības kalendāri, Jaunās latviešu avīzēs, Dzimtenes 
Vēstnesī, Baltijā, Latvijas Zemkopī, Baltijas ziņās un dažos vācu 
un krievu lauksaimniecības laikrakstos. No 1895. gada līdz 
1915. gadam viņš rediģējis Zemkopja arodniecisko daļu, tikpat 
ilgi rediģējis Bisenieka izdoto Lauksaimniecības kalendāru. Šai 
laikā Bergs izdevis g rāmatas : Lopu barības ieskābēšana un 
Kelnera lopu ēdināšanas mācība. Būdams par Latvijas Uni
versitātes profesoru Bergs pūbilicējis ap 30 rakstu Latvijas 
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Lauksaimnieka un Latvijas Lauksaimniecības kalendāra (skat. 
gada pārskatus 1919.—1924.., 1924.—1926.). Sarakstījis gra
nātas: īpatnēja augkopība, Laukkopība, Mājieni par tīrumu ze-
nes strādāšanu un mēslošanu, Saimniekošanas mācību. Bergs 
miris 1927. gada 25. decembrī. 

2. Profesors Arnolds Bušmanis (Buschmann) dzimis 8. dec. 
i873. g. Kermo muižā, Igaunijā; pirmo izglītību baudījis vecāku 
mājā, 1886. g. iestājies Pē te ra reālskolā Tallinā, kuru nobeidzis 
1891. g., 1892. g. iestājies bij. Rīgas Politechniskā Institūta lauk
saimniecības nodaļā un 1898. g. turpat aizstāvējis savu diplom
darbu. Rudenī 1898. g. viņš iestājies Minchenes Techniskās 
Augstskolas inženieru nodaļā, kur 2 semestrus studējis meliō-
'āciju, sevišķu vērību piegriezdams pļavu un purvu kultūrām. 
1899. g. rudens semestri Bušmanis praktiski strādājis kultūr-
echniskā birojā Tērbatā , pēc tam 1 gadu par muižas pārvald

nieku Ziemeļ-Vidzemē. No marta līdz septembrim 1901. g. viņš 
darbojies par skolotāju Žerdovkas lauksaimniecības skolā pie 
irkutskas un līdz 1902. g. pavasarim bijis par tēva muižas pār
valdnieku, Pēterpils guberņā. P ē c tam Bušmanis piejēmis uz
aicinājumu iejemt asistenta vietu Pētermuižas izmēģinājumu 
saimniecībā pie Rīgas. Līdz 1915. g. vasarai, pa daļai kopā ar 
prof. V. Knīrīmu, pa daļai patstāvīgi viņš strādājis pie ēdinā
šanas izmēģinājumiem pie lauksaimniecībā izmantojamiem 
dzīvniekiem. 1903. g. Bušmanis ievēlēts par docentu kultūr-
technikā; bez tam 1906. g. rudens semestrī uzjēmies priekš
lasījumus īpatnējā lopkopībā un piensaimniecībā. 1911. gadā 
viņš ievēlēts par adjunkta profesora vietas izpildītāju (līdz ar 
to arī dabūjis valsts padomnieka pakāpi); 1915. gadā bez jau 
minētiem priekšmetiem uzjēmies lasīt vispārējo lopkopību, 
dzīvnieku fisioloģiju un ēdināšanas mācību. Bez tam no 1912. 
līdz 1915. gadam viņš darbojies par docentu bij. Rīgas Politech
niskā Institūtā nodibinātos speciālos augstskolas kursos plav-
kopībā, purvu un pļavu kultūras priekšmetos. Kara gados Buš
manis turpinājis savu mācības darbību uz Maskavu pārceltajā 
Rīgas Politechniskā Institūtā; 1918. g. rudenī ievēlēts par ār
kārtēju profesoru Baltijas Techniskā Augstskolā, bet septembrī 
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1 9 1 9 . g. — par Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakul 
tātes profesoru ar uzdevumu lasīt dalu īpatnējās lopkopība 
( z i r g k o p ī b u , aitkopību), kā ari dzīvnieku fisioloģiju un ēdina 
šanas mācību. 1897 . , 1898. , 1907 . , 1911 . , 1913 . , 1 9 1 4 , 1 9 1 9 
1 9 2 2 . un 1923 . g. Bušmanis studiju nolūkā apmeklējis Vāciji;, 
Šveici, Austriju, Holandi, Ungāriju, Angliju, Dāniju, Zviedriji 
un Krieviju. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. Pētījumi: 1 ) Uber der 
Einfluss einiger Kraftfuttermittel auf die Milchsekretior 
Dorpat, Baltische Wochenschrift, 1 9 0 4 . 2 ) Untersuchungei 
ūber den Einfluss der Ernāhrung auf die Milchsekretion de 
Rindes. Zum Teil in Gemeinschaft mit Prof. V. Kniedēm 
Berlin, Landw. Jahrb. 1 9 0 7 , S. 1 8 5 — 2 6 5 . 3 ) Uber den Einflus 
der Futtermittel auf die Menge und Zusammensetzung de 
Milch. Leipzig, Biedermanns Centralblatt fūr Agrikulturchemic. 
4 ) M3CjrEii.0BaH:iH o B m a H i n KopMJieHia Ha MOJIOHHVIO npoH3BO/u -
TercbHOCTb KopoB-b. C-neTep6yprb, >KypH. CercbCKaro xo35WCTBa H 
^ c o B O A C T B a l 9 0 6 . 5 ) Der Nāhrstoffbedarf der Milchkuh. Dorpai, 
Baltische Wochenschrift, 1 9 0 8 . 6 ) Vergleichende Versuche 
ūber den Einfluss der Fūtterung mit Sonnenblumenkuchen unci 
Kokoskuchen auf die Menge und Zusammensetzung der Milcl1 

7) Vergleichende Fū'tterungsversuche an Milchvieh mit Sonnen 
blumenkuchen, Kokoskuchen und VVeizenkleie. 8 ) Versuch.; 
ūber den Einfluss der Fūt terung mit Baumwollsaatkuchen auf 
die 'Menge und Zusammensetzung der Milch, sovvie ein Bei 
trag zur Frage der spezifischen Wirkungen der Futtermittel 
9) Untersuchungen ūber die Verānderungen in der Zusammen
setzung des Milchfettes unter dem Einfluss der Fūtterung 
6 — 9 : Berlin, Landw. Jahrb . 1 9 0 8 . S. 8 9 9 — 9 5 9 . 10) Zusammen
setzung und Nāhrwert der Futtenmittel und Fūtterungsnormeii 
(nebst Tabellen). Riga, Landw. Kalender fūr Liv-, Est- unu 
Kurland. Verlag von Kvmmel 1 9 1 0 — 1 9 1 4 . l'l)MeTOAHKaonbi-

TOBT, KOpM^eHJH C b MOJIOMHbIMH KOpOB3MH. 1 / ) Pe3yJlbTaTbI H%KO-
Topbncb onbrroB'b KopMJiemH Cb MOJIOMHHMH KopoBaMH, npoH3Be-
fleHHbie Ha onbīTHOH cpeparfe neTeprodrb. 13) H3M"EHeHiH cocraBa 
MO-noiHaro KHpa BT> T e i e m H y,aoHHaro nepio.ua H nojŗrb Bflifl-
HeMT> KopM^eHia. 1 1 — 1 3 : PecpepaTbi HHTaHHbie Ha XII. c r b t e K b ecre-
CTBOHcnbīTaTe^efl H Bpanefi BT, MOCKB-B BT> 1910 . CM. Tpyabi cbtaaa. 
14) Versuche ūber die Bedeutung der rohen Kartoffeln als 
Futter fūr Milchvieh, Berlin, Illustrierte Landw. Zeitung, 
1 9 1 2 Nr. 2 0 . 15) KOAHICCTBO nHTaTe/ibHburb BemecTB'b BT> noa-

http://nepio.ua
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lepiKHBaiomeM'b KOPM-B K p y n H a r o poraiaro CKOTa. HaBtcriH H 
;pyAbi cejibCKOxo3HHCTBeHHaro OTR^>JIČH\SI PmKCKaro no;iHTex-
iHiecKaro HHCTHTyTa, 1914, TOMTJ I. BbinycK-b III. Onbīrb KopM-
ieMH flOHHbIX-b KOpOBT, KOpMOMT, Ō'BAHbIM'b 6-EJlKaMH. H3B^CTJH H 
ipyflbi ce;i. x o 3 . O T R . PHJKCK .FIO^HT . HHCT. 1916, TOM^III. Bbin. 3/4 . 
17) Piena govīm vajadzīgās barības vielas. Rīgā, Zemkopis 
1923. g. 18) Untersuchungen iiber den Eiweissbedarf der 
Vlilchkuh und den Einfluss eiweissreicher und eivveissarmer 
"ūtterung auf die Menge und Zusammensetzung der iMilch, 
berlin. Die Landvvirtsch. Versuchstationen. 1923, S. 216. 
i9) NāhTwertbeurteilung des Fut ters und Nāhrstoffbedarf der 
Milchkuh. Mitteilungen der Deutschen Landwirtschaftsgesell-
chaft, 1926, Nr. 24/25. 20) Barības līdzekļu novērtēšana un 
nena govīm vajadzīgas barības vielas. Rīgā, Latvijas Lauk-

^aimnieks, 1926. g., Nr. 19, 20, 21. 21) Paaugstinātu barības 
vielu devumu iespaids uz ražotā piena daudzumu, Rīgā, 
Latvijas Lauksaimn. 1927. g., Nr. 3. 22) Untersuchungen uber 
len Anteil der Kohlenhvdrate des Futters an der Bildung des 
Milchfettes und Milchzuckers. Berlin, Zeitschrift fūr Tier-
iichtung und Zūchtungsbiologie. Bd. X, Heft 1, 1927. 

23) Ēdināšanas iespaids uz tauku saturu pienā un sviesta 
pašībām. Nolasīts Latvijas Agronomu V. zinātniskā kongresā, 
1927. g. aprīlī. 

B. Dažāda sa tura : 24) OCHOBH pauiOHa^bHaro BbipaupīBa-
Hia Mo^oiHaro CKOT3. Tpyn.bi c b t s a a ce;ibCKHX'b x035ieBi> BT, 
r. JJBHHCK-B, 1913.25) Die Nāhnvertbeurteilung der Futtermittel 
iiach Stārkewer ten . Dorpat, Baltische VVochenschrift 1907. 
26) Nāhrvvert und Marktpreis der Futtermittel. Dorpat, Balt. 
Wochenschrift 1908. 27) Uber Anlage und Kultur von Dauer-
weiden. Dorpat, Balt. VVochenschrift 1910. 28) Uber Anlage 
und Kultur von Wiesen und VVeiden auf Moorboden. Dorpat, 
Baltische "VVochenschrift 1915. 29) Der Rūckgang im Anbau 
der Zuckerrūbe. Berlin, 1919, Blātter fūr Zuckerrūbenbau 
Nr. 19/20. 30) Mūsu mājlopu apgādāšana ar barības līdzekļiem. 
Pirmais Latv. lopkopju kongress 1922. Lauksaimn. Depart. 
izdevums. 31) Dažādu olbaltumvielu bioloģiskā vērtība. Rīgā, 
Latvijas Lauksaimn. 1924. g. 32) Zāļu purvu kultivēšana. 
Lauksaimn. Pārvaldes izdevums 1925. g. 33) Tirgū neejošo 
lauksaimniecības ražojumu izvērtēšana un izmantošana. La
tvijas Agronomu II. un III. zinātnisko kongresu darbi 1925. g. 
34) Zirgu audzēšanas mērķi Latvijā. Lauksaimn. Pārvaldes 
izdev. 1926. g. 36) Ēdināšanas mācības pamati. 36) Liellopu 
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ēdināšana. 37) Zirgkopība. 38) Aitkopība, 35—38: Lauksaimn. 
Padomn. Lauksaimniec. Pārvaldes izdevums 1927. g 
39) Latvijas zirgu sugu izkopšana. Latvijas Lauksaimnieks 
1927. g., Nr. 5, 6, 7. 40) Lopbarības līdzekļu barības un naudas 
vērtības noteikšana. Latvijas Lauksaimnieks, 1927. g. Nr, 9 
10, 11. 

3 . Profesors Augusts Kirchenšteins dzimis 1872. gada 
6. septembrī Maz-Salacē; apmeklējis vietējo draudzes skolu 
un pēc tam Aleksandra ģimnasiju Rīgā. No 1895. līdz 1902. g. 
viņš studējis Tērba tas Veterinārā Institūtā; kā II. kursa students 
ieguvis sudraba medaļu par konkurences darbu „Chlōroforma 
iespaids uz asinīm". Beidzamā kursā Ķirchenšteins darbojies 
par palīgasistentu piensaimniecības bakterioloģijas nodaļā 
(prof. Hapichs). Šajā laikā kopā ar Hapichu viņš sarakstījis 
apcerējumu par „Tērbatas tirgus piena īpašībām" (iespiests 
Tērbatas Veterinārā Institūta piensaimniecības nodaļas gada 
pārskatā 1901. g.). P ē c studiju beigšanas Ķirchenšteins darbo
jies pa r praktisku veter inārārstu Valmierā un pēc tam Limba
žos pa r iecirkņa un pilsētas veterināru. 1905. gada beigās viņš 
emigrējis un pēc tam uzturējies lielāko tiesu Šveicē, kur papil
dinājies vispārējos zinātnes, kā arī speciālos priekšmetos, Cī
riches Universitātē apmeklējis zooloģijas lekcijas (prof. Langs), 
turpat klausījies socioloģiju (prof. Eleuteropulos). 1908. gadā 
viņš klausījies vet. medic. fakultātes lekcijas bakterioloģijā un. 
piena izmeklēšanā (prof. Cšoke). 1911. g. Ķirchenšteins pārgā
jis uz Davosu bojātās veselības dēl un tur līdz 1914. g. sāku
mam darbojies Dr C. Špenglera tūberkulōses pētīšanas insti
tūtā pa r asistentu. P ē c Davosas a ts tāšanas pasaules kara sā
kumā (1914. g. septembrī) viņš aizbraucis uz Serbiju, kur kal
pojis serbu armijā pa r veterinārārstu-baktēriologu. Pārnākot 
no Serbijas (1916. g. sākumā), atkal atgriezies Šveicē un pēc 
tam 9 mēnešus uzturējies Ženevā, kur šo laiku strādājis turie
nes universi tātes hiģiainas institūtā, nodarbodamies galvenā 
kārtā a r C. Špenglera institūtā iesākto darbu turpināšanu, spe
ciāli a r baktēriju morfoloģijas un attīstības izpētīšanu. 1916. 
gada beigās Ķirchenšteins piejēmis bakteriologa vietu Lugānā 
Tešinas kantona laboratorijā. 1917. g. jūlijā Ķirchenšteins at-
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riezies Latvijā un tā paša gada novembri piejēmis Zemes Pa-
omē vietu par veter inārās nodaļas pārzini; tajā laikā pārzinājis 
rī Valmieras apriņķa sanitāro nodaļu. Pēc vācu okupācijas un 
elinieku varas sabrukuma Ķirchenšteins iestājies armijas 

aunformējamos pulkos pēc Pagaidu Valdības atgriešanās no 
I iepājas. Vēlāk viņš iecelts par Armijas Veterinārās Pārvaldes 

riekšinieku, un šo iestādi sācis organisēt un pārvaldījis līdz 
919. g., kad to apstiprina Latvijas Universitāte par docentu. No 
atvijas Universitātes nodibināšanās Ķirchenšteins ietelpis ve -
. rinārmedicīnas un lauksaimniecības fakultātes organisācijas 
istāvā. Līdz 1925./26. gadam viņš piederējis pie Universitātes 
'rganisācijas Kommisijas, vēlāk Universitātes Padomes sa
kāva. Kopš 1925. gada skaitās par Latvijas Universitātes pro-
-•soru goda tiesas locekli. Terminoloģijas kommisijas pastā-
ošanas laikā (no 1919. līdz 1922. g.) viņš par locekli piedalījies 

pie dabaszinātnisko, medicīnisko un bakterioloģisko terminu iz-
rādāšanas. 1923. g. maijā Ķirchenšteins aizstāvējis disertāciju 

Baktēriju iekšējā uzbūve un attīstība" un ieguvis agronomijas 
^oktōra grādu. P ē c t a m novembrī 1923. g. ievēlēts par profe
soru pie mikrobioloģijas ka tedras , viņš vada nodibināto L. Ū. 
.ruma staciju Kleistos. Ārpus universitātes Ķirchenšteins pie

dalījies apspriedēs pie koppiemnīcu sanitārās pārraudzības no
likumu, tāpat pie mājkustorju tūberkulōses apkarošanas notei-

iaimu izstrādāšanas. Būdams Rīgas veselības kommisija par 
i icekli (1925.—1928. g.), viņš piedalījies pie noteikumu izstrādā
šanas par tirgošanos ar pienu un piena produktiem. 1925. g. 
Ķirchenšteins ievēlēts par Rīgas pilsētas domnieku. Viņš pie
dalījies pie Latvijas Tūberkulōses Apkarošanas Biedrības nodi
bināšanas; no dibināšanas bijis par padomes locekli un 
kopš 1925. g. līdz 1927. gada maijam par padomes priekšsēdē
tāju. Ķirchenšteins nodibinājis šīs biedrības žurnālu ,.Tautas 
Veselība", ko rediģējis pirmo pusgadu. Tālāk viņš piedalījies 
pie Latvijas Bioloģijas Biedrības nodibināšanas (1923. g.), no 
1923. līdz 1924. g. bijis par sekretāru un no 1924. līdz 1926. g. 
Par viceprēsidentu. 1927. gadā Ķirchenšteins ievēlēts par Ro-
'nas Starptautiskā Agronomiskā Institūta lauku hiģiainas sek-



284 

cijas pastāvīgo biedri. Ķirchenšteins komandēts uz ārzemē: : 
1922. g. uz Pas te ra institūtu, iepazīties ar serumu un pošu pa
gatavošanu; 1923. g. uz Pas t e r a 100 g. jubileju; 1926. g. z 
starptautisko piensaimniecības kongresu Parīzē un kā Bio! i-
ģijas biedrības delegāts Ch. Richet jubilejā; 1927. gada no
vembri uz starptautiskā agronomiskā institūta konferei ci 
(Romā). Ķirchenšteins apbalvots ar Officier d'Instructi n 
publique un Triju Zvaigžņu ordeņiem (IV. šķ.). 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Zur Technik der Phagocvti \-
fārbung u. s. w. Zeitschrift fur Tuberkulose. B. 18, H. 4. 
2) Ein Beitrag zur Sporenfrage der Tuberkuloserreger. Zen-
tralblatt fur Bakteriologie. I. B. 66, H. 1. 3) Leistungsfāhig-
keit der Pikrinmethode C. Spenglers. Zeitschrift fūr T u b r-
kulose. Bd. 19, H. 1. 4) Wechsel der Tub. Bac. Formen im 
phitisischen Sputum. Correspondenzblatt fiir Schweu : r 
Arzte. 1913, Nr. 12. 5) Einige Richtigstellungen zu der Arbeit 
Bōhms u. s. w. Centralblatt fur Bakteriologie. I. Abt. Ori:.. 
Bd. 65, H. 4 5. 6) Ein Beitrag zu den Strukturfārbemethod eti 
der Tuberkuloserreger. Zeitschrift fūr Tuberkulose, Bd. 19, 
H. 6. 7) Einfluss der Spezifischen Jk.-Therapie auf die Ent-
giftung des tuberkulōsen Organismus. Zeitschrift fūr Tuber
kulose, Bd. 19, H. 6. 8) Einfluss der spezifischen Jk.-Therai ie 
auf die Zerstōrung der Tuiberkuloseerreger. Zeitschrift t ir 
Tuberkulose, Bd. 20, H. 2. 9) Die Bedingungen der PhaK 
cytose von Tuberkelbazillen. Beitrāge fūr Klinik der Tuber
kulose, Bd. 29, H. 2. 11) Ober „Splitter" im Sputum von 
Phvsikern. Mūnchener med. Wochenschrift 1913, Nr. 28. 
11) Splitterfrage und Splitterfārbungen. Tuberkulosis, 191^ 
Nr. 3. 12) Wechsel der Tuberkelbazillenformen wāhrend d e s 
klinischen Verlaufs der Tuberkulose. Beitrag zur Klinik d e r 
Tuberkulose, Bd. 30. 13) Sulla resistenza del bacillo della 
Tubercolosi nelle aque di rifiuto. Travaux de chimie alimen-
taire et d'hvgiēne. Vol. III. Fasc . 2 1917. 14) Sur la prēsenee 
des leukocytes et des microbes dans le lait. Travaux ele 
chimie alimentaire et d'hygiēne. Vol. III. Fasc. 3/4. 15) Si | r 

la strueture et le mode de dēveloppement des bacteries. C. R-
de la Soc. de biolog, t. LXXXV, p. 787. 1921. 16) Strueture 
intērieure et mode de dēveloppement des bacteries. Latvija? 
Universitātes Raksti III. 1922. (Doktora disertācija). 17) SUT la 
morphologie et le mode de dēvellopement des formēs atypi£" 
nes des bacteries. C. R. de la Soc. de Biol. 18) Morphologie. 
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dčveloppement et signification des formēs bactēriennes 
degēnērees. Latvijas Universitātes Raksti V. 1922. 19) Sur 
la structure et le mode de dēveloppement du bacille 

iberculeux. Annales de l'Institut Pasteur. T. XXXVI, 
i. 416, 1922. 20) Jaunākie pētījumi par cilvēku un māj-
: astoņu uzturu. 1923. g., II. Latv . Agron. zinātniskais kon-

•ess. 21) Aizsargu potēšana pret lopu tūberkulōsi. 1925. g., 
Iii. Latv. agron. zinātniskais kongress. 22) Sviesta baktē-

oloģiskas kontroles nozīme. 1926. g., IV. Latv. agron. zinātu, 
kongress. 23) Latvijas pienotavu ūdeņu baktēriju skaits un 
sugas. 1927. g., V. Latv . agron. zinātn. kongress. 24) Sviesta 
kontroles uzdevumi un nokārtošana. 1928. g. VI. Latv . agron. 
zinātn. kongress. 25) Immūnitātes ilgums. 1925. g., I. Latv. 
. rstu kongress. 26) Aizsargu potēšanas jautājums pret cūku 
s irkangulu Latvijā. Veterinār-sanitārais biļetens, 1926. g. 
27) Lui Pas tera piemiņai. Latv. Biolog. Biedrības darbības 
Pārskats 1927. 28) Charles Richet jubilejas piemiņai. Turpat, 

118, 1927. g. 29) Serumu un pošu ražošana Latvijā. Oiko
nomists 1926. g., decembrī. 30) Sabiedriskās higiainias trūkumi 
Lin sasniegumi Latvijā. Pašvaldības Balss 1927. g., Nr. 1. Bez 
šiem rakstiem Ķirchenšteins vēl publicējis kopš 1902. g. lielāku 
skaitu (ap 200) īsākus un garākus apcerējumus latvju spe
ciālās lauksaimniecības un piensaimniecības žurnālos: Zem
kopī, Baltijas Lauksaimniekā, Zemē, Latvijas Lauksaimniekā 
un citos. 

No sabiedriskiem rakstiem jāatzīmē: 1) Karš un bērnu 
mirstība. Taurētājs 1916. g., Maskavā. 2) Karš un venēriskās 
slimības. Taurētājs 1917. g. 3) Karš un tūberkulōse. Taurētājs 
1917. g. 4) Tūberkulōses apkarošanas darba plāns. Sociālpo-
ktika Nr. 2, 1920. g. 5) Tūberkulōses sakars a r nodarbošanos. 
II. Veselības nedēļas broš., 1928. g. 6) Slimību sociālie cēloņi. 
Darba Tiesības 1923. g. 7) Padomi pa r izsargāšanos no tūber
kulōses. Pašvaldības Balss 1927. g. 

Grāmatas, brošīras, tabulas: 1) Ievads piensaimniecībā 
'906. g. Derīgu grāmatu nodaļas izdevums. (13. dr.l.) 2) Dzem
dēšanas palīdzība un t. t. pie govīm 1907. g. Lauks, oikonom. 
sabiedrības izdev. (8 dr. I.). 3) Mājkustoņu sērgas. 1909. g. 
Lauks, oikonom. sabiedr. izdev. (7 dr. 1.) 4) Lopārstniecība. 
|. izdev. Valmierā 1914. g., III. izdev. 1922. g. Rīgā, divās daļās. 
(30 dr. 1.) 5) Cūku lipīgās slimības. 1925. g. Rīgā. (1 dr. 1.) 
6) Tūberkulōse pie mājkustoņiem ar pielikumu: Cilvēku un 
'opu tūberkulōse. 1925. g._Rīgā. (9 dr. 1.) 7) Vitamīni un avi-
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taminōsas. 2 izd. 1925. g., Rapas izd. (10 dr. 1.) 8) Tīrkultūu 
nozīme un lietošana piensaimniecībā. 1927. g. 2. izd. Zemkopī
bas Ministr, izdev. 9) Sienas tabulas (15) bakteriologi i. 
1923. g. L. Centrālbiedrības izdev. 10) Tuberkulose pie bt -
niem. 1919. g. Valkā (6 dr. 1.). 11) Tīra piena iegūšanas paim .-
noteikuimi. Lauksaimnieka rokas grāmatā. 

4. Ārštata profesors Eižens Heinrichs Ostvalds dzinis 
Rīgā 1851. gada 4. novembrī, studējis mežu zinātni Tarantt s 
mežu akadēmijā (Saksijā) no 1869. līdz 1872. g., pēc kam tūlīt 
iestājies Rīgas pilsētas dienestā, s trādādams sākumā par me -
ziņa palīgu, tad par mežzini, vēl vēlāk par mežu inženieri, līcz 
kamēr, sākot ar 1883. gadu, iecelts par pilsētas mežu pārvaldes 
technisko vadītāju; šinī amatā sabijis līdz 1906. gadam. Blaki s 
pilsētas dienestam, sākot ar 1878. g. Ostvalds piejēmis arī mež
saimniecības docentūru pie Rīgas Politechniskā Institūta, patu
rēdams šo posteni arī pēc 1896. g., kad Rīgas Politechnikums 
pārvērsts valsts augstskolā. Šo vietu viņš izpildījis līdz 1. jū
lijam 1900. gadā. 1892. gadā Ostvalds ieskaitīts krievu mež
ziņu korpusā, kur piederējis līdz 1906. gadam. 1907. gadā vii 3 
Vidzemes Vispārderīgās Oikonomiskās Biedrības uzdevumā 
saorganisējis un līdz 1914. gadam vadījis mežierīcības darbu 
biroju. Tās pašas biedrības uzdevumā sācis nodibināt mežu 
pētīšanas staciju, bet galīgos izbūves darbus karš 1916. gadā 
pārtraucis. 17. novembrī 1919. g. Ostvalds iestājies par tak
satoru Latvijas valsts dienestā. 1. novembrī 1920. g. iejēmis 
vietu par stundu docentu mežu taksācijā pie Latvijas Univer
sitātes lauksaimniecības fakultātes, februārī 1922. g. iecelts 
par štata profesoru, 1926. g. pensionēts. Kā ārštata profesoram 
viņam uzdota mežierīcības semināru stundu tālākā vadīšana, 
kura turpinājās vēl joprojām. 1903. gadā Ostvalds PēterP'l* 
Mežu Institūtā ievēlēts par korespondētāju locekli; 1923. gadā 
uz Tarantes Akadēmijas ierosmi Leipcigas Universitātē viņu 
ievēlējusi par Dr. phil. h. c. un 1926. gadā uz Lauksaimniecības 
fakultātes ierosinājumu Latvijas Universitāte to ievēlējusi par 
Dr. rer. forest. h. c. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1921. g.: 1) Oikonomists Nr. 3, Pa
matvilcieni mežu koku takses izstrādāšanai. 2) Oikonomists 
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Nr. 6, Mežu izmantošanas regulēšana no tautsaimnieciska re 
izes viedokļa. 3) Oikonomists Nr. 8, Mežsaimniecības mērķi. 
) Oikonomists Nr. 14, Mežu tipi, augstienes bonitāte un aug

s t u m a klases. 5) Oikonomists Nr. 21, Mežu materiālu takses 
ārbaudīšana. 1922. g.: 6) Oikonomists Nr. 12./16., Meža vēr
ības krāšanas spējas. 7) Tharandter forstl. Jahrbuch, burtn. 4., 
'ur Verstāndigung in Sachen der Waldrententheorie. 8) Silva 
Ir. 30, Zur VValdrentenfrage. 1923. g.: 9) Oikonomists Nr. 
3./15., Mežu rasma. 10) Silva Nr. 8, Zur VValdbesteuerungs-
rage. 1924. g.: 11) Silva Nr. 46, Die Verrechnung der Kultur-
osten. 12) Silva Nr. 51/52, Ertragstafelstudien. 13) Allgem. 

•orst- und Jagd-Zeitung, Welche Konsequenzen ergeben sich 
ais der Annahme, dass der anormale Wirklichkeitswald als 
ine geschlossene wirtschaftliche Einheit zu gelten habe? 

14)_ Tharandter forstl. Jahrbuch. burtn. 5., Zur Theorie und 
°rāxis der Forstertragsregelung. '1925. g.: 15) Zeitschr. fur 

orst- und Jagdwesen, burtn. 4., Uber Ouadratmeter Tax-
• erte. 16) Tharandter forstl. Jahrbuch, burtn. 4., Zur Kritik 

der Faustmannschen Bodenertrags\vertformel. 17) Silva 
Nr. 14/15, Zur Bilanzierungsfrage. 18) Silva Nr. 28, VValdrente 
-der Bodenrente? 19) Der deutsche Forstwir t Nr. 27, Zur 
i heorie der forstlichen Einkommensteuer. 20) Der deutsche 
'orstvvirt, Nr. 54. Zur Theorie der forstlichen Einkommen
steuer. 21) Der deutsche Forstwirt Nr. 72, Zum Ausbau eines 
''ilanzfāhigen Verfahrens der Forstertragsregelung. 1926. g.: 
-2) Der deutsche Forstwirt Nr. 87/88, Zur Zinsfussfrage. 
23) Tharandter forstl. Jahrbuch, burtn. 10, Uber Fundamental-
ļiagen der forstlichen Reinertragstheorie. 1927. g.: 24) Der 
i'eutsche Forstvvirt Nr. 89, Die VValdrente als Rentabili'tātswei-
ser. 25) Silva, Zur Frage der Veranschlagung des Grundkapi-
'als aussetzender Betriebe. 26) Centralblatt f. d. g. Forstwesen, 
burtn. 7./8., Zur forstwirtschaftlichen Rechnungslegung. 
27) Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen, burtn. 2, Der Bo-
Jenertragsvvert und die Waldrente. 28) Zeitschr. f. Forst- u. 
Iagdwesen, burtn. 1, Etat und Rente. 1928. g.: 29) Forstar-
chiv, burtn. 8. un 9., Reinertragsstudien. 

B. Docenti. 

1. Docents Jānis Apsitis dzimis 1886. g. 17. jūnijā Valmie
ras apriņķa Vec-Ates Strazdiņos, apmeklējis Maz-Salaces drau-
dzeskolu (1896.—1899. g.) un pēc viņas beigšanas 1900. g. aiz-
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braucis, lai iestātos Gori-Gorku (Mogiļevas gub.) vidējā zem
kopības skolā. 1901. g. izturējis iestāšanās pārbaudījumus un 
pēc d iv iem gadiem ieguvis brīvas mācības, uztura un ap
ģērba tiesības uz va l s t s rēķina. Krievijā revolūcijai uz 
liesmojot, 1905. gada rudenī viņš pārbraucis dzimtēm •. 
uzstājies a r runām. P ē c sodekspedīcijas ierašanās Vidzem , 
viņš decembra v idū atstāj dzimteni un ierodas Helsingfors: : 
1906. gada pavasara sākumā atstāj Helsingforsu un, nelail a 
Rolava aicināts, dodas uz Cīrichi. Tur v iņš nodarbojas ar pa -
mācību, politiku un, pa daļai, līdzdarbību laikrakstos („Dien s 
Lapa", 1906.—1907. g.); 1906. gadā klausās dažus kursus C -
riches augstskolā. 1907. gada s ā k u m ā Apsitis pārbrauc uz 
Franciju un iestājas Nanses Universitātes zinātņu fakultātes 
agronomijas institūtā, kur pēc studiju beigšanas strādā univers -
tātes lauksaimniecības botānikas laboratorijā un g a t a v o diser
tāciju „Augstu temperatūru iespaids uz sēklām, sakarā ar viņu 
žāvēšanu" zinātņu doktora grādam. Disertāciju universitāte 
apstiprina un atļauj iespiest aizstāvēšanai, kas materiālu š ķ ē r š ļ u 

dēļ nevarēja notikt. Pētījumu dati atsevišķos jautājumos pub
licēti pie Parīzes Zinātņu Akadēmijas un Francijas Bioloģijas 
biedrības, vai iespiesti Francijas agronomijas annāļos (1909. līti/. 
1911. g.). Apsitis nodibina pie universitātes studentu-agronomu 
biedrību. No 1909. g. v iņš nepārtraukti strādā līdz „Zemkopī". 
Kādu laiku viņš pilda adjunkta prēparātōra pienākumus univer
s i tātes lauksaimniecības botānikas laboratorijā. 1911. g. beigās 
Apsitis pārbrauc uz Šve i c i , uzturas Ženevā un ceļo pa Šveici. 
Franciju un Vāciju, lai iepazītos ar lauksaimniecību. N ; l 

1911.—1915. g. v iņš ir par līdzstrādnieku s e k o š o s lauksaimniecī
bas žurnālos: >KypHajn> OnurHOH ArpoHOMin (neTep6yprb), Cenb-
ctrift Xo3HHH-b (neTep6.), > K H B O T H O B O A C T B O , ZlepeBHH (MocKBa), 
ArpoHOMHMecKifl >KypHajrb (XapbKOB'b), HyjK.ābi HepeBHH (MocKBa), 

B'feCTHHK'b «HBOTHOBOflCTBa (MOCKBa), MonOlHOe X03HHCTB0 " 
CKOTOBOHCTBO (MOCKBa), XyTOpjTHHHT, ((lom-aBa), rO*HO -pyccKaf l 
c.-x. r a 3 e T a (XapbKOB-b), Cafl-b-Oropofl-b-BaxMa (AcTpaxaHb), 3a-
nncKH CniucpeponojibCKoro ŪTa-fe^a PoccifiCK. HMn. 0 6 m e c r B a 
c a a o B O f l C T B a (Cnincpepono^b), 3eM.nezrE;ibMecKa$? Ta3eTa ( Ī l e -
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; porpaAi-.), B"bcTHHKT> M e ^ K a r o n p e f l H T a ( r i e T p o r p a j . ' b ) . 
Atsevišķi viņa raksti ievietoti Baltijas Lauksaimniekā, Dzimte
nes Vēstnesī, Latviešu Avīzēs, Šveices Le Sillon romand, La 
Terre vandoise un Francijas Les Annales de la science agro-
nomique francaise et ētrangēre. Uzturot sakarus ar Krievijas 
lauksaimniecības žurnāliem, atsevišķiem agronomiskiem darbi
niekiem un biedrībām, Apsitis veic šo pēdējo uzdevumā lauk
saimniecības jautājumu pētīšanu ārzemēs. Uz inž. Demčinskija 
.līgumu viņš pārtulko franču valodā viņa grāmatu »rp$mi<OBa$i 
<yjibTypa". Uz Dienvid-Krievijas graudu tirdzniecības kon
gresa organisācijas biroja lūgumu viņš izstrādā un iesniedz zi
ņojumu „par tirgus graudu īpašību noteikšanas pajēmieniem", 
kas nolasīts kongresā (Jekaterinoslavā, 1913. g. maijā) un ie
spiests kongresa darbos. Tad viņš saraksta grāmatiņu „Laba 
^ēkla", kuru izdod Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrība 
1912. gadā. Krievu valodā 1913. g. parādās viņa grāmatiņa 
„ X . o p o m e e c t M H " . A s t r a c h a ņ a s dārzkopības biedrība izdod divas 
Apsīša brošīras: npo.ayKU.is), KOMiviepuifl H o 6 p a 6 o T K a a i H B - b BT> 

G. LLlTaTaK-b, <ī»paHuiH H Cep6iH un Kb Bonpocy orpa-
H H 3 a u i H c ō b i T a npo,oyKrOB-b ca^OBoacTBa H oropOMimecTBa 
i^ez tam viņš saraksta lielāku (26 loksnes) populāru lauksaim
niecības grāmatu Hpyrb 3eiu;ieA'B;ibu,a, kuru 1916. g. izdod sa
vienība „Agronoms" Maskavā, un pie kuras otrā izdev. iespie
šanas stājās šī pati sabiedrība 1918. gadā. 1915. gada rudenī 
Apsitis atstāj Ženevu un dodas uz Pēteŗpili. Pēteŗpilī viņš iestā
jas kara dienestā. Še ierosina domu un izstrādā projektu kara 
saimniecības ierīkošanai, lai rastu uz vietas un ar saviem 
līdzekļiem kara pulkam vajadzīgos lauksaimniecības ra
žojumus. Šo saimniecību viņš organisē (Oktā) un vada 
līdz 1917. gada beigām, kad kommūnistu revolūcija saim
niecību likvidē. Apsitis rūpējas un panāk, ka saimniecību 
nodod Pēterpils veģetāriešu biedrībai, turpina viņas vadību līdz 
1920. g. decembrim; reizē ar to, 1919. g. beigās padomju vara 
iesauc viņu aktīvā lauksaimniecības dienestā un uzdod lasīt 
lekcijas par lauksaimniecību , l auksa imniec ības pašdarbības 
propagandas institūtā". Pēc 8 mēnešu mocībām 1920. g. de-

Lafvijas Universitāte 19 

http://npo.ayKU.is
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cembrī viņš dabū vajadzīgos dokumentus un pārbrauc Latvi] i, 
No 1921. gada sākuma līdz beigām Apsitis iejem vecākā agro
noma vietu Zemkopības Ministrijā, ierosina jautājumu par svi< -
sta eksportu bez muitas (Oikonomists 1921. g.), piedalās par 
Latvijas delegātu starptautiskā darba konferencē Žene\ 
1921. g. 1. decembri viņš atstāj Zemkopības Ministriju un, uz 
Jelgavas apriņķa valdes uzaicinājumu, pāriet uz Zaļo muižu, 
kur organisē apriņķa valdes saimniecību, nodarbojas par vir -
skolotāju Zaļenieku vidusskolā un nododas dažādu s; -
biedrisku pasākumu organisēšanai. 1923. gada novembrī Ap
sitis ievēlēts par lauksaimniecības docentu Latvijas Univer
sitātes lauksaimniecības fakultātē ar pienākumu lasīt ari ie
vadu lauksaimniecības zinātnē un lauksaimniecības enķikl< -
paidiju. No 1923. g. 1. decembra līdz 1924. g. 3. martam viņš 
izpilda reizē docenta pienākumus Rīgā un saimniecības vadī
tāja un virsskolotāja pienākumus Zaļā muižā. Pēc tam viņš 
pāriet un paliek tikai pie augstskolas. No 1924. g. 1. jūlija līdz 
1926. g. 30. jūnijam Apsitis ir Lauksaimniecības fakultātes se
k re tā r s ; no 1926. g. 1. aprīļa līdz 1928. g. 31 . marta — univer
sitātes izmēģinājumu un praktisko darbu saimniecības vadītājs 
Vec-Aucē. Apsīša sarakstī tas un izdotas (Lauksaimniecības 
pārvaldes) grāmat iņas : , : Zeme, viņas ielabošana un strādāšana 
(1926 g.) un „Mēsli un mēslošana" (1927. g.). Viņš ir lauk
saimniecības padomes (pie Zemkopības Ministrijas) loceklis. 

2. Ārštata docents Jānis Bokalders dzimis 1885. g. 21. no
vembri Priekuļu pagastā (pie Cēsīm), apmeklējis Cēsu drau
dzes skolu, Millera (Zariņu Kārļa) privāto reālskolu un Jelgava--
reālskolu (beidzis L905. g.); studējis Rīgas Politechnikā un 
Maskavas Kommercinstitūtā; pēdējo beidzis 1913. gadā ar 
I. šķiras oikonomisko zinātņu kandidāta grādu. Pēc studija 
beigšanas Bokalders strādājis par statistiķi pie Rīgas Lauk
saimniecības Centrālbiedrības un par grāmatvedi. Kara laika 
viņš iesaukts kara dienestā; okupācijas un lielinieku laikā bijis 
par skolotāju Valmieras Izglītības Biedrības skolās. Pēc Lat
vijas proklamēšanas Bokalders darbojies par nodaļas inspek" 
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oru Ziemeļlatvijā, Zemkopības Ministrijā, un no 1919. g. līdz 
I 925. g. par valsts statistiskās pārvaldes vicedirektoru. Viņš 
organisējis 2 pirmās lauksaimniecības skaitīšanas un lauksaim
niecības brīvprātīgo korespondentu tīklu. Bokalders bijis par 
Valsts Zemes bankas padomes priekšsēdētāju no 1924. līdz 
1927. g.; no 1925. g. par Finansu ministra biedru, par Rīgas 
)ilsētas domnieku no 1922. gada; divus gadus (līdz 1925. g.) 

!>ijis par pilsētu un miestu savienības žurnāla „Pašvaldības 
Balss" redaktoru un no 1927. gada Finansu Ministrijas žurnāla 
Oikonomista" atbildīgo redaktoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i . A. Grāmatas. 1) Latvijas saimnie
ciskā ģeogrāfija (skolas grāmata) . 124 lpp., 1922., 1924. un 1927. 
-') 1920. gada skaitīšanas resultati lauksaimniecība. Valsts sta-
istiskās pārvaldes izdevums. 1921. g. 3) Latvijas lauksaim

niecība. I. dala. 1924. g., 180 lpp. 4) Latvijas lauksaimniecība. 
[I. daļa. Lielās un mazās saimniecības. 1926. g., 275 lpp. 
~) M. Skujenieka „Latvijas zemes un iedzīvotāji" visos 3 izde
vumos nodala par lauksaimniecību. Pēdējā 1926. g. izdevumā 
i 2 loksnes. B. Atsevišķi lielāki raksti. 1) Nekustamu īpašumu 
aksācija Vidzemē. Dzimtenes Vēstnesis. 1911. g., Nr.Nr. 239, 

243 un 249. 2) Lettlands Agrarproblem. Itālijas starptautiskā 
žurnālā Metron 1921. g., Nr. 6. 3) Mūsu pašvaldību budžeti 
Pašvaldības Balss. 1924. g., Nr. 5 6 un Nr. 7. 4) Latvijas saim
nieciskais stāvoklis 1927. g. Oikonomists. 1928. g., Nr. I. 
5) Lettlands Agrarreform. (Franču, vācu un čechu valodās^, 
l-ureau international agraire (Praha) biļetenā. 1928. g., Nr. 3. 
Minēta firoja pastāvīgs līdzstrādnieks. 6) Latvijas un Krie
vijas linu līgums. Oikonomists. 1927. g., Nr. 23. 7) Lettlands 
Landwirtschaft. Neue Freie Presse . 1923. g., speciāls Latvijas 
numurs, u. t. t. C. Bez tam vairāk mazāku rakstu ievietoti 
1-atvijas Lauksaimniekā, Oikonomista un citos periodiskos 
izdevumos. 

3. Vecākais docents Pēteris Delle dzimis 3. nov. 1877. g. 
•irasdonas pagastā, Cēsu apriņķī; pirmo izglītību baudījis Bēr
noties draudzes skolā; no 1891.—1894. g. apmeklējis Jēkabpils 
Pilsētas skolu. No 1894.—1899. gadam viņš apmeklējis 
( iori-Qorķu vidējo lauksaimniecības skolu; no 1899.—1900. g. 
studējis Rīgas Politechniskā Institūta lauksaimniecības fakul
tātē; no 1900.—1905. g. studējis turpat chēmijas fakultātē. Visā 

19» 
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studiju laikā Delle darbojies ari par valdības apstiprinātu pirmo 
Baltijas ceļojošo lauksaimniecības un dārzkopības kursu lekto u, 
par Ķeizariskās Dārzkopības Biedrības Rīgas nodaļas sekrēti :u 
un par šīs nodaļas augļu teehniskās pārstrādāšanas sekcij is 
vadītāju. Šī darbība saduras ar dažu šķiru privilēģijām, kam
dēļ soda ekspedīciju laikā viņš bij spiests emigrēt uz ārzemēm 
ar svešu vārdu. Delles patstāvīgā, zinātniski eksperimentālā 
darbība rūgšanas chēmijā un bakterioloģijā, arī vīnrūpniecīH. 
augļu un sakņu techniskā pārs t rādāšanā ir sākusies ar 1901. g. 
1906. gadā no janvāra līdz maija mēn. Delle strādājis ir 
K. A. Griena vārdu par praktikantu Geisenheimas izmēģii i-
jumu stacijās (Vācijā pie Reinas) pie Baltijā uzkrātu jautājumu 
noskaidrošanas. Darbus vadījis prof. Vortmanis; no 1906. g. 
maija līdz 1907. g. jūnijam viņš bijis turpat par prof. K. Kremt a 
asistentu (Pflanzenphvsiologische Versuchsstation). No 1906. g. 
jūlija līdz 1906. g. oktobrim Delle strādājis par laborantu pie 
prof.Meisnera Vir tembergas izmēģinājumu stacijā Veinsbergl: 
no 1906. g. okt. un nov. iepazinies ar darbiem un speciālo 
iekārtu prof. Hansena un Sergensena rūgšanas un tīrkultūru 
laboratorijā Kopenhāgenā; no 1907.—1909. g. darbojies par at
bildīgo oinochēmiķi Odesas jaundibinātā BHHOA'b^bHecKaa onbu-
nafl CTaHuia p y c c K . BHHOrpaflapefi H BHHOA'B-'iOB'b; no 1910.—1916. g. 
vadījis rūgšanas (mikrobioloģijas) laboratoriju Besarābijas vīn-
kopības izmēģinājumu stacijā un vīnkopības skolā. Kā Odesā, 
tā Besarābijā Delle ik gadus noturējis vairāk speciālu kursu, 
kurus apmeklējuši arī krietns skaits latviešu no Baltijas guber
ņām. Viņš sagatavojis turpat visus oinochēmiķus — speciāli
stus sakarā ar pirmā Krievijas speciālā vīna likuma izdošanu. 
1917. g. Zemkopības Depar taments komandējis Delli uz Maska
vas zinātniskām iestādēm dažu zinātnisku darbu nobeigšanai-
Dažus no darbiem viņš veicis ari prof. Valdena laboratorija 
prof. Centneršvēra vadībā. No 1918.—1920. g. tai pašā uz
devumā viņš piekomandēts par vecāko lauksaimniecības spe
ciālistu Maskavas Lauks. Akadēmijas teehnoloģijas kabinetam. 
1917. gadā Delle kā eksterns studējis Rīgas Polit. Institūtā (to
laik Maskavā) lauks, nodaļā, vēlāk Mask. Lauksaimn. Akadē-
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mijā, kur nobeidzis Akadēmijas kursu, uzaicināts iejemt un sa-
rganizēt augļu un sakņu techniskās pārstrādāšanas katedru 

pie Lauks. Akadēmijas. 1920. g. rudenī, Latvijas Universitātes 
aicināts, Delle pārnācis Latvijā. Sākot ar 1920. gadu viņš 

ada lauks. fak. rūgšanas un lauks, technoloģijas laboratoriju 
ar tās pievienotām izmēģinājumu darbnīcām augļu un sakņu 
i/mantošanā un linu šķiedras iegūšanā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : I. Odesas un Besarabijas iz 
mēģinājumu staciju darbības pārskats par 1908.— 1909. un 
1910.—1916. g a d a m . 1) Onbīrb c p a B H H T e ^ b H a r o o6c/]'fe,a.OBaHiH 
M0pļ)OJIOrH tieCKHX'b, CpH3i0/I0rHHeCKHX'b H TeXHHHeCKHX"b CBOHCTB'b 
' )8 aarpaHHmrbHCb, 6eccapa6cKnx,b H pyccKHX'b BOo6uie pacb 
i a H H b n r b A p o m ^ e H . 2) OnbīTT, c p a B H H T e ^ b H a r o očc^'BAOBaHiH 
: p c p o n o r H H e c K H x , b H cpH3io. / iorHHecKHX'b CBOHCTBT, 64 pacb pyc-
CKHX"b apO*)KeBHaHbIX'b MHKpOOpraHH3MOB"b, npHHaCTHbIX'b KTJ 

UB%T€HIK) BHHa. 3) npe.a,BapHTe;ibHbiH CB'bfl'BHiH o rpynn ,fe daKTepin, 
' PHtracTHHX'b KTJ H o p M a j ī b H H M 'b II HeHopina^bHbiM 'b n p o u e c c a M ' b 
1 > pyccKHx-b BHHaxT,. 4) Onbīrb y n e T a cpaBHHTeabHaro B^iHHia 
nn3MO)KHbix'b H a npaKTHK-fe ycjiOBin n HXT> c o n e T a m f l Ha xojn> H 
p e 3 y ^ b T a ™ 6 p o w e H i 5 i . 5) HOBHH flaHHbia od-b o 6 p a 3 0 B a H i H ne-
T MHX-b KHCnOTb nOfl"b BJiijmieM'b pacbi ^pO)K)KeH, K O H u e H T p a u i H H 
poaa c o K a . 6) O6xo;rb o6pa30BaHiH ntTymix-b K H c n o r b npn 
cšpajKHBaHiH KOHueHTpHpoBaHHbix"b cyce^-b. 7) Pe3y;ibTaTbi 
1 :biTOBT> no B O n p o c y o ,O,OCTH>KHMOH npefl-BJibHOH, flOCTaTOMHoii 
H o6H3aTe^bHOfl K p i b n o c T H BHH-b p a 3 H a r o rana. 8) B-nismie KOH-
peHTpauin cycvia n pacnpe/rb.neHiH a p o H O K e f i Ha xo;rb H pe3y ;m-
T a i b i 6pojKeHia BHHa. 9) ycr iOBHOCTb HopM-b cocTaBa H a T y p a ; i b -
HbixT> B H H T J H H O B o e m/iKOBame p e 3 y ^ b T a T 0 B 'b aHa^H3a noc;rE.n,-
HHXT>. 10) npoueccbi na^eHia KHOIOTHOCTH H 6aKTepia;ibHaro 
apeo6pa30BaHiH K H C n o r b BT, pyccKHx'b BHHax"b B'b C B » 3 H cb 
iipyrHMH B o n p o c a M H p y c c K a r o BHHO,zrBJiiH. 11) CTeneHb KHC^OT-
HOCTH (KOHUeHTpauiH H*) HaTypa^bHbIX-b BHHT,. 3aBHCHMOCTb e n 
°Th cocTaBHbix-b H a c r e H BHHa H 6io^orHMecKHx-b npoueccoB-b BT> 
HHXT> npoHCxozi ,HUiHX'b. 12) <PH3HKO-xHMHiecKie cnoco6bi onpe ; rB-
•leiUH C T e n e H H KHC7IOCTH (H*) BHHa H B03MOH<HbIfl B'b HHX"b 
VnpomeHifl. 13) O r b m a i o m e M C H 3HaieHin n p o u e H T a CBnsaHHbDCb 
°PraHHtrecKHx-b KMCJIOTT, R/IH KanecTB-b BHHa, x o j i a ero cosp-BBa-
H ' 3 H BCefi TeXHHKH BHHOA"fejliH. 14) OmBHKa CpaBHHTe^bHOH 
aKTHBHOCTH KHCJIOT"b BHHa KOCbBCHHblM'b nyTeMT> nO flaHHblM'b 
X H M H 4 e c K a r o aHa;iH3a. 15) Onbīrb H3C.TB7WBaHiH c p a B H H T e j i b H o f i 
"PnroAHOCTH r;iaBH'feHmHX'b MeTO.n.OB'b o n p e z r B f l e H i H SKCTpaKta 
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BHHa n p H BbipaŌOTK'B HOpM"b COCTaBa nOCJlt>aHHXT). 16) OnHTb 
06cjlkn,0BaH\H CKJIOHHOCTeft pyCCKHX"b BHH"b K"b 60;TE3HHM'b li 
noponaM-b. Cnocodbi 3a6^aroBpe iv ieHHaro npe,ayra,abiBaHi5i no-
cji'BAHHX'b. 17) P e 3 y A b T a i b i očca'fc .aoBaHiH xapaKTepHbix-b o c o 6 e 
HOCTeH H cTopoH-b B e c c a p a 6 c K a r o BHHO.n.'B.niH B-b HeHopMa^bHL e 
1 9 1 2 , 1 9 1 3 H 1 9 1 4 roflbi. IUaTKOCTb ina6;iOHHbix'b n p i e i v i o i b 
M-BCTHaro BHHOA'BJiiH. 18) P e 3 y ^ b T a T u xHMHwecKaro H M H K p o č i -
, / ionmecKaro oōcji 'biiOBaHiH (bpaHuy3KHX'b H Beccapa6cKHX-b B H I h 
npHMblX"b np0H3B0flHTe^eH Cb XapaKTepHCTHKOH Heo6xOAHMbIM> 
yC^OBJH H AOn0^bHHTejIbHbIXl> flaHHbIX'b npH OTB%TCTBeHHbIMi 
c p a B H H T e j i b H b i x T j perycTaiiiflX'b B H H a . 19) P e 3 y ^ b T a r a oōcniĶO-
BaHifi B O n p o c o B ' b M e a o B a p e H i n . 2 0 ) XapaKTepHCTHKa cocTaBa 
MHKporheopbi H C O C T O H H J H 1 0 0 pyccKHXT> njiOAOBbix-b H sroAHbix^ 
B H H T J . 2 1 ) OpraHH3a i i iH C B T H 0 n u T H 0 - n 0 K a 3 a T e ; i b H b i x ' b nyHKTOEt 
no B H H O r p a a a p c T B y H Bunojikjim, co cxeMOH padorb H a Ta-
KOBHX"b. 

II. Atsevišķas broširas: 1 ) Vīna pagatavošana no augļiem 
un ogām. 2 ) Alus pagatavošana mazgruntieku vajadzībai i. 
3 ) llp0H3B0flCTB0 n ^ 0 A 0 B H X ' b H JirOAHbIX'b B H H " b H CrepHJIH30Ba i-
Hbix"b coKOBi.. 4 ) Flepe^HBKa h a o j i H B K a BHHa. 5 ) H o b h h c n o -
co6 t> ycT3H0BKH cyce;i'b. 6) Ta6/iHU.H kt> HōBOMy cnocočv 
y c T 3 H 0 B K H c y c e j r b — I., II., III. Bb inycK -b . 7 ) O >KejiaTe;ibHOM n 
H a n p a B ^ e H i H bt> p a 3 B H T i H nfloaoBO-HroflHaroBHHOA 'B^iHHyc^OBiHxi. 
H a H 6 o ^ b m a r o 3HaHeHia S T o r o npoH3BO.zi.CTBa RJIB caaoBOACTBa. 
8 ) 3Haweme n o c T e n e H H a r o non.caxapHBaHiH cycejrb BTb n p o H 3 B 0 a -
CTB'B yCTOHMHBblX'b CViaAKHXrb B H H T j . 

Bez tam r kstlts Dārzkopības Biedrības gada grāmatas 
L. Centrālbiedrības „Rokas grāmatā, žurnālā „BtcTHHK'b BHHOflt-
•rciH", Geizenheimas staciju gada pārskatos par 1907 . un 1 9 0 8 . g. 
un citur. 

Rīgā veiktie darbi vēl nav publicēšanai nobeigti. 

4. Docents Maksis Eglītis dzimis 13 . aprīlī 1892 . g. krona 
Startu muižā, 1 9 0 1 . g. iestājies Rīgas biržas kommercskolā, kui ;^ 
kursu nobeidzis 1 9 1 0 . g. un iestājies Rīgas Politechniskā Insti
tūtā lauksaimniecības nodaļā. 1912 . g. viņš sācis strādāt Rīga^ 
lauksaimniecības centrālbiedrībā, 1914 . g , agr. Bicka vadībā 
strādājis Baltijas bio-entomoloģijas stacijā. 1914 . g. rudci 1 

iesaukts kara dienestā, bet drīzumā atvaļināts studiju turpinā
šanai. Eglītis turpinājis strādāt Rīgas lauksaimniecības centrāl-
biedrībā, pēc tam Cēsu rajona pārtikas valdē. Prof. Bucholca 

http://npoH3BO.zi.CTBa
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adībā viņš sācis apstrādāt Baltijas rūsu floru. 1918. g. maijā 
! iŗlītis aizstāvējis diploma disertāciju ar tematu „Baltijas div-
lāju Puccinia un Uromvces sugas" un ieguvis I. šķiras mācīta 
gronoma grādu. 1918. g. pēc Latvijas valsts proklamēšanas 

viņš iestājies Apgādības Ministrijas darbā: 1918. g. decembrī 
tstājis Apgādības Ministriju un brīvprātīgi iestājies III. a tse-
išķā rotā, piedalījies Kurzemes atbrīvošanas cīņās, intendan-

;ūras saorganizēšanas darbā un vadījis armijas saimniecības 
ārvaldes pārt ikas un furažas nodaļu. 15. septembrī 1920. g., 

uz Zemkopības Ministrijas pieprasījumu, Eglītis nokomandēts 
1 luksaimniecības departamenta rīcībā un līdz 1. maijam 1921. g. 

ārzinājis Baltijas Lauksaimniecības Biedrības ziemas skolu 
Valmierā, 1921. g. pārgājis tirdzn. un rūpn. akc. sab. „Dauga-

as" darbā. Ar doc. Bicka aiziešanu no bio-entomoloģijas sta-
ijas tagadējā augu aizsardzības institūta, Eglītis uzjēmies šīs 

iestādes vadību, ko turpinājis līdz 15. jānv. 1929. g. Ar 1. jūliju 
1922. g., doc. Bicka vadībā, viņš sācis strādāt Latvijas Univer
sitātē, izpildīdams asistenta pienākumus pie fītopatoloģijas ka-
idras. 1926. g. janvārī, šķiroties doc. Bickim no universitātes, 

Eglītis ievēlēts par privātdocentu, bet 1928. g. par docentu, un 
am uzticēta fītopatoloģijas katedra. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Kartupeļu slimības — pro 
venia legendi darbs. 1925. g., nav iespiests. 2) Augu slimības. 
' auksaimnieka rokas grāmatas II. sējumā. Izdev. Latv. lauks. 
iarbin. biedrība. Rīgā, 1925. g. 3) Augu slimību noteicējs. 
0. Jēpes izdevumā. Eksperimentālo darbu resultātļ iespiesti 
•Augu aizsardzības institūta darbības pārskatā" 1923.124 , 
-k 25., 25. 26. un 26./27. gadā. 

5. Vecākais docents Arvīds Kalniņš dzimis 19. augustā 
1894. g. Rīgas apr. Jaun-Bebru pag., Silavu mājās. Pēc Rīgas 
Pilsētas reālskolas beigšanas viņš iestājies Rīgas Politechniskā 
Institūta chēmijas nodaļā, kuru beidzis ar pirmās šķiras diplomu, 
iegūdams inženiera technologa grādu. 1916. g, Kalniņš iestā-
'ies kara dienestā un beidzis Aleksandra kara skolu Maskavā : 
Pēc tam vadījis kara inženiera darbus Minskas un Volinijas gub 
1918. g. viņš bijis par Holmas-Vo'linijas gub. domēnu valdes 
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speciālistu, pēc tam par patstāvīgās Ukrainas mežu depart; 
menta speciālistu; 1919. g. īsāku laiku par reālskolas skolotai i 
Olevskā un lektoru Žitomiras Augstākajā Paidagōģiskā Insti
tūtā; lasījis mežu technoloģijas kursu Žitomiras Lauksaimnie
cības Institūtā. 1920. g. Kalniņš atgriezies Latvijā un iesācis 
s t rādāt par mežu departamenta speciālistu, jēmis jo dzīvu da
lību apspriedēs par mežkopības nodaļas dibināšanu pie Lauk
saimniecības fakultātes. Līdz a r nodaļas atvēršanu fakultā" 
viņu ievēlē par docentu, uzdodama tam mežu technoloģijas ka
tedras vadību un arī medniecības kursu. Kalniņš vēl bijis: 
1922./23. g. par Zemkopības ministri, 1922.—1925. g. par pirmās 
Saeimas deputātu, 1925. g. Izglītības ministri, Kurzemes Lauk 
saimniecības Centrālbiedrības priekšnieku (no 1927. g. par šī > 
biedrības goda priekšnieku), 1926.—1927. g. p a r šacha savie
nības prēsidentu, pa r Latv . Lopkopības Centrālās Savienība 5 
padomes priekšsēdētāju. Kalniņš skaitās par goda biedri stud. 
mežkopju biedrībā „Šalkonē", stud. šacha biedrībā un Rīgas 
šacha klubā. Viņš izpilda valdes locekļa pienākumus pirmā 
Valsts Prēsidenta J. Čakstes piemiņas fondā un Tautas Savie
nības Veicināšanas Biedrībā; bez tam ir studentu atturības fi-
listris un biedrs žurnālistu arodbiedrībā, chēmijas biedrībā, fo
togrāfu biedrībā un Rīgas mednieku biedrībā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : l ) 1 Sveķu tecināšana un pārstrā
dāšana. Rīgā, 1920. g. Žurnāla Oikonomista izdevums. 40 1. P 
2^ Mežu technologija. Rīgā, 1925. g. Valtera un Rapas a. s. 
izd., 294 1. p . 3) Medniecība. Rīgā, 1925. g. Valtera un Rapas 
izd., 183 1. p . 

6. Docents Kārlis Kiršteins dzimis 1890. g. 30. maijā Cēsu 
ap r , Kosas pag. Upīšu krogā. Jaunības gadus viņš pava
dījis Valkas ap r , Blomu pag. Meža Rapu mājās, kur viņa tēvs 
kalpojis par „kroņa mežsargu". 1903. gadā Kiršteins beidzis 
Blomu „Silķītes" draudzes skolu, pēc tam iestājies Rīgā Pē
tera I. reālskolā, kuru beidzis 1910. gadā. Tanī pat gadā viņš 
iestājies Pēteŗpils Meža Institūtā, kuru beidzis 1914. gadā ar 
I. šķiras mācīta mežkopja grādu. Kā students, būdams mēr
niecības un mežierīcības biroju dienestā, strādājis 1912. g. va-
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sarā Akmolinas apgabalā par mērnieku, 1913. un 1914. g. vasarā 
par mežu taksatoru Pe rmas un Ufas guberņās. 1915. gadā Kir
šteins kalpojis valsts dienestā par mežu taksatoru Tobolskas 
gub. 1916. g. viņš iesaukts kara dienestā, kur beidzis kursus 
pie techniskās kara skolas Pēteŗpilī un 2 gadus nodienējis par 
artilērijas pirotechniķi Šostkas pulveŗfabrikā (Čerņigovas gub.). 
'ēc armijas demobilisācijas 1918. gadā Kiršteins iestājies mežu 

resora dienestā Ukrainā, kur Volinijas gub. bijis par mežu tak-
itōru un vēlāk par mežierīcības partijas vadītāju līdz 1920. g., 

kad radusies iespēja atgriezties dzimtenē. Latvijas valsts die
nestā viņš strādājis sākot no 1920. g. 15. jūlija: vispirms, 3 mē
rošus bijis mežu inspektors, pēc tam mežu departamenta uzde
vumā organizējis Vijciema meža skolu, kur strādājis par skolas 
vadītāju no 15. okt. 1920. g. līdz 15. jūlijam 1922. g., izpildī
dams arī Vijciema virsmežziņa amatu. 1922. g. Ķiršteinam uz
dots organizēt otru mežkopības skolu Cīravā, kurā tas bijis 
no 15. jūlija 1922. g. līdz 8. febr. 1928. g. par skolas vadītāju 
i11 skolas mežniecības mežzini. No 1. nov. 1927. g. Kiršteins 

vēlēts par docentu Latv. Universitātes lauksaimniecības fa
kultātes mežkopības nodaļā. 1922. g. vasarā viņš komandēts 
uz Prūsiju, kur iepazinies ar mežkopības skolu iekārtu un mež-

timniecību; 1927. g. vasarā piedalījies mežkopju ekskursijā 
Somijā un Igaunijā. Kiršteins darbojas sekošās sabiedriskās 
un profesionālās organisācijas: Latv . kultūras veicināšanas bie
drībā, dažādās lauku biedrībās, skaitās par mežkopju savienī
bas, meža darbinieku biedrības un valsts un pašvaldību darbi
nieku biedrību centrālā savienībā par valdes locekli no šo bie
drību dibināšanas laika, ir studentu mežk. biedr. „Šalkones" 
goda biedrs un stud. biedrības ..Ziemeļa" filistris. žurnāla 
•Meža dzīve" līdzredaktors, III. Saeimas deputāts. 

I e s p i e s t i e d a r b i : I. Atsevišķs izdevums: Mežzi-
"iba. 1926. g. Rokas grāmata mežkopjiem. III. dala. Mežu 
departamenta izdevums. II. Atsevišķi raksti periodiskos izde
vumos. 1) Mežaudžu asociācijas kā mūsu mežu klasifikācijas 
oamats. Mežsaimniecības rakstu krāj. I. sēj. 1923. g. 2) P rū 
sijas mežizglītības un mežsaimniecības iespaidi. Turpat. II. sēj. 
'924. g. 3) Pie jautājuma par meža bonitātes mainīšanos sa-
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karā ar augsnes pārveidošanos. Turpat. III. sēj. 1925. ;r. 
4) Tipoloģiskās mežaudžu klasifikācijas izveidošanās un pie
lietošana praksē. Turpat. IV. sēj. 1926. g. 5) Pie jautāju i a 
par auglīgiem un neauglīgiem gadiem mežkopībā. Turpat. V. s. 
1926. g. 6) Eglāji un pseudoeglāji. Turpat. VI. sēj. 1928. 
7) Dažas piezīmes pie vec. mežu taks. R. Brutāna raksta ..G 
šu saimniecība Jumpravas novadā. Turpat . VI. sēj. 1928. u 
8) Mežkopības pamatprincipi. Latv . Mežkopju kalendārā. 1926. 
9) Koku dastošana. Latv. Mežk. kalend. 1926. 10) Priede un 
egle. Latv. Mežk. kalend. 1927. g. 11) Bērzs un apse. Latv. 
Mežk. kalend. 1928. g. Bez tam, sākot a r 1920. gadu, viņš iev ie-
tfojis vairāk sīkāku apcerējumu mežsaimniecības technisk >s 
un profesionālos jautājumos laikrakstos un žurnālos: Latvijas 
Vēstnesī, Latvijas Sargā, Latvijas Lauksaimniekā, un Meža 
dzīvē. 

7. Docents Pāvi ls Kreišmanis dzimis 27. novembrī 1885. g. 
Vidzmē, Valmieras apriņķa VilzēTnu pagasta Kirķu mājās. Pēc 
pagasta skolas un draudzes skolas pabeigšanas viņš mācījies 
E. Liepiņa privātskolā Valmierā, kuru pabeidzis un pārgājis 
1904. gada rudenī uz Rīgu. Šeit ar privātstundu palīdzību 
Kreišmanis sagatavojies abitūrijas aksāmenam; pēdējo izturējs 
par eksterņu 1905. gada rudenī Pēterpilī I. kadetu korpusa 
Nākošā — 1906. gadā viņš iestājies Rīgas Politechniskā Insti
tūta lauksaimniecības fakultātē, kur mācījies līdz 1908. gada 
beigām. Ar 1909. gada sākumu Kreišmanis pārcēlies uz Ma
skavas Lauksaimniecības Institūtu Petrovskoje-Razumovskoje. 
kur pabeidzis kursu 1910. gadā, iegūdams I. šķiras agronoma 
grādu un vēlāk arī diplomu. No 1. janvāra 1911. gada viņš 
darbojies Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrībā: iesākuma 
par lauksaimniecības kursu vadītāju un lektoru, vēlāk par spe
ciālistu zemkopībā, no 1912. gada par biedrības sekretāru, v ē 
lāk par žurnāla „Baltijas Lauksaimnieka" redaktoru !un no 
1. septembra 1913. gada par speciālo priekšmetu skolotāju 
Priekuļu Lauksaimniecības skolā. Karam iesākoties 1914. gada 
jūlijā Kreišmanis mobilizēts un ieskaitīts aktīvā armijā, kur sa
bijis frontē dažādās vietās līdz 1918. gada jūnijam, skaitīdamies 
visu laiku skolas personāla štatā. Ar L. L. Centrālbiedrības 
valdes lēmumu 1918. gada rudenī viņam uzdots izpildīt Pric-
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aļu Lauksaimniecības Skolas priekšnieka pienākumus. No 
1919. gada rudens līdz 1928. g. 8. okt. Kreišmanis bijis par 
'liekuļu Lauksaimniecības Vidusskolas direktoru; no 1928. g. 

!. augusta par L. 0 . docentu. 1920. gadā speciālā Zemkopības 
Ministrijas uzdevumā viņš apceļojis Zviedriju un Dāniju; 1922. g. 

viltības Ministrijas uzdevumā ar Kultūras Fonda pabalstu 
pazinies tuvāk ar lauksaimniecības skolām Vācijā un Šveicē. 

xIkot ar 1919. gadu Kreišmanis organizējis un sākumā tieši 
adījis Priekuļu institūta, fermas un skolas saimniecību; 
ēdējā visu laiku no 1918. līdz 1928. gadam atradusies viņa 
iešā vadībā. Ārpus skolas tiešā paidagōģiskā un saimnieciskā 
irbā Kreišmanis darbojies līdz vietējā lauksaimniecības un 

atās biedrībās: kā Cēsu lauksaimniecības biedrības un izstā-
ies komitejas priekšsēdētājs viņš saorganizējis Cēsīs vienu 
Pgabala un divas rajona lauksaimniecības un rūpniecības iz-
tādes; bijis Lauksaimniecības Padomes loceklis. Kreišmanis 
odiģējis žurnālu ..Baltijas Lauksaimnieks" no 1. okt. 1913. g. 
dz 1. augustam 1914. g. un ..Latvijas Lauksaimnieku" no 1. jū-
ia 1920. g. līdz 1. jūlijam 1921. g , L. L. Centrālbiedrības izdoto 

Latv. Lauksaimnieku kalendāru vairākus gadus un ,.Rakstu 
• rājumu" Priekuļu Lauksaimniecības Vidusskolas 15 gadu jubi
lejas gadījumā. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Zemes šķirošana. 1925. g. Lauk
saimniecības Pārvaldes izdevumā. 2) Mineraloģija un ģeolo
ģija. Ar ievadu zemes mācībā, vidusskolas kurss. Atrodas 
manuskriptā. 3) Sarakstījis pa daļai un rediģējis skolas grā
matu: ..Lauksaimniecība pamatskolā". I. un II. daļa. I. izde
vums 1925. un II. izdevums 1928. g. 4) Sēkla, sēja un raža. 
1928. g., P. /S. Zemnieka Domu izdevumā. 5) Zeme un viņas 
kopšana. I. nodaļa: „Mācība par zemi". 1928. g. P./S. Zem
nieka Domu izdevumā. 6) Priekuļu Lauksaimniecības vidus
skolas darbības pārskati no 1919.—1927. g., pārskats par sko
las nodibināšanos 1913. g . t reorganisācijas projekti, darbības 
Dlāni, instrukcijas. 7) Krievu valodā: P a r slāpekļa paskā-
bes amonjaka (HN 4 NO-) noderīgumu zemes absorbētā ka-
•iļa kvantitatīvai noteikšanai. 1910. g. 8) Vācu valodā: Izmēģi
nājumi ar mākslīgiem mēsliem Priekuļu zemēs, 1923. un 1924. g. 
Lauksaimniecības skolas Latvijā. 1928. g. Kreišmanis rak-
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stījis par augkopības, organisācijas un lauksaimniecības izglītī
bas jautājumiem „Latvijas Lauksaimniekā" „Latv. Lauksaiu -
nieku kalendārā", «Burtniekā" un dienas laikrakstos. Viņš r a 
sta par lauksaimniecību un rediģē lauksaimniecības nodaļ s 
rakstus A. Gulbja izdodamā Latviešu Konversācijas Vārdnīcā. 

8. Vecākais docents Pē ter i s Kulītāns dzimis 1. aprīlī v. st. 
1878. gadā Ilūkstes apriņķa, Gārsenes pagasta Zimbļu mājāv 
No 11 gadu vecuma sākot, viņš apmeklējis divi ziemas vietējo 
Gārsenes pagasta skolu, tad vienu gadu Subates pareizticu i 
krievu baznīcas draudzes Skolu; pēc tam turpat Subatē 2V2 gada 
muižnieku nodibināto pirmmācības skolu, apmēram ar dra -
dzes skolu programmu. Šinī skolā priekšmetus mācīja vācu 
valodā, bet I V 2 gada vēlāk — krievu valodā. 1894. gadā Kulī
tāns iestājies Gori-Gorku vidējā zemkopības skolā, Mcgilev s 
guberņā, kuras kursu nobeidzis 1899. g.; tā paša gada rudc i 
iestājies Rīgas Politechniskā Institūta chēmijas nodaļā, kur ar 
dažiem pārtraukumiem studējis līdz 1908. gadam un tā gada P> -
vasarī kursu nobeidzis ar p i rmās šķiras inženiera techndoga 
grādu. Pirmā praktiskā nodarbošanās Kulītānam bijusi inže
niera A. Priedīša privātā techniskā laboratorijā. 1912. gada 
viņš pārgājis Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības dienestā, 
kur ierīkojis un vadījis lauksaimniecisku un technisku kontrole^ 
laboratoriju līdz pat vācu ienākšanai Rīgā 1917. gada rudeņa 
No tā laika Kulītāns darbojies par dabaszinātņu skolotāju bii 
Rich. Gēģera komercskolā, La tv . Labdarības Biedrības mei
teņu skolā un Latv . Izglītības Biedrības virsreālskolā un reāl-
ģimnasijā. 1919. gada janvārī, ienākot lieliniekiem, viņš aiz
gājis savā dzimtenes pagastā Gārsenē par turienes jaunatvēr
tās pagasta „darba skolas" skolotāju. Kad kommūnisti bijuši 
projām, un skolas darbi 15. jūnijā beigušies, tad Kulītāns strā
dājis īsu laiku pie Ilūkstes apriņķa komendantūras un no 20. jū
lija līdz 15. decembrim 1919. g. Jēkabpilī par Jaun-Jelgavas un 
Ilūkstes apriņķu valsts zemju inspektoru. Kulītāna paidagō" 
ģiskā darbība neaprobežojas ar minēto. Sākot ar 1912./13. māc 
gadu viņš 4 gadus mācījis chēmiju, zemes un mēslošanas mā
cību Bulduru dārzkopības ziemas klasēs; tad vēl 2 gadus 
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1911./12. un 1912./13. māc. g. praktiskus darbus un analitisko 
.iīēmiju L. L. Oikonomīiskās Sabiedrības zemkopības skolā 
lelgavā. Ārpus skolas 1917. un 1918. g. Kulītāns vairākkārt uz
stājies ar priekšlasījumiem zemesmācībā, mēslošanas mācībā, 
augu anatomijā un fisioloģijā II. Rīgas Dārzkopības Biedrības 
kursos un sapulcēs, Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības 
iuksaimniecības kursos, Rīgas Praktisko Biškopju Biedrības 

iārz- un biškopības kursos. No 15. decembra 1919. gadā līdz 
šim strādājis Latvijas Universitātē par štata docentu. 

I e s p i e s t i e d a r b i: 1) Zemes auglība, mēslošana un 
nļmesli. Ķeizariskās Krievijas Dārzkopības Biedrības Rīgas 
odalas gada grāmatā. 1905. g. 2) Mēsli un mēslošana. Nodala 
atviešu lauksaimnieka rokas grāmatā 1913. un 1914. g. agro-

i oma H. Celmiņa redakcijā. Rīgas Lauksaimniecības Centrāl-
'ledrības izdevums. 3) Kas jāievēro, lai zemes mēslošana sa
diegtu savu uzdevumu? Ķeizariskās Kriev. Dārzk. B-bas 
Rīgas nodaļas gada grāmatā. 1914. g. 4) Graudiņi no zem- un 
uarzkopības chēmijas. Dārznieku kabatas kalendārā 1914. un 
1°15. g. Minētās dārzkopības biedrības izdevums. 5) Slāpeklis 
lauksaimniecībā. Lauksaimniecības raksti, pielikums pie lat
viešu lauksaimnieka kalendāra. 1914. g. agr. P . Kreišmaņa re
dakcijā. Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības izdevums. 
6) No Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības chēmiskās la
boratorijas darbības. Baltijas Lauksaimnieks. 1914. g., Nr.Nr. 
20, 21, 23 un 1915. g. Nr.Nr. 1, 3, 4. 7) Kaulu milti. Baltijas 
Lauksaimnieks. 1915. g., Nr. 12. 8) Lauku darba spēks uņ 
bēgļi. Baltijas Lauksaimnieks. 1916. g. 9) Zemes mēchaniskā 
sagatavošana. II. Rīgas Dārzkopības Biedrības dārzkopības 
kalendārā. 1919. g. 10) Fosforskābes mēsli. Lauksaimnieka 
gada grāmatā. 1921. gadā, prof. J. Berga redakcijā. 11) Kā 
noteikt zemes auglību un mēslošanas vajadzību. Agr. J. Bise
nieka lauksaimnieka kalendārā. 1922. g. 12) Mēsli un mēslo
šana. Nodala lauksaimnieka rokas grāmatā pie Latv. Lauks, 
centrālbiedrības kabatas kalendāra. 1923. un 1924. gados, agro
noma Fr. Neilanda redakcijā. 13) Zemes skābums un viņa no
vēršana. Latvijas Lauksaimnieks. Nr. 6, 7 un 8. 1924. g. 14) Ze
mes kaļķošana. Latviešu lauksaimnieka kalendārā. 1925. g. 
Latv. Lauks. Centrālbiedrības izdevums. 15) Izmēģinājumu 
organizācija. Latvijas agronomu II. un III. zinātnisko kongresu 
darbi. I. sējums. 1925. g. 16) Zemes kartēšana un viņas nozīme. 
I urpat. 17) Mākslīgo mēslu kontrole. Latv. Lauksaimnieks. 
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Nr. 1/2, 1927. g. 18) Kādi ceļi ejami lauksaimniecības kri^o 
novēršanā. La tv . Lauksaimnieks. Nr. 8. 1927. g. 19) P a r ogļ
skābi kā mēslošanas līdzekli. Latv. Lauksaimnieks. Nr. 16. 
1927. g. 20) Slāpeklis un slāpekļa mēslošanas līdzekli. Latviešu 
lauksaimnieka kalendārs. 1928. g. Docenta agr. Fr . Neilan la 
redakcijā. La tv . Lauksaimn. Centrālbiedrības izdevums, 
21) Mēslošanas vajadzības noteikšana pēc Mičerlicha m ē r 
dēs. Turpat, 1929. g. 22) Jauni mēslošanas līdzekli. Turpat. 

9. Vecākais docents Paulis Lejiņš dzimis 26. febr. 1883. g, 
Vidzemē, Vec-Ates Rimeikās, kur vecāki bijuši par ilggadīgie n 
rentniekiem. Bērnību viņš pavadījis vecāku mājās; 1892. g. 
rudenī iestājies Vec-Ates pagasta skolā, kuru apmeklējis tikai 
vienu ziemu un 1893. g. pavasarī pārcēlies uz Maz-Salacas drau
dzes skolu. 1894. g. Ziemassvētkos Lejiņš izstājies no drau
dzes skolas II. klases, lai pēc svētkiem dotos uz Rīgu, kur līdz 
maija mēnesim jēmis privātstundas, pēc kam iestājies Rīe, > 
pilsētas reālskolā. Reālskolas pilnu kursu līdz ar papildu klasi 
viņš beidzis 1902. g. pavasar ī ; tā paša gada rudenī iestājies 
Rīgas Politechnikas lauksaimniecības nodaļā, kur studējis līdz 
1905. g. rudenim. No 1905.—1906. g. rudenim Lejiņš studē.as 
Vācijā, Halles universitātē, pēc kam atkal Rīgā, resp. Politecii-
nikas fermā Pētermuižā strādājis savu diplomdarbu, kuru aiz
stāvējis 1907. g. rudens semestra sākumā, iegūstot I. š ķ i r a s 
zinātniska agronoma grādu. P ē c studiju beigšanas Lejiņš vienu 
gadu sabijis par savvaļnieku ka ra dienestā. 1908. gada rudeni 
viņš iestājies Lauks. Oikonom. Sabiedrības dienastā par ārpus
skolas zemkopības izglītības nodaļas vadītāju; 1910. g. pavasari 
pārcēlies uz Jelgavas zemkopības skolas fermu — Lustes 
muižu, Dobeles apriņķī par fermas un viengadīgo lauksaimnie
cības kursu vadītāju, reizā ar to mācīdams lekciju veidā spe 
ciālos priekšmetus Jelgavas zemkopības skolu beigušiem skol
niekiem — kursistiem. 1914. g. Lejiņš iesaukts kara dienasta: 
kā kara laika ierēdnis 1915. gadā nomācis Astrachaņā, kur bla
kus savam tiešam uzdevumam — konservu pagatavošanas uz
raudzībai — iepazinies ar Kalmiku stepju lopkopību un rakstīja 
projektu par Astrachaņas apgādāšanu ar pienu. 1917. g. pa
vasarī viņš pārcelts tādā pat uzdevumā uz Uralsku, iepazinit' s 
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r Ķirģizu stepju lopkopību un sacenties uz vecākā apgabala 
rronoma vietu Uralskas jaundibināmā apgabala zemstē; šo 
ietu ieguvis un iejēmis līdztekus savai kaŗadienasta vietai 

līdz 1918. g. maija mēnesim, kad uzsācis ceļu atpakaļ uz dzim-
teni. Pēc grūtas pārciestas slimības 1918. g. rudenī Lejioš aiz
braucis uz Jelgavu, kur sācis organizēt bij. Jelgavas zemkopī
bas skolu. Lieliniekiem 1919. g. pirmās dienās ienākot Jelgavā, 
Lejiņš mobilizēts pie zemkopības kommisāriāta par lopkopības 

•daļas vadītāju, bet tā paša gada marta mēnesī pārcelts uz 
Rīgu par galvenā kommisāriāta lopkopības sekcijas technisko 
vadītāju un t. 1. Latvijas Augstskolas Lauksaimniecības fakul
tātes docentu lopkopībā. Otrai okupācijas varai ienākot, viņš 
līdz ar citiem jaunieceltiem latviešu tautības mācības spēkiem 
uo augstskolas atlaists. Pagaidu Valdībai atgriežoties Rīgā. 
• irjš kopā ar citiem kolēģiem iesniedzis okupācijas laikā klusībā 

strādāto projektu par Latvijas augstskolas dibināšanu un iz-
būvi. Sākot ar pirmo organisācijas kommisijas sēdi, Le-
jirjš piedalījies visās viņās gan par Zemkopības Mini
strijas pārstāvi, gan par lauksaimniecības fakultātes lo
cekli; 1909. gada rudenī viņš apstiprināts par docentu 
lauksaimniecības fakultātē. Pēc pirmā pagaidu prorek
tora Laubes atteikšanās 1919. g. rudenī Lejiņš ievēlēts par pa
rūdu prorektoru, kuru vietu iejēmis līdz pirmā rektora ievēlē
šanai 1920. g. rudenī. No 1920.—1921. g. viņš bijis par lauk
saimniecības fakultātes dekānu. No pētīšanas saimniecības 
!<āmavas nodibināšanās 1920. g. līdz 1922. g. Lejiņš bijis par 
Rāmavas pārvaldīšanas kollēģijas priekšsēdētāju. Uz fakultā
tes vēlēšanos 1922. g. janvārī viņš pārcēlies uz Rāmavu par 
Patstāvīgu saimniecības vadītāju un šo vietu blakus docentūrai 
icjem līdz šai dienai. 1920. g. viņš piedalījies Latvijas Agro
nomu Biedrības dibināšanā un bijis par pirmo priekšnieku valdē 
līdz pārbraukšanai uz Rāmavu. Nodibinoties Latvijas Lopko
pības Centrālai Savienībai 1925. g , Lejiņš ievēlēts par tās val
des priekšnieku un šo amatu iejem vēl līdz šai dienai. Kā sa
biedrisks darbinieks (ne kā ierēdnis) 1915. g. par nopelniem 
l ;tuksaimniecībā viņš apbalvots ar Krievijas Staņislava ordeni, 
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Latvijā 1924. g. tam par nopelniem Latvijas lopkopības pac.i-
šanā piešķirts Zemkopības Ministrijas goda diploms un 1927 g. 
Triju Zvaigžņu ordenis. Sava aroda zināšanu papildināšanā 
Lejiņš apceļojis Somiju, Zviedriju, Dāniju, Vāciju, Austi n. 
Čechoslovaķiju un Šveici; 1927. g. piedalījies Romas starptau
tiskā lauksaimniecības institūta sēdēs par lietpratēju zōoteclaii-
kas un piensaimniecības kommisijas. Bez arodnieciskiem rak
stiem, kas iespiesti dažādos laikrakstos, žurnālos un kongresu 
izdevumos, „Latvijas Vēstnesim" reorganizējoties ap 1920. līdz 
1922. g. viņš rakstījis arī par dažādiem sabiedriskiem jaiua-
jieniem. < • > , 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Dažādu mēslojumu iespaids uz 
miežu ražu un saturu — diplomdarbs. 1908. g. saīsinātā veidā 
iespiests ,.Zemkopī". 2) Jurburgas majorāta lauksaimniecības 
reorganisācijas plāns. Diplomdarbs. 3) Lopkopības stāvoklis 
Kurzemē un līdzekļi tās uzlabošanai. Lasīts I. Kurzemes lauk
saimnieku kongresā 1909. g., pēc kam iespiests ,.Zemkopi". 
4) Pārskat i par zemkopības skolas fermas darbību Lustes 
muižā. Iespiesti L. L. E. S. gada pārskatos no 1910.—1914. g. 
5) Sugas jautājums cūkkopībā. Lopkopības atjaunošanas lieta 
u. c. Iespiesti 1916. g . beigās un 1917. g. sākumā ..Dzhnteries 
Vēstnesī". 6) Astrachaņas pilsētas apgādāšana ar pienu un 
piensaimniecības fermas organisācijas plāns. 1917. g. piejemts 
Astrachaņas pilsētas domē. 7) Lopkopības pacelšanas ceļi (pēc 
latviešu parauga). Iespiesti 1918. g. vairākos Nr.Nr. laikrak
stā Jaickaja Volja. 8) Agronomiskās nodaļas organisācijas 
plāns Uraļskas apgabalā. Piejemts zemstes valdē un pilnā sa
pulcē. 9) Suslika iznīdēšana un sakņu audzēšana lopkopības 
vajadzībām. Manuskripts Uraļskas valdē iespiešanai. 10) Lat
vijas lopkopības pacelšanas celi. Iespiests Latv. Lauksaimnieka 
15. XI. 1921. g. 11) Lopturis un lopu audzētājs. Iespiests 
agr. Bisenieka kalendārā 1922. g. 12) Cūkas un cūkkopība. 
Konversācijas vārdnīcā. 13) Iedzemdēšanas mācības un viiju 
nozīme lopkopībā. Nolasīts Latvijas Agronomu Biedrības kon
gresā un iespiests kongresa izdevumos. 15) Lopu sugu izkop
šana Latvijā. Nolas. I. Latv . lopkopju kongresā un izdots mi
nētā kongresa izdevumā. 16) Lopkopju kongresa atskaņas: 
kāpēc mums jāizkopj pašu lopi. 1922. g. ..Zemkopī". Nr. 20 
un 23. 17) Holande. 1923. _g. ,.Zemkopī" Nr. 6810. 18) Audzē
šanas biedrības. Vaislas cuku jautājums. 1923. g. , Zemkopi" 
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Nr. 1. 19) Aklimatisācijas jautājums lopkopībā. Lasīts Zem
gales Lauksaimn. Biedrības kongresā, pēc tam „Zemkopī" Nr. 
44. un 45. 1923. g. 20) Vispārējā lopkopība. Saīsināts kurss 
1 drukas loksnes. 1925. g. Lopkopju rokas grāmatā. 21) Izlase 
un saimnieciskie apstākļi — lopkopības pacelšanas pamati. 
Piensaimniecības un zemkopības žurnālā Nr. 4. un 5. 1925. g. 
22) Radniecīgā pārošana un tās nozīme lopkopībā. Lasīts un 
iespiests agronomu kongresa izdevumā. 1926. g. 23) 4 gadu 
lopu uzlabošanas darbs Rāmavā. Lasīts agronomu kongresā 
lš>27. g. 24) Vispārējā lopkopība, govkopība un cūkkopība. 
S drukas loksnes. Lauksaimnieka Padomniekā. 1927. g. 
25) Steigerung der Milchleistung durch dauenide zvveckmās-
sige Fūtterung und Haltung der Kūhe. Lasīts I. Baltijas valšķu 
agronomu kongresā Helsinkos un iespiests kongresa izdevumā 
1927. g. 

10. Vecākais docents Arvids Lepiks (Leppiks) dzimis 
18. septembrī 1889. g. Rīgā. Izglītību, kā zemāko, tā arī vidējo 
un augstāko viņš ieguvis mācības iestādēs Rīgā, kur 1907. g. no
beidzis Pētera reālskolu un tanī pat gadā iestājies Rīgas Poli
tehniskā Institūta mēchanikas nodaļā, kuras kursu ar I. šķiras 
inženiera technologa grādu nobeidzis 1913. g.; iestājies darbā 
Baltijas (tagad Priekuļu) lauksaimniecības mašīnu izmēģinā
šanas stacijā par vadītāja palīgu un šo amatu izpildījis līdz 
'915. g. 15. sept., kad, kara apstākļu spiests, atstājis Latviju. 
Krievijā Lepiks darbojies Maskavas pakavu fabrikā un vēlāk 
Pie Rēveles jūras cietokšņa (uz Nargenos salas) izbūves dar
biem. 1916. g. viņš piejemts zemkopības departamenta die
nestā par lauksaimniecības mašīnu speciālistu; šinī darbā pa-
beis līdz 1917. g. rudenim. Uz paša lūgumu 1917. g. maija 
mēnesī viņš atkomandēts uz Rīgu un darbojies Vidzemes gu
berņas pārtikas komitejā; vāciešiem Rīgu iejemot, tas atkal 
Rīgu atstājis un atgriezies uz Pēteŗpili. No 1917.—1919. g. 
Lepika praktiskā un zinātniskā darbība bija saistīta ar tām Krie-
vUas valsts centrālām iestādēm, kas politiskiem apstākļiem 
mainoties, pārjēma lauksaimniecības mašīnu apgādāšanas, iz
pētīšanas un būves uzdevumus. 1918. g. Lepiks uzaicināts par 
mācītu speciālistu lauksaimniecības mēchanikas birojā pie Zem
kopības Ministrijas mācīto komitejas. Pēc atgriešanās Latvijā 

Latvijas Universitāte. 
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1919. g. viņš iestājies atkal Priekuļu lauksaimniecības mašīnu 
izmēģinājumu stacijā par vadītāja palīgu, kur palicis līdz 1919. 
gada augustam; pēc tam iestājies Latvijas Zemkopības Ministri
jas lauksaimniecības departamenta techniskā nodaļā. 1920. g 
janvārī Lepiks uzaicināts par technisko direktoru valsts fabriku 
virsvaldē, kur strādājis līdz 1920. g. oktobrim. Nodibinoties 
Latvijas augstskolai 1919. g. septembri, viņš uzaicināts un ap
stiprināts par Lauksaimniecības fakultātes docentu un sajēmis 
uzdevumu lasīt lauks, mašīnu kursu; vēlāk, sākot ar 1920. g. 
speciālu lauks, mašīnu kursu mēchanikas fakultātē. Paliekot 
Latvijas augstskolā ārštatā , Lepiks uzjēmies arī Priekuļu lauks, 
mašīnu izmēģināšanas stacijas vadību līdz 1923. g. Pēc mež
kopības nodaļas nodibināšanas viņam uzdots mežkopības stu
dentiem lasīt augstākās matemātikas kursu; 1923. gadā 
viņš ievēlēts par vecāko docentu. Sākot ar 1924. gadu 
Lepiks darbojies arī ārpus universitātes par Priekuļu lauks 
mašīnu izmēģināšanas stacijas konsultantu; ievēlēts par starp
tautiskā lauks, institūta zinātniski techniskās kommisijas locekii 
Studiju nolūkā Lepiks 1918., 1921., 1922., 1923. un 1928. g. ap
meklējis Vācijas Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas Cecho-
slovaķijas, Austrijas izmēģināšanas iestādes, augstskolas, insti
tūtus, rūpniecības uzjēmumus, izstādes u. c. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Omerb o6t> ncnbīTaHin KOp^e-
Ba^bHux -b MauiHH-b. f l e T p o r p a n - b 1915 (H3B. Biopo n o c. x. 
MexaHHK ,B 1915). 2) OrneTb o6t> HcnbīTaHiu TyKOBbixT> c b h ^ o k i . 
neTporpaAi> 1916. (H3B. Biopa n o c .-x. MexaHHK"b 1916). 3) Ot-
werb ofj-b HCnbīTamH KapTocpe;ibHHX'b copTHpoBOK-b. neTporpa;n> 
1916. (H3B'BCTiH BlOpO nO Ce;ibCKO-XO3HHCTBeHH0H MexaHHK'fe 1916) 
4) Priekuļu lauks, mašīnu izmēģināšanas stacijas darbības pār
skati par 1920.—23. gadiem. 5) Arklu konkurss Priekuļos. 
Lauks, departamenta izdevums 1923. g. 6) Pārska t s par 
graudu šķirojamo mašīnu izmēģināšanu. Latv. Lauksaimn. 
Centrālb-bas izd. al922. g. 7) P a r trijeriem. Lauksaimn. Pār
valdes izd. 1924. g. 8 V/Lauksaimniecības mašīnas. Ievads lauks, 
mašīnu izveidošanās, uzbūves un darba izpratnē. Lētas ģene-
rālkommisijā 1926. g. 9). Lauksaimnieku Padomnieks III. d 
Nodaļa par lauks, mašīnām. Lauksaimn. Pārva ldes izd. 1928. g 
Bez t a m raksti ..Latvijas Lauksaimniekā", ,.Oikonomista''• 
„Landmaschine" u. c. 
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11. Docents Rūdolfs Markus dzimis 28. decembri 1895. g. 
\ itebskas gub., Krievijā. Sākot ar 1900. g. viņš dzīvojis Rīgā; 
tepat baudījis pirmizglītību Buclera elementārskolā Nordeķos; 
1907. gadā iestājies Pētera reālskolā, kuru beidzis 1914. gadā ; 
tai pašā gadā sācis studēt lauksaimniecību Rīgas Politechniskā 
Institūtā, bet 1915. gada rudenī, kara darbībai pārceļotes Kur
zemē, darbojies bēgļu apgādāšanas lietā pie Baltijas bēgļu ap
gādāšanas komitejas. 1916. g. pavasarī Markus iestājies par 
savvaļnieku frontes dienestā, kurā palicis līdz pat Krievijas ar
mijas sabrukumam, jemdams dalību visās ievērojamākās kaujas 
operācijās Rīgas frontē. 1918. g. pavasari viņš atgriezies Rīgā 
uti rudenī no jauna uzsācis iesāktās studijas Baltijas techniskā 
augstskolā, bet drīz vien pārtraukts, aizgājis Latvijas nacionā
las armijas gaitās, kur palicis līdz 1921. g. pavasarim. 1920. g. 
rudenī Markus atjaunojis studijas, pāriedams drīz pēc tam no
dibinātā mežkopības nodaļā; nodaļu beidzis 1923. g. rudenī, 
strādādams jau sākot ar 1922. gadu par subasistentu pie 
prof. Ostvalda. 1924. gadā viņš ievēlēts par asistentu pie mežu 
taksācijas katedras ; 1926. gadā iesniedzis fakultātei pro venia 
legendi darbu „koku mērīšanas mācība" un ieguvis tiesības la
sīt lekcijas par asistentu-prīvātdocentu. 1927. gadā ievēlēts 
Par privātdocentu un 1928. g. par docentu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : l) Sliteres. dabas pieminekļa mež
audžu tipoloģiskais apraksts sakarā ar zemes apstākļiem. 
Mežsaimniecības rakstu krājumā. 1923. 2) Mežsaimniecības 
Problēmas attīstība. Mežsaimniecības rakstu krājumā. 1925. 
3) Grāmata „Koku mērīšanas mācība". Studentu grāmatnīcas 
izdevumā. 4) Nosusināšanas saimnieciskā nozīme mežkopībā. 
Mežsaimniecības rakstu krājumā. 1926. 5) Vācijas mežsaimnie
cības nākotnes izredzes, raugoties no bioloģiskā viedokļa. (Re
ferāts pēc prof. MinchaJ. Mežsaimniecības rakstu krājumā. 1927. 

12. Vecākais docents Fridrichs Neilands dzimis 1878. gada 
-8. augustā Kurzemē, Tukuma apr. Praviņu pagasta Vecvagaru 
m ājās . Apmeklējis Praviņu pagasta un Tukuma pilsētas skolu: 
1894. gadā iestājies Maskavas zemkopības vidusskolā, kuras 
kursu nobeidzis 1900. gadā ar 1. šķiras atestātu. 1900. gadā 
Neilands iestājies Rīgas Politechniskā Institūta lauksaimniecī-

20* 
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bas nodaļā, kuras kursu 'nobeidzis 1904. gada novembri nr 
I. šķiras mācīta agronoma grādu; 1905. gada 8. aprīlī bij. Krie
vijas zemkopības departamenta iecelts par valdības jaunāko 
speciālistu piensaimniecībā un aizkomandēts uz Tomskas gu
berņu par valsts Zmeinogorskas piensaimniecības izmēģinā
jumu laboratorijas pārzini. 1908. gada maijā Neilands pārcelts 
tādā pat amatā uz Barnaulas piens. izm. laboratoriju, kur no
strādājis līdz 1911. gada beigām. Viņa sastādītos pārskatus par 
šo laboratoriju zinātnisko un praktisko darbību izdevis Zemko
pības departaments Pēteŗpilī. 1909. gadā Zemkopības Mini
strija piešķīrusi Neilandam ārzemju komandējumu zināšanu pa
pildināšanai piensaimniecībā, un ar šo nolūku viņš apmeklējis 
zinātniskas un kontroles iestādes Vācijā, Šveicē, Holandē, Dā
nijā, Zviedrijā un Somijā, tāpat priekšzīmīgās piennīcas šajās 
zemēs. 1912. gada janvārī Neilands paaugstināts par valdības 
vecāko speciālistu piensaimniecībā un pārcelts uz Jaroslavu 
par valsts piensaimniecības un zōotechnikas izmēģinājumu labo
ratorijas vadītāju, un šinī vietā nostrādājis līdz 1920. gada au
gustam. Arī par šīs laboratorijas darbību viņš sastādījis un 
publicējis iespiestus pārskatus. Kā lektors viņš piedalījies da
žādos piensaimniecības kursos Tomskas un Jaroslavas guber
ņ ā s ; ievietojis rakstus par piensaimniecību un lauksaimniecība 
dažādos vietējos periodiskos izdevumos. No 1915. g. līdz 
1918. gadam bijis Jaroslavā par latviešu bēgļu apgādāšanas 
komitejas priekšsēdētāju. 1920. gada augustā Neilands atgrie
zies Latvijā un septembrī ievēlēts L. Ū. lauksaimniecības fa
kultātē par asistentu, stājies pie piensaimniecības laboratorijas 
organizēšanas un praktisko darbu vadīšanas; no 1921. gada 
rudens semestra sācis noturēt priekšlasījumus piena chēmijā un 
technoloģijā; no 1920. gada decembra sācis darboties arī Zem
kopības Ministrijas Lauksaimniecības departamentā par pien
saimniecības speciālistu. 1921. gadā piedalījies Latv. Pien
saimniecības Centrālās Savienības nodibināšanā. 1922. gada 
viņš noorganizējis valsts eksportsviesta kontroli, par kuras va
dītāju bijis līdz 1927. g. novembrim. No 1922. g. aprīļa līdz 
1928. g. beigām Neilands kopā ar J. Sudrabu rediģējis lauk-
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saimniecības žurnālu «Latvijas Lauksaimnieks". Bez tam vioš 
rediģējis vairākus Lauksaimniecības departamenta Lauksaim
niecības pārvaldes un Latvijas Lauks. Centrālbiedrības i z d e 
vumus. 1923. g a d a novembrī viņš ievēlēts par docentu pien
saimniecībā; 1927. g a d a maijā ievēlēts par vecāko docentu. 
No 1921. g a d a viņš piedalījies p a r lektoru visos Rīgā sarīkotos 
piensaimniecības darbinieku sagatavošanas un atkārtošanas 
kursos. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) OT^erb o a-fef lTe^bHoc™McnbīTa-
re.ibHofi J l a ō o p a T o p i H n o MO./IOHHOMV X O 3 H H C T B V BT> rop. 3M-EHHO-
ropcK-fe, T O M C K O H r y 6 \ , 3a 1906/07 r. r. C. r i e T e p 6 y p r b , 
I l3 jaHie i ļenapTaMeHTa 3eM;ie,zrEJiiH tu. Ynp. 3. H 3. 2) O T i e r b 
o ifBHTe^bHOCTH HcnbīTaTe/ibHOH JIa6opaTopiH no MOJIOUHOMV 

03HficTBy B-b r o p . BapHay;rE, TOMCKOH r y 6 . , 3a 1908/09 r. r. 
C. r i e T e p 6 y p r ' b . H3flaHie i ļ enapTaMeHTa 3eM^ej.'BJiiH. 3) To ace — 
3a 1910 rOA"b. 4) To >Ke — 3a 1911 T O K b . 5) OTteTb o .n/EH-
Te.ibHocTH HcnbīTaTejibHOH J laōopaTopin no MOJio<iHOMy X03HHCTBV 
btj rop . Hpoc^iaB^-fe 3a 1912/13 r. r. C.n.B. 6) KpaTKin O T t e T ' b 
o fl-BHTe^bHOCTH HcnbīTaTe^bHOH J laōopaTopin n o ino^o i moMy 

03HHCTy BT> r o p . 5IpoaiaB;rB 3a 1914 T O K h . flpOCJiaBJlb. 7) O 
KHCJIOTHOCTH c n ō n p c K a r o 3 K c n o p H a r o Maejia. >KypHa;rb ,HayHHbifi 
o630pi> MOJioMHaro xo3HHCTBa". MocKBa, 1908 r. 8) PyKOBOACTBo 
no 6 a K T e p i o ^ o r i H MO^OHHaro x03HHCTBa J J I S TexHHKOB"b H M a c r e -
pOB-b M a c ^ O A ^ i H . ToMCK-b, 1910 r. H 3 a a H i e SananHO-CnōnpcKaro 
Ce.lbCKOX03HHCTBeHHarO 06m,eCTBa. 9) Mo.lOllHOX03HHCTBeHHHH 
OTA-EJU, n a nepBOH Sana^HO-CnōnpcKOH ce;ibCK0X03HHCTBeHH0H 
BbicTaBK'b BT> r o p . OMCK-B. T O M C R T J , 1911 r. 10) PJ'KOBOJICTBO 
no H3C^BflOBaHilO H OlfBHK-B MOJIOKa H MO.TIO'IHbl.Vb npOJtyKTOB-b. 
COCT3BHJIH <I>. B. Hefl^aHit'b H C. K. XBOuiHHCKin. I. H3aaHie — 
f'apHay^'b, 1911 r. II. H3^aHie — flpooiaBJib, 1914 r. 11) Pe-
av-abTara KOHTPOJIH Mac^a no H3CaB.noBaHiHM'b C H 6 H P C K H X T J MO-
noiHoxo35JHCTBeHHbix'b . l aSoparop iH. KypraH-b, 1911 r. 12) KOHT-
po^b Macjia, e r o 3HaneHie H opraHH3auJH. }KypHa;n> „flpocviaBCKoe 
Ce^bCKoe XO35JHCTBO", flpocaaBJib, 1913 r. 13) Kan-b 6opoTbCH 
c"fa (bajībCHdpHKaiiieio MO^ona Ha Maoio,zrBJibHbix'b 3aBoaax ,b. 
neTporpa , zrb, 1918 r o ^ - b . H3Aame H. K. 3. 14) MOJIOKO 
H MOjiOHHbie n p o f l y K T b i . „CnpaBOMHaH KHH>KKa p y c c K a r o a r -
POHOMa'" r i eTporpaf l -b , 1920 v o ņ h H MocKBa, 1923. roa/b 
15) Kopmodemiecības, viņu nozīme, dibināšana un darbība. 
I. izdevums. 1921. g. un II. p a p i l d . izdevums 1922. g a d ā Rīgā. 
Lauksaimniecības departamenta izdevumi. 16) Kā piensaim-
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niecību padarīt ienesīgāku. Agr. j . Bisenieka Lauksaimnieku 
kalendārs 1922. gadam. Rīgā. 1921. g. 17) Piensaimniecība. 
Lauksaimnieka kabatas kalendārs 1922. gadam. Rīgā, 1921. g. 
Latvijas Lauks. Centrālbiedrības izdevums. 18) Kādi šķēršļi 
jānovērš mūsu sviesta eksportā. Brīvā Zeme. 1921. g. 20) Pil
sētu apgādāšana ar pienu. Latvijas Vēstnesis. 1922. g. 21) Kādi 
apstākli tagad kavē kopmcderniecību ierīkošanu. Latvijas Lauk
saimnieks. 1922. g. 22) Kopmcderniecību nozīme. Latv. Lauks. 
1922. g. 23) Vai var vēl atlikt kopmoderniecību dibināšanu? 
L. L. 1922. g. 24) Vai prīvātmoderniecībām ir nozīme Latvijas 
piensaimniecībā? L. L. 1922. g. 25) Eksportsviesta kontrole. 
L. L. 1922. g. Nr.Nr. 21. u. 22. 26) Pilsētu apgādāšana ar svaigu 
pienu. L. L. 1922. g. 27) Udenssatura noteikšana sviestā L. L. 
1922. g. 28)' Piensaimniecība. I. dala. Piensaimniecības chē
mijā. Rīgā, 1922. g. Izglītības Ministrijas izdevums. 29) Latvi
jas piensaimniecība pēckara gados. L. L, 1923. g. Nr.Nr. 2, 3, 
4 un 5. 30.) Piensaimniecības dienas jautājumi. L. L. 1923. g. 
Nr.Nr. 4, 5, 7, 10, 13. 31) Kādēļ mums jāsteidzas ar koppien-
nīcu dibināšanu un darbā laišanu. L. L. 1923. g. 32) Aizrādī
jumi koppiennīcu biedriem — piena ražotājiem. L. L. 1923. g. 
33) Piena dzesēšana lauku saimniecībās. L. L. 1923. g. 34) Lat
vijas piensaimniecības sasniegumi. L. L. 1923. g. 35) Aizrādī
jumi koppiennīcām. L. L. 1923. g. 36) Piensaimniecība. Kop-
piennīcas. Lauksaimnieka kabatas kalendārs — rokas grāmata. 
1923. g. L. L. Centrālb. izdevums. 37) Piensaimniecība. Lauk
saimniecības departamenta gada grāmata. I. gads. Rīgā, 1923. g. 
Lauks, dep-ta izdevums. 38) Piensaimniekiem jaunā gadā. 
Latv . Lauks. 1924. g. 39) Kā bojā mūsu eksporta sviestu. L. L. 
1924. g. 40) Piena apkopšana un uzglabāšana vasarā. L. L-
1924. g. Nr.Nr. 12, 13, 14, 15. 41) Vai ir jau pienācis laiks lik
vidēt rokas piennīcas Latvijā? L. L. 1924. g. 42) Šaubīgie kop-
piennīcas biedri. L. L. 1924. g. 43KPārskats pa r Latvijas pien
saimniecības stāvokli un eksportsviesta kontroles darbību. 
Rīgā, 1924. g. Lauks, pārvaldes eksportsviesta kontroles izde
vums. 44) Kā iegūt pirmklasīgu pienu. Rīgā, 1924. g. Lauks, 
pārvaldes izdevums. 45) Piensaimnieku galvenie uzdevumi 
jaunā gadā. L. L. 1925. g. 46) Piensaimniecības izglītības stā
voklis un vajadzības. L. L. 1925. g. 47) Piensaimniecības at
tīstība un stāvoklis Latvijā. Valsts saimnieciskā politika un 
piensaimniecība. Pirmā Latvijas piensaimnieku sabiedrību 
kongresa materiāli. Rīgā, 1925. g. Latv. Kooper. Kongr. Pa
domes izdevums. 48) L'industrie laitiēre en Lettonie. Rīga, 
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\926. g. Lauks, pārvaldes izdevums. 49) Vai mēs varam vēl 
pavairot savus sviesta izvedumus? Latv. Lauks. 1927. g. 
50) Mūsu piensaimniecības stāvoklis 1926. gadā. L. L. 1927. g. 
5U Piensaimnieclības nozīme un stāvoklis Latvijā. Piena bio-
chēmija. Piena bakterioloģija. Piena analise. Piena iegūšana, 
apkopšana un piegādāšana piennīcām. Krējuma raudzēšana. 
Piena produktu sastāvs, viņu izmeklēšana un novērtēšana pien-
nīcās. ..Piensaimnieka rokas grāmatā" pie Piensaimnieka kaba
tas kalendāra 1927. gadam. Rīgā. Latvijas piensaimniecības 
darbinieku biedrības izdevums. 52) Piensaimnieku uzdevumi 
jaunā gadā. Latv . Lauks. 1928. g. 53) Piensaimniecība. Lauk
saimnieka padomnieks. III. sējums. Rīgā, 1928. g. Lauksaitn-
nieclības pārvaldes izdevums. 54) - Piensaimniecības sasnie
gumi 10 gados. Latv. Lauks. 1928. g. 

13. Vecākais docents Pēteris Nomalis dzimis 24. jūlijā 
(v. st.) 1876. g. Sēlpils Priekšānos, Zemgalē. Pēc dažām Sēl
pils pagasta skolā pavadītām ziemām viņš pāriet uz Jēkabpils 
pilsētas skolu, kuru nobeidz 1894. g. pavasarī ; šī paša gada 
rudenī iztur skolotāju pārbaudījumu un aiziet par skolotāja pa
līgu Biržu Bērzgales skolā, Jēkabpils apriņķī. Pēc divu gadu 
darba šai skolā Nomalis pāriet uz Skrīveres pagasta skolu Vid
zemē, kur nostrādā no 1896—1900. gadam. 1900. g. viņš at
stāj skolotāja vietu Skrīveros un iestājas Trefnera prīvātģim-
nasijā (pieaugušiem) Tērbatā. 1902. g. pavasarī Nomalis iztur 
Par eksterņu gala pārbaudījumu Narvas kroņa ģimnasijā: 
1903. g. iestājas Rīgas Politechnikas chēmijas nodaļā, kuru 
beidz 1910. gadā ar pirmās šķiras inženiera technologa grādu 
(ar uzslavu); 1910. gada vasarā pāriet par skolotāju chēmiķi 
techniskā skolā Tveras guberņā (Mm<y^HHO-ropoaHme). 
Ar 1911. g. Nomalis pieskaitīts Zemkopības Ministrijai un 1912. 
gadā iecelts par purvu pētīšanas laboratorijas ierīkotāju un va
dītāju pie tikko nodibinātās Baltijas hidrotechniskās nod. Rīgā. 
Tai pašā laikā — no 1912.—1915. g. — Nomalis māca dažus 
speciālpriekšmetus Rīgas Kultūrtechniskā skolā. 1915. g. jūlijā 
'abōrātōriju līdz ar tā vadītāju pārcel uz Pēterpili pie Zemko
pības Ministrijas un turpmākais darbs norit Galvenā Purvu 
^aldē un Zemkopības Ministrijas Techniskā padomē. 1916. g. 
vasarā Nomali piekomandē hidrotechniskai organisācijai un 
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iecel par ziemeļu frontes hidroteehnisko darbu laboratorijas va
dītāju. Še sevišķi daudz darba tiek ziedots plašas frontes un 
aizmugures joslas ūdeņu pētīšanai. 1917. g. rudenī Nomali aiz
sauc atpakaļ uz Pēteŗpili Centrālā techniskā valde, atstādama 
tam arī laboratorijas pārzināšanu Pliskavā, jo laboratoriju no
lemts pārvest uz Pēteŗpili. 1918. g. februārī vācieši iejem Pli-
skavu, un Nomalis paliek Pēteŗpili, Centrālā techniskā valdē, 
no kurienes atgriezās dzimtenē 1918. gada vasarā. Latvijas 
valstij nodibinoties Nomalis pāriet pie Zemkopības Ministrijas 
par purvu nodaļas vadītāju un turpina 1912. g. še Rīgā iesāki) 
(sistemātiski ievadot) kūdras pētīšanas un purvu izmantošanas 
darbus. Padomju valdības laikā viņš strādā arī pie augstsko
las par kūdras technoloģijas skolotāju. Latvijas Augstskolas dibi
nāšanā un izbūvē Nomalis jem vistuvāko dalību un līdz ar tas 
nodibināšanos pāriet augskolas darbā, lauksaimniecības fakul
tātē. No 13. septembra 1920.—1921. g. beigām viņš ir augst
skolas prorektors un no 1. jūlija 1922. g. līdz 1. jūlijam 1924. g. 
lauksaimniecības fakultātes dekāns. 1924. g. vasarā zinātniskā 
komandējumā apmeklē Somiju, Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju-
Nomalis iejem purvu izmantošanas un technoloģijas katedra: 
viņš saorganizējis un vada laboratoriju purvu zemes, kūdras 
un ūdeņu pētīšanai, vāc materiālus un iekārto Latvijas purvu 
mūseiju. Nomalis piedalījies 1928. g, no 24. septembra līdz 
6. oktbrim kā Latvijas Nacionālās Spēku komitejas delegāts 
Pasaules Spēku Konferencē un Konferences Izpildu koncila 
Londonā. 

I e s p i e s t i e d a r b i . D J z r e d z e s uz kūdru kā kurināmo. 
Oikonomists. 8. 1920. 2) 'Piezīmes kūdras mašīnu lietā. Oiko 
nomists. 5. 1921. 3 ) K ū d r a s rūpniecība Latvijā. I. Latv. inž. 
kongr. darbi. 1921. 4) Kavēkļi mūsu kūdras rūpniecībā. II. Latv. 
inž. kongresa darbi. 1922. 5) Sfagni kā pakaiši. 1. Latv. ag-
ronom. zinātņu kongresa darbi. 1923. 6) Lauku saimniecību 
ūdeņi. II. La tv . agronom. zinātņu kongresa darbi. 1925. 
7) PIoču purvs. Oikonomists 5., 1926. 8) Slokas, Kemen'-
Lapmeža purvu sērūdeņu avoti. Techniskais žurnāls 15. 16-
1926. 9) Die Moose Lettlands und ihre technische Ausbeutuii'4 
Wasse r und Gas. XVII., 1927. 10) Pilsētu un miestu ūdeņi-
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Pašvaldības Balss 4—6. 1927. 11) Pienotavu ūdeni, viņu trū
kumi un to novēršanas celi. V. Latv. agron. zinātņu kongresa 
materiāli. 1927. 12).Mūsu purvi kā spēka avots un viņu vieta 
valsts enerģijas krājumu bilancē. Techniskais žurnāls 23. 24. 
i927. 13)-Latvijas purvi. Latv. ģeogrāfu kongresa materiāli. 
1927. 14)/Peat Fields in Latvia and the Use of Peat as a Fuel. 
Referāts pasaules spēka konferencei Londonā. Iespiests kon
ferences darbu kopojumā: Transactions of the Fuel Conference 
VVorld Povver Conference. London, september 24 — Octo-
ber 6, 1828. 15) Pasaules kurināmā konference. Iespiests 
Techniskā žurnālā Nr. 5. 6.. 1929. 

14. Vecākais docents Augusts Raisteris dzimis 2. martā 
1888. g. Vidzemē, Cēsu apriņķī, Ramkas Sproģu mājās; reāl
skolu beidzis Rīgā 1909. gadā, pēc kam studējis Rīgas Poli
techniskā Institūtā architekturas nodaļā, kuru beidzis 1916. g , 
ie-ŗūdams Reinberga prēmiju par diploma darbu „Kultūrtechni-
ska skola". No 1912.—1913. gadam viņš strādājis Tveras gu
berņas zemstes ugunsdrošā būvniecībā un no 1913.—1915. ga
dam architekta Malveša birojā Rīgā un Rīgas Lauksaimniecības 
Centrālbiedrības Būvtechniskā birojā, par vadītāja palīgu: 
1913.—1916. g. darbojies par skolotāju Birģeļa mākslas amat
niecības skolā. 1916. gadā Raisteris iestājies kara dienestā 
17. inženieru būvētāju družinā vakara frontē, vispirms par drū
zmas techniskās nodaļas vadītāju, tad par atsevišķas daļas 
Priekšnieku un beidzot par šīs družinas priekšnieku. 1918, g. 
Pēc družinas likvidēšanas viņš strādājis Ukrainas Apgādības 
Ministrijā par nozares vadītāju: 1919. gadā pirmā pusē atgrie
žas Rīgā un nodarbojas par lektoru Rīgas Pilsētas Technikumā 
bet šī paša gada jūnija mēnesī iestājies nacionālā armijā inže
nieru sapieru rotā (vēlāk 1. inžen. sapieru bataljons). Pēc di
viem mēnešiem Raisteris piekomandēts pie Zemkopības Mini
strijas organizēt karā nopostītās lauku būvniecības atjaunošanu 
11 ii jaundibināmo saimniecību izbūvi. Šinī darbā viņš strādājis 
no sākuma par atsev. uzdevumu ierēdni, tad par būvniecības 
nodaļas vadītāju un vēlāk par inženieri-konsultantu līdz 31. mar
tam, 1924. g. Pēc Latvijas Augstskolas nodibināšanās Raisteris 
darbojies līdzi Augstskolas Organisācijas Padomē, sākot no 
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1919. g. rudeņa uti vēlāk pa visu viņas pastāvēšanas laiku. 
10. dec. 1919. g. viņš ievēlēts par docentu Latvijas Augstskola 
un šo amatu izpilda līdz pēdējam laikam. 1927. un 1928. gadā 
ievēlēts par Universitātes Saimniecības Padomes locekli. Ār
pus darbības universitātē Raisteris strādājis vēl par lektoru 
Prakt isko Zinību Institūtā un Rīgas pilsētas amatniecības skolā. 
1926. un 1927. g. viņš bijis par Latvijas Architektu Biedrības 
priekšsēdētāju. Zinātniskos nolūkos tas bijis Somijā, Dānijā, 
Zviedrijā, Norvēģijā un Vācijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. 1) Lauku būvniec. atjaunošana. 
Latv . lauksaimn. centrālu, izdev. 1921. g. 2) Karā nopostīto un 
jaunradāmo saimniecību izbūve. Oikonomists 1921. g. 3) Aiz
rādījumi par karā nopostīto un jaunradāmo saimniecību izbūvi. 
Lauksaimn. d—ta izdev. 1922. g. 4) Lauku saimniecību izbūve. 
Lauksaimn. d—ta izdev. 1922. g. 5) Pirmie soli lauku būvnie
cības atjaunošanā. Inžen. kongr. darbos 1923. g. 6) Lauksaimn. 
būvniecība (Eku iekārtošana). Zemk. Min. izdev. Lauksaimn. 
Padomniekā 1928. g. 

B. Sastādītie projekti: 1) Valkas tautas namam. 2) Meņ
ģeles kultūras biedrības namam. 3) Olaines baznīcai. 4) Pede
dzes pagasta namam. 5) Baldones 6-kl. pamatskolai. 6) Dzī
vojamām ēkām Rīgā: Dzirnavu ielā 12/14 (skolotāju māja): 
Altoraavas ielā 15; Valkas ielā 6. 7) Piņķu Annas baznīcas un 
Jaunsaules baznīcas torņa atjaunošanai. 8) Pārbūves projekti; 
Litenes, Cirstu, Vec-Saules, Bejas, Vildogas, Salaspils, Cerauk
stes un Mārkalnes pagasta 6-kl. pamatskolām; Jaun-Saules un 
Liel-Platones pagasta namiem; Valmieras mācītāja mājai, sko
lotāju sanatorijai Inčukalnā. 9) Dažādām lauku dzīvojamām, 
saimniecibas un rūpniecības ēkām, apm. 100 gab. 

15. Ārštata docents Pēteris Starcis (Starcs) dzimis 1887. g-
17. janvārī (vec. st.) Madonas apriņķī, Lubejas pagastā, Pumpu 
mājās. No 1896. g. līdz 1902. g. viņš mācījies Līderes draudzes 
skolā, bet 1902./3. g. Lazdonas divklašu ministrijas skolā. 
1903. gada rudenī iestājies Valmieras skolotāju seminārā, kuru 
nobeidzis 1906. g. pavasar ī ; no 1906. g. 1. oktobra līdz 1911. £. 
septembrim strādājis par tautskolotāju Vestienā. Pa šiem sko
lotāja gadiem viņš sagatavojies ģimnasijas gala eksāmenam, 
kuru nolicis pie Pēteŗpils mācības apgabala; 1911. g. iestājies 
Pēterpils lauksaimniecības kursos, kas vēlāk pārvērsti par lauk-
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saimniecības institūtu; 1913. g. vasarā strādājis Smoļenskas un 
1914. g. vasarā Voroņežas zemstē par statistiķi pie zemes īpa
šumu vērtēšanas darbiem. Sākot ar 1916. g. februāri Starcis 
lasījis lekcijas Pēterpils latviešu izglītības kursos par oikono-
miskiem jautājumiem. No 1916. g. 1. decembra viņš sācis s trā
dāt Pēterpils lauksaimniecības kursos par asistenta vietas izpil
dītāju, bet pēc kursu beigšanas 1917. g. 7. maijā — par asistentu. 
1917. g. aprīlī Starcis uzaicināts par lektoru Pēterpils putnko
pības kursos, kur lasījis lauksaimniecības oikonomijas un sa
biedriskas agronomijas kursus; 1919. g. aprīlī nobeidzis Pēter
pils universitātes juridisko fakultāti, pēc kam viņš atstāts pie 
politiskās oikonomijas katedras, kur strādājis prof. A. A. Kauf-
maņa, bet pēc viņa nāves prof. J. Kulišera vadībā. 1920. g. 
1. martā virjš ievēlēts Pēterpils apgabala lauksaimniecības mā
cīto komitejā par asistentu lauksaimniecības oikcnomiskos jau
tājumos. 1920. g. septembrī Starcis iesācis likt maģistranda 
eksāmenu pie Pēterpils Lauksaimniecības Institūta; palicis ne
nolikts tikai viens papildu eksāmens, jo radusies iespēja iz
braukt uz Latviju, un 1920. gada 17. decembrī atgriezties Rīgā. 
1921. g. 20. janvārī Starcis ievēlēts Latvijas Universitātes lauk
saimniecības fakultātē par I. šķiras lektoru agrārpolītikā, sabie
driskā agronomijā un kooperācijā; 1921. g. 1. februārī viņš sācis 
strādāt Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrībā par agrono-
miskās palīdzības vadītāju, no 1922. g. par tautsaimniecības no
daļas vadītāju, bet no 1925. g. augusta par Lauksaimniecības 
"ikonomiskā institūta vadītāju. Darbodamies Latvijas Lauk
saimniecības Centrālbiedrībā Starcis saorganizējis agronomisko 
Palīdzību pie apriņķu pašvaldībām, lauksaimniecības grāmat
vedības biroju, cenu biroju, lauku nekustamu īpašumu pirkša
nas, pārdošanas un iznomāšanas biroju un darba biroju; ar 
darba biroju saorganizēta laukstrādnieku ievešana Vidzemei un 
Kurzemei no Latgales, bet pēc darba spēka reservu izsīkšanas 
Latgalē organizēta laukstrādnieku ievešana no Lietavas un 
Polijas. 1923. g. maijā Starcis nolicis valsts eksāmenu pie 
Lauksaimniecības fakultātes un ieguvis Latvijas Universitātes 
agronoma grādu; 1923. gada pavasarī iesniedzis pro venia le-
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gendi darbu par tematu «Lauksaimnieku agrārpolītiskā ku
stība", pēc kura piejemšanas lauksaimniecības fakultātē tā paša 
gada maijā viņš ievēlēts par ārštata docentu. Pēdējos gados 
Starcis darbojies līdzi dažās starptautiskās lauksaimniecības 
organisācijās, ir Romas starptautiskā lauksaimniecības Institūta 
zinātniskās eksporta kommisijas loceklis, tā paša institūta lauk
saimniecības organisācijās pastāvīgās komitejas loceklis un 
lauksaimniecības starptautiskās kommisijas (lauksaimniecības 
organisāciju starptautiskās savienības) loceklis. 

I e s p i e s t i e d a r b i . 1) Agronomiskās palīdzības sistē
mas un organisācijās principi (6 drukas loksnes). 2) Ronus 
starptautiskais lauksaimniecības institūts. 3) Lauksaimnieku 
cīņa par savām interesēm. 4) Lauksaimniecības organisācijās 
mācība. 5) Labības monopols kā mūsu lauksaimniecības stā
vokļa uzlabošanas līdzeklis. 6) Latvijas lauksaimniecība (ie
spiests somu valodā). 7) Attiecības starp lauksaimniecības koo
peratīvām un arodnieciskām organisācijām. Iespiests Romas 
starptautiskā lauksaimniecības institūtā materiālos. Bez tam 
sarakstījis un publicējis dažādos preses orgānos kādus 140 
rakstus. 

16. Vecākais docents Andrejs Jānis Teikmanis dzimis 
1877. g. 22. sept. Rīgas apr., Ādažu pag. Vec-Vilciņos; apme
klējis vietējo Bērģu pag. skolu, pēc tam kādu laiku Rīgā Mi!-
lera privātskolu; 1892. gadā pāriet Rīgas Pē te ra reālskolā, kurn 
nobeidz 1898. gadā un tad pat iestājas Pēterpils meža institūtā: 
studiju laikā piedalās Pēterpils latvju nacionālo stud. organi-
sācijā Fraternitas Petropoli tana; Pēterpils Meža Institūtu no
beidz 1902. gadā ar mācīta mežkopja grādu; no 1902.—1903. g-
izpilda aktīvo kara klausību par savvaļnieku Daugavpilī. Ar 
1903. gada 3. novembri Teikmanis iesāk praktisku darbu gai
tas, iestādamies Krievijas mežziņu korpusā un mežu departa
menta dienestā par mežniecības pārzini (virsmežzini) Buch-
tormā, Altajos. Te viņš s t rādā līdz 1908. g. beigām; 1909. g-
4. jānv. viņu paaugstina dienestā, ieceļot t o par Krievijas agrār-
bankas Mogiļevas nodaļas locekli — taksatoru, uzdodot tam 
bankas nodaļai piederošo mežu pārzināšanu, kā arī citus da
žādus darbus muižu un mežu novērtēšanā, ierīcībā, sadalīšanu 
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atsevišķās saimniecībās u. t. t. Paliekot ari turpmāk agrārban-
kas darbā, 1913. gada pavasari viņš sajem uzdevumu orga-
nisēt atsevišķu bankai piederošu meža novadu izmantošanu un 
speciāli koksnes pārstrādāšanu, pie kam to ieceļ par Jaun-Va-
lovkas koku apstrādāšanas un parketa fabrikas direktoru, at
stājot bankas pastāvīga locekļa amatā. Kara laikā, latvju bēgļu 
vilnim plūstot pār Krieviju, Teikmanis strādā arī bēgļu lietās, 
ierīkodams Jaun-Valovkā latvju bēgļu nometni un skolu. 1915. g. 
vasarā, sakarā ar Krievijas valsts domes latviešu deputātu iero
sinājumu, Teikmanis sajem no agrārbankas centrālās pārvaldes 
atbildīgu uzdevumu: iepazīties ar agrārbankas darbību Vid
zemē, sevišķi revidēt dažu bankai piederošo muižu sadalīšanas 
darbus (Gulbenē un c ) , pārbaudīt sadalīto vienību pārdošanas 
kārtību u. c. Revīsijas resultātā sadalīšanas projekti tiek pār
strādāti, mājām atstāti līdzšinējie, latviskie nosaukumi (pro
jektēto krievu vietā), apturēta svešu kolonistu (krievu) aici
nāšana Vidzemē u. t. t. Sakarā ar šo revīsiju un pastāvošām 
Pēcrevolūcijas brīvākām tendencēm Teikmani ieceļ 1916. gadā 
Par agrārbankas pastāvīgu locekli Rīgā. Bet notiek jau Rīgas 
iestāžu evakuācija uz lekškrieviju un agrārbankas Rīgas no
dalu pārved uz Orlu; te viņš strādā īsu laiku 1917. gadā, kad 
lielinieku apvērsums visu agrāko iestāžu — to starpā arī agrār
bankas — darbību pārtrauc. Tā kā Rīgu iejēmuši vācieši un 
te atgriezties nevar, tad Teikmanis aizbrauc uz Sibiriju. Iesā
kusies čecho-lielinieku fronte Uralos pilnīgi atgriež viņu no Lat
vijas, un tikai 1921. gadā tam rodas pirmā iespēja ar bēgļu 
ešalonu atgriezties dzimtenē. Šinī starplaikā, 1918. un 1919. g. 
I eikmanis ir kādas privātas tirdzn. un rūpniecības sabiedrības 
direktors Kargatā, Sibirijā, kuras uzņēmumus, lieliniekiem ienā
kot, nacionalizē. Pēc tam viņš strādā piespiedu kartībā Kra-
snojarskā, guberņas zemes nodaļā līdz izbraukšanai uz Latviju 
'921. g. jūnijā. Dzimtenē atgriezies, sākot ar 1921. g. 10. augu
stu Teikmanis iestājas Latvijas mežu departamenta dienestā 
bar vecāko mežu inspektoru; vēlāk, 1923. gadā, inspektoru in
stitūtu likvidējot, paliek par departamenta speciālistu mežu lie
tās. 1922. gadā, sākot ar 1. jūliju, iesāk strādāt Latv. Ūniversi-
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tātes lauksaimniecības fakultātes mežkopības nodaļā par ār
štata docentu un lasa mežu izmantošanas un mežu politikas 
kursus; 1924. g. 17. jūnijā apstiprināts par štata docentu mežu 
politikā un mežu izmantošanā; sākot ar 1926. g. 1. jānv. viņam 
uzdod arī mežu pārvaldīšanas un mežu likumu kursu lasīšanu. 
1925. g. 15. februārī Teikmani ievēl par L. Ū. mācības un izmē
ģinājumu mežniecības vadītāju. No 1923.—1925. gadam 
viņš lasijis Tautas Universitātē populārus lekciju ciklus 
par mežu izmantošanu un mežu politiku. 1924. gadā, 
Zemkopības Ministrijas uzdevumā Teikmanis iepazinies 
ar mežsaimniecības jautājumiem un mežu administratīvo 
iekārtu Šveicē; 1925. gadā piedalījies starptautiskā mežkopības 
kongresā Francijā, Grenoblē un tad pat par Latvijas delegāta 
Francijas mežkopības augstskolas 100 gadu jubilejas svētkos 
Nansē; 1927. g. vasarā piedalījies ekskursijā pa Igaunijas un 
Somijas mežu saimniecībām un 1927. g. novembri Latvijas Uni
versi tātes komandēts uz Romu piedalīties starptautiskā lauk
saimn. institūta zinātniski-techniskās padomes sēdēs ; te strā
dājis galv. kār tā mežkopības sekcijā. 1928. g. rudenī lauksaim
niecības fakultāte komandē Teikmani kā pārstāvi uz Stok
holmu piedalīties Zviedrijas mežkopības augstskolas 100 g. pa
stāvēšanas svētkos. Teikmanis ir: Latvijas Mežkopju Savie
nības valdes priekšsēdētājs, Latvijas mežzinātniskās biedrības 
priekšnieks, studentu mežkopju biedrības Šalkones goda biedrs, 
korporācijas Fraterni tas Metropolitana filistris, Romas starp
tautiskā lauksaimniecības institūta zinātniski-techniskās pado
mes loceklis, Somijas mežzinātniskās biedrības korespondētājs 
biedrs. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Būvkoku izsniegšana zemkop
jiem un 21. dec. 1920. g. likums. Mežsaimn. rakstu krājums, 
I. sej. 1923. g. 2) Kā saimnieko Šveices mežkopji. Mežsaimn. 
rakstu kr., II. sēj., 1924. g. 3) Mūsu valsts meži un viņu iz
mantošana. Turpat, 1924. g. 4) Pie Francijas mežkopjiem. 
Mežsaimn. rakstu kr. III. sēj., 1925. g. 5) Latvijas mežu stati
stika un mežu d-ta darbība no 20. līdz 31. marta 1925. g. At
sevišķs izdevums 1926. g. 6) Statistique forestiēre de la Let-
tonie. Pielikums pie augstāk minētā izdev. 1926 g. 7) Daži 
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dati par valsts mežu saimniecību Latvijā, Polijā un Somijā. 
Mež. rakstu kr. IV. sēj. 1926. g. 8) Mūsu mežu bagātības, to 
sadalījums pa Latvijas apvidiem, un tagadējā izmantošana. 
Mežsaimn. rakstu kr., V. sēj., 1927. g, 9) Mežzinātniskā izglī
tība Latvijā. Burtnieks. III. burtn., 1928. g. 10)Hettlands Forst-
wirtschaft, Holzhandel und Industrie. Lettlands Ekonomist, 
1928. HH-Forestry, Timber Trade and Industrv in Latvia. Tur
pat, 1928. g. 12) Romas starptautiskā lauksaimniecības insti
tūta mežkopības sekcija. Mežsaimn. rakstu kr. VI. sēj. 1928. g. 
13) Tanīsa kalna izrakumos atrastie koki. Archailoģijas rak
sti IV. sēj. I. daja, 1928. g. 14) Mūsu imeži un viņu izmantošana. 
Latv. republika 10 pastāv, gados, Golta un Jurjana izdev. 
1928. g. 15)/Latvijas mežsaimniecība notecējušos 10 gados. 
Meža dzīve Nr. 39/40 1928. g. 16)/Latvijas mežu statistika un 
mežu d-ta darbība no 1. IV. 1925. — 31. III. 1928. II. sēj. Atse
višķs izdevums 1929. g. 17) Statistique forestiēre de la Let to-
nie II vol. Pielikums pie augstāk minētā izdevuma 1929. g. 
18) Lettlands Wālder und Holzexport. Acta forestalia Fennica 
1929. 

17. Vecākais docents Jānis Vārsbergs dzimis 5. maijā 
1879. gadā Vidzemē, Cēsu apriņķī, Praulienas pagasta Drikaju 
mājās, kur arī pavadījis bērnību; apmeklējis Praulienas pa
gasta skolu — 2 ziemas, Ļaudonas draudzes skolu — 1 gadu, 
Jēkabmiesta pilsētas skolu — 2 gadus, K. Millera privāto reāl
skolu Cēsīs — 2 gadus un Jelgavas reālskolu — 5 gadus; pē
dējās kursu beidzis 1901. gadā. Pēc savvaļnieka gada nodie-
"ešanas un nodarbošanās ar privātstundu pasniegšanu, Vārs
bergs 1903. gada rudenī iestājies Rīgas Politechniskā Institūta 
lauksaimniecības nodaļā; studijas beidzis ar pirmās šķiras mā
cīta agronoma grādu 1908. gada maija mēnesī. Studējot viņš 
lielāku vērību piegriezis purvu kultūras un zālāju uzlabošanas 
jautājumiem (darbs — „Zāļu purva mēslošanas mēģinā
jums"). Vēl students būdams Vārsbergs piedalījies par 
lektoru tai laikā sarīkotos piensaimniecības kursos, kuros la
sījis par lopbarības audzēšanu. Pēc augstskolas kursa beig
šanas viņš darbojies dažādos lauksaimniecības kursos un 
1908. gada rudenī iestājies Rīgas Lauksaimniecības Centrāl
biedrības dienestā; pēdējā sabijis līdz 1909. gada beigām. 1910. 
'•~radu viņš pavadījis ārzemēs, zemkopības departamenta koman-
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dējumā, lai specializētos purvkultūrā un pļavkopibā. Šajā no
lūkā Vārsbergs pavadījis: V īnē— 1 mēnesi, iepazinies ar purvi; 
izmantošanu Austrijā Dr. V. Berša vadībā; Brēmenē — 4 mē
nešus, kur iepazinies ar Vācijas Purvkultūras Biedrības izmē
ģinājumu stacijas darbību prof. B. Takes un prof. C. Vēbera 
vadībā; Bavārijā — 2 mēnešus (Minchenē un Bernavā), kur 
strādājis prof. Baumaņa un Dr. Paula vadībā; Jenkephuā 
(Zviedrijā) — I V 2 mēneša, kur iepazines ar Zviedrijas Purvk il-
tūras Biedrības darbību Dr. H. v. Fēilicena vadībā. Tanī pat 
gadā viņš apmeklējis dažas purvkultūras izmēģinājumu stacijas 
Somijā, Prūsijā, Pomerānijā un citur. Pēc atgriešanās no ār
zemēm tas zemkopības departamenta komandēts uz Oloņeeus 
guberņu par purvkultūras un plavkopības speciālistu, lai vei
cinātu un organizētu turienes purvāju izmantošanu lauksaim
niecības nolūkos. Pēc obligātoriskā komandējuma laika note
cēšanas, 1913. gada pavasarī, viņš atgriezies Latvijā par purv
kultūras un plavkopības speciālistu pie Rīgas Lauksaimniecības 
Centrālbiedrības, kur darbojies, gan pētīdams purvus un pļavas, 
gan ierīkodams paraugu laukus un organizēdams izmēģināju
mus ; piedalījies arī par lektoru lauksaimniecibas kursos un 
priekšlasījumos. Lielā kara laikā Vārsbergs piedalījies Baltijas 
bēgļu apgādāšanas komitejā un pārzinājis un vadījis siena ap
gādāšanu armijas vajadzībām Cēsu apriņķī; 1917. gadā dažus 
mēnešus izpildījis ari Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības 
sekretāra un Baltijas Lauksaimnieka redaktora pienākumus 
1918. gada pavasarī viņš pāriet uz Priekuļu muižu pie Cēsīm 
par tās saimniecības vadītāju. Viņš piedalās pie Latvijas valsts 
proklamēšanas un darbojas līdzi Tautas Padomē pirms lieli
nieku ienākšanas un pēc pēdējo padzīšanas. 1919. gada pirmā 
pusē uz Padomju valdības izglītības kommisāriāta rīkojuma 
Vārsbergs lasījis augstskolā lekcijas par purva kultūru un pļav-
kopību, kā arī zemes mācībā; sākot ar 5. septembri 1919. gada 
Organisācijās Padomes apstiprināts par docentu pie lauksaim
niecības fakultātes. Viņš iejem vienu no divām augkopības 
katedrām. Vārsbergs darbojies līdzi par locekli lauksaimniecī
bas fakultātes izveidošanā, tā saucamā kodolā: fakultātē izpil-
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dījis vienu gadu sekretāra un 2 gadus dekāna pienākumus; pie
dalījies izmēģinājumu un pētīšanas saimniecības Rāmavas va
dīšanā, par pārvaldes kollēģijas locekli, līdz pārvaldes notei
kumu izstrādāšanai un patstāvīga vadītāja ievēlēšanai. Vai
rākus gadus Vārsbergs izpildījis lauksaimniecības fakultātes 
revīsijas kommisijas locekļa un priekšsēdētāja amatu. 1928. g. 
pavasarī fakultāte viņu ievēlējusi par studentu prakses, kā ari 
Vec-Auces izmēģinājumu un praktisku darbu saimniecības va
dītāju. Viņš izpildījis arī pāris gadus Saimniecības Padomes 
locekļa pienākumus un darbojies arī Satversmes Sapulcē par 
tās locekli. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. Atsevišķi izdevumi. 1) Kūdras 
pakaiši. I. izdev. 1918. g. Rīgas lauks, centrālbiedr. II. izdev. 
1923. g. Latv . Lauks. Centrālbiedr. 2) P ļavas un ganības. 
1923. _g. Lauks, depart. izdev. 3) Zālāju augi. Latv. lauks, 
centrālbiedr. VII. tabelu sērija— 12 tabeles ar paskaidrojum. 
4) Kūdras pakaiši. Latvijas lauks, centrālbiedr. 1927. g. izdota 
skrejlapa. 

B. Atsevišķi raksti : Latviešu lauksaimnieka kalendāra: 
1) 1915. g. Starpaugi pie pļavu uzlabošanas un purvu 
kultūra. 79—82 1. p . 2) P ļavu un ganību apsēšana ar zāli. 
82—87 1. p . 3) 1919. g. Pļavu zāļu augšanas apstākļi. 
133—142 1. p. 4) 1923. g. P ļavas un ganības. 13 līdz 17 1. p. 
5) 1924. g. Zalaju jautājumi. 17—22 1. p. 6) Latvijas agro
nomu II. un III. zinātnisko kongresu darbi. II. sējums. Iz
mēģinājumu resultāti pļavkopībā. 57—70 1. p. Lauks, pār 
valdes izdevums; 7) Lauksaimnieka rokas grāmata. II. sej.; 
8) Lauksaimnieka padomnieks. I. sēj., Lauks. Pārva ldes izdev., 
Pļavkopībā. 290—357 1. p . ; Lauksaimniecības žurnāla „Baltijas 
Lauksaimnieks: 9) 1907. g. Purvu kultūra. Nr._21, 22, 23; 
10) 1908. g. P a r labības un zāles pļaujmašīnām. Nr. 24. 
U) 1909. g. Mazievēroti jautājumi mūsu lauksaimniecībā. Nr. 18; 
12) P a r rīku un mašīnu izmēģināšanu. Nr. 5; 13) Mākslīgu 
meslu vajadzība, sastāvs, iepirkšana un jaukšana. Nr. 7; 
14) Zāļu purva mēslošanas mēģinājums. Nr. 23, 24; 15) 1910. g. 
Lauksaimniecības izglītība Somijā. Nr. 24; 16) Vispārīgas pie
zīmes par purvkultūru. Nr. 13; 17) Par plavkopību. Nr. 17; 
18) Kā novērst pakaišu t rūkumu? Nr._19; 19) 1911. g. Kūdras 
rūpniecība un lietošana atejas vietās. Nr. 1; 20) Pakaišu 
iespaids uz lopu ražošanas spējām. Nr. 8; 21) 1912. g. Purvu 
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kultūra un c e m e n t a drenas . Nr. 2 1 ; 2 2 ) 1913 . g. Purvu kultūra 
un smagais bluķis, Nr. 1 ; 2 3 ) Analises nozīme_pie purvu kulti
vēšanas . Nr. 1 7 ; 2 4 ) 1 9 1 4 . g. Zāļu s ēk lu jautājums sakarā ar 
purvu kultūru un plavkopību. Nr. 5 ; 2 5 ) Zāļu sēklu iestrādā
šanas daiļums. Nr. 10_; 2 6 ) Smagais_ bluķis. Nr. 2 4 ; 27 ) Kā 
izlīdzēties pakaišu trūkuma gadījumā? Nr. 1 7 ; 2 8 ) Kūdras 
pakaiši. Nr. 1 8 ; 2 9 ) 1 9 1 5 . g. P a r p ļavu bluķa pagatavošanu; 
3 0 ) Plavkopju un purvu kultīvētāju raizes. 1915 . g., Nr. 4: 
3 1 ) Vai plavkopībai kurmji kait īg i? Nr. 8 ; 3 2 ) Mācaities pazīt 
s a v a s p ļ a v a s ! Nr. 9 ; 3 3 ) Teļu aploki_ un ganības. Nr. 10; 
3 4 ) 1916. g. Siena apgādāšana kara spēka vajadzībām. Nr. 1; 
3 5 ) Sēklas ražošana . Nr. 2 ; 3 6 ) 1917 . g. Kā iegūt labas sēklas? 
Nr. 1 ; 3 7 ) Kā rīkojas mūsu lauksaimnieki-mazgruntnieki ar 
savu brīvo n a u d u ? Nr. 6 / 7 ; 3 8 ) 1918. g. P ļavu un ganību no
zīme lauksaimniecībā. Nr. 2 ; 3 9 ) Kas ir darāms p ļavu uzla
b o š a n ā ? Nr. 1 9 ; 4 0 ) 1 9 2 2 . g. Ilggadējas ganības._ Nr. 17: 
4 1 ) Kas noteic s iena barības vērt ību? Nr. 1 3 ; 4 2 ) Ka apkarot 
p ļavās v ī g r i e z n e s ? Nr. 8 ; 4 3 ) 1 9 2 3 . g. Mūsu zāļu sēklu tirgus. 
Nr. 1 9 ; 4 4 ) Zālāju saimniecība. Nr. 1 7 ; 4 5 ) 1924. g. Vairāk 
vēr ības sēk lu kontrolei . Nr. 2 0 ; 4 6 ) Pašmāju spēkbarība. 
Nr. 2 1 ; 4 7 ) Vija (āboliņa z īds) . Nr. 5 ; 4 8 ) Smagais bluķis 
purvkultura. Nr. 4 ; 4 9 ) 1 9 2 7 . g. Saksim paši ražot zalaju augu 
sēklas . Nn 8 ; 5 0 ) Sēklu īstenība. Nr. 1 8 ; _ 5 1 ) Kādi_ augšanas 
apstākļi, tādi zālāji. Nr. 1 /2 . Bez tam minētā žurnālā ievietots 
vairāk atbilžu jautājumiem un recensijas par lauksaimniecības 
grāmatām. Ievietoti arī d ienas la ikrakstos dažādi raksti gan 
lauksaimnieciska, gan politiska rakstura. 

C . 1) O r i e r b no KyvibTyp'B ōonoi-b H .nvroBOacTBV 3a 
1 9 1 1 rojŗb (BTJ GviOHeuKOH r y 6 e p H Ī H ) . 2) Orqerb no Ky;ibTyp 'k 
6oj iOTb H ^yrOBOflCTBy 3a 1 9 1 2 . roAt> (BT^ GviOHeuKOH ry6epHin). 
3 ) BTJ H3flaHJH HenapTaMeHTa 3eMJie,n."E.niH — PafiOHHoe coBtuia-
Hie no Ky^bTyp , B KopMOBbix-b p a c T e m H 1 7 — 1 8 tbeBpajiH 1 9 1 3 r. 
a) 0 6 T > opraHH3auiH onopHbneb nyHKTOB"b 8 5 — 8 7 crp. 6 ) 06T> 
opraHH3auin rn.apoTexHH iiecKOH noMomn Hace^eHiio BT> CBH3H C I 
pa3BHTieM'b MiiponpiHTiH no K y ^ b T y p t KopMOBbix-b pacTeHifi BT> 
O^OHeuKon ry6epHin. 9 4 — 9 8 crp. B) O M-Eponpisni^-b no KyJib-
Typ -b KopMOBb^-b TpaB-b Ha cBMeHa. 9 9 — 1 0 0 CTp. 4 ) OrMerb P H * ' 
CKaro UeHTpa^bHaro cenbCKO-xo3. o 6 u i e c T B a 3a 1 9 1 4 roai . — 
JIyroBOflCTBO H Ky;ibTypa 6oj\on> — 3 1 — 8 6 CTp. 5 ) CnpaBOM-
Hbin Kajiemtapb SeMJieA^bna 1 9 1 4 rojrb. KieBi» riojiHTexHniiecKiM 
HHCTHTyrb. a ) JIyroBoacTBO 1 3 6 — 1 6 0 CTp. 6 ) BojiOTOB'fe.n.'BHie 
1 7 4 — 1 7 8 CTp. 6 ) Raksti p a r a t sev i šķ iem plavkopības un p u n u 
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kultūras jautājumiem žurnālos: „B'BCTHHK'b CviOHeuKaro ry-
GepHCKaro 3eMCTBa" 3a 1911 H 1912 r o ^ t ; 3eM;ie,zrE;ibiiecKaH 
ra3eTa. 

C. Privātdocenti. 

1. Privātdocents Kārlis Bambergs dzimis 27. februāri 
1894. g. Kazdangas pag. Lejas-Beltēs. Pēc Aizputes pilsētas 
skolas beigšanas vioš izturējis par eksterņu gatavības pārbau
dījumus pie Pēterpils kadetu korpusa un 1913. g. iestājies Rīgas 
Politechniskā Institūta chēmijas nodaļā; Latvijas Universitā
tes chēmijas fakultāti beidzis 1923. g. No 1922. līdz 1923. g. 
Bambergs strādājis par subasistentu pie chēmijas fakultātes 
šķiedrvielu, tauku un eļļu technoloģijas katedras. No 1923. g. 
septembra mēneša viņš strādā par asistentu pie lauksaimnie
cības fakultātes lauksaimn. chēmijas laboratorijas. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Augšanas faktoru darbības li
kums un augu fisioloģiskā augsnes analise. III. agronomu 
zinātniskā kongresa darbi 1926. g. 2) Mēslošanas a tmaksā
šanās. L. Ū. Raksti, XVI., 1927. 3) Untersuchungen ūber die 
chemische Bestimmung der Bodenfruchtbarkeit I. Zeitschr. 
fiir Pflanzenern., Dūng. und Bodenk. A. 9. B., 1927. 4) Uber 
die Bevvertung der Phosphorsāure halt. Dūngemittel durch ihre 
Lōslichkeit in Zitronen- und Salpetersāure. Zeitschr. fūr 
Pflanzenern., Dūng. u. Bodenk. A. 10 B., 1927. 5) Ģipša iegu
vumi Latvijā. Daba 3., 1927. Darbs kopējs ar asist. K. Krū
miņu. 6) Untersuchungen ūber die chemische Bestimmung der 
Bodenfruchtbarkeit II. Zeitschr. fūr Pflanzenern., Dūng- und 
Bodenk. A. 11. B., 1928. 7) Lauka izmēģinājumi. Autora 
izdevumā, 1928. g. 8) Kaļķošanas un augsnes uzlabošanas ma
teriāli. P r o venia legendi darbs. 

2. Privātdocents Pauls Dermanis dzimis Zemgalē 1898. g. 
16. maijā; 1915. gadā beidzis Jelgavas reālskolu un iestājies 
Rīgas Politechniskā Institūta lauksaimniecības nodaļā; tanī laikā 
Rīgas Politechniskais Institūts bija evakuēts uz Maskavu. Stu
diju laikā Dermanis beidzis pie Pētera Akadēmijas lauksaim
niecības mašīnu instruktoru kursus un 1916. gadā strādājis 
Penzas guberņā par lauksaimniecības mašīnu instruktoru; 
1917.gadā strādājis par agronomiskās nodaļas vadītāja palīgu 

21* 
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Bukovinā pie vairāk muižu apsaimniekošanas. 1918. gadā Ple-
skavā Dermanis darbojies Viskrievijas Pilsētu Savienībā par 
muižas pārzini; tai pašā gadā pēc lielinieku apvērsuma atgrie
zies Latvijā un iestājies studiju turpināšanai Baltijas Techniskā 
Augstskolā; pēc vācu okupācijas varas izbeigšanās studijas 
pārtraucis un strādājis Jelgavas apriņķī par valsts zemju ra
jona pārzini. 1922. gadā Dermanis iestājies Latvijas Univer
sitātes lauksaimniecības fakultātē, kuru beidzis 1924. gadā. 
P ē c universitātes beigšanas viņš strādājis pie prof. J. Berga 
lauksaimniecības fakultātes izmēģinājumu un praktisko darbu 
saimniecībā Vec-Aucē, sākumā par subasistentu un no 1924. g. 
1. septembra par asistentu. 1928. gada 1. martā Dermanis 
ievēlēts par privātdocentu un tam uzticēta dala īpatnējās aug
kopības kursa lasīšana. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 1928. gadā L. Ū. lauksaimnieci-
bas fakultātei iesniegts pro venia legendi darbs par tematu: 
Izmēģinājumi ar kartupeļiem Vec-Aucē. 1927. gadā Latv. 
Lauksaimniekā iespiesti šādi darbi: 2) Cukurbiešu sējumu 
ecēšana; 3) Auzu sēnalas; 4) Auzu mēslošana; 5) Olbaltum
vielu saturs kviešos ; 6) Rudzu sēklas plaucēšana; 7) Zemes 
mēslošanas vajadzības izzināšana pēc Neubauera metodes: 
8) Lauka izmēģinājumi. Iespiesti 1926. gadā Latv. Lauksaim
niekā: 9) Kartupeļu mēslošana purva zemē; 10) Cukurbiešu 
šķirnes; 11) Zirņu salīdzinājums; 12) Cukurbiešu sēšanas un 
retināšanas at tālumi; 13) Kviešu salīdzinājumi Vec-Aucē: 
14) Vasaras kvieši; 15) Daži aizrādījumi šķirņu salīdzinājumu 
izvešanā; 16) Zemes nevienādības izslēgšana lauka izmēģi
nājumos; 17) Lauksaimniecības izmēģinājumu stacija Briima. 
Iespiestf 1925. gadā Latv. Lauksaimniekā: 18) Auzu šķirņu 
salīdzinājumi Vec-Aucē; 19) Miežu salīdzinājumi Vec-Auce: 
20) Mēslošanas iespaids uz miežu graudu īpašībām; 21) No
vērojumi cukurbiešu audzēšanā; 22) Kartupeļu, sēklenieku 
lieluma iespaids uz ražu; 23) Ražas lielums atkarībā no izsētas 
sēklas daudzuma; 24) Auzu ārējie un iekšējie graudi. 

3. Pr ivātdocents Kārlis Pols dzimis 4. novembrī 1877. g-
Cēsīs, beidzis klasisko valsts ģimnasiju 1899. gadā Simferopole 
ar zelta medaļu, pēc tam studējis Rīgas Politechniskā Institūtā 
lauksaimniecību un 1904. gadā ieguvis mācīta agronoma pirmās 
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šķiras diplomu. No 1 9 0 4 . — 1 9 0 8 . gadam viņš strādājis par zvē
rinātu taksatoru pie lauksaimniecībā lietojamo zemju vērtēša
nas, Vidzemē. Ar 1908 . gadu Pols iestājies Krievijas valsts 
dienestā un līdz 1 9 1 2 . g. strādājis asitenta pakāpē par Rīgas 
Politechniskā Institūta izmēģinājumu saimniecības pārvaldnieku 
Fētermuižā; no 1 9 1 2 . — 1 9 1 5 . gadam turpat Pētermuižā uzrau-
dzījis studentu diplomdarbu pildīšanu augkopībā, kā uz lauka, 
tā arī agrikultūrchēmiskā laboratorijā. Šinī pat laikā Pols pa
sniedzis Pētermuižā esošiem valsts purvu kultūras un plav
kopības kursu dalībniekiem mācību par sēklas materiālu. Sa
karā ar to viņš sastādījis rokas grāmatu par zālāju saimniecī
bas kultūraugu sēklām ar šo sēklu zīmējumiem un īpašību rak
sturojumu. — Šis darbs toreizējo līdzekļu trūkuma dēl ir tikai 
litografēts ierobežotā eksemplāru skaitā — kursu vajadzībām. 
Tad pat Pols skaitījies arī par patstāvīgu līdzstrādnieku žur
nālā H3B^criHHTpy.a.bic.-x. OTA^eHia PHKCK. Iio;iHTexH. HucTHTVTa. 
Pasaules kara laikā, no 1915 . līdz 1918 . gadam, uz Maskavu 
evakuētā Rīgas Politechniskā Institūtā viņš pasniedzis vispā
rīgo augkopību kā docenta vietas izpildītājs. Pēc atgriešanās 
dzimtenē 1918 . gadā Pols strādājis Jelgavā, Kurzemes Oikono-
miskā sabiedrībā par Lauksaimniecības Grāmatvedības Cen-
tralbiroja vadītāju un tad arī uzaicināts par lauksaimniecības 
grāmatvedības docentu toreizējā Baltijas Techniskā Augst
skolā. Lielinieku varas laikā 1919 . gada pirmā pusē viņš mā-
eījis lauksaimniecības grāmatvedību Latvijas padomju valdī
bas augstskolā; 19 . septembrī 1 9 1 9 . gadā Latvijas Augstskolas 
Organisācijās Kommisijas ievēlēts par mācības spēku lauk
saimniecības fakultātē un no tā laika darbojas pie augkopības 
katedras p a r vecāko asistentu. Pēc iesniegtā raks ta : „Tīrās 
Pelņas rašanās, sastāvdaļas un aprēķināšanas pamati lauksaim
niecībā", Polam piešķirtas pro venia legendi tiesības un 
•9. martā 1 9 2 5 . gadā tas apstiprināts par privātdocentu 
lauksaimniecības grāmatvedībā pie saimniekošanas mācības 
katedras. Latvijas valsts tapšanas laikā viņš bijis par Tautas 
Padomes locekļa pilntiesīgu substitūtu. 
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I e s p i e s t i e d a r b i : 1. Orqerb o atHTe^bHOCTH H CO-
CTOHHM onbīT. rJpopMbi IleTeprodp'b 1912—1913 r. — TOMT. [,, 
1914 roAa, BbinycK'b I. II., CTp. 75—96 (nozrb peaaKuieū npo$. 
B. <I>. KHHpHMa. 2. OnbīTbi cb (pocdpopnTaMH — cdopHbifi ped;e-
p a n , — TOMT> I. 1914 r., BbinycKT> 4. , CTp. 189—239. 

4. Privātdocents Pēteris Rizga dzimis Kurzemē, Sēlpils 
pagastā, Rizgu mājās, 28. martā 1883. gadā; apmeklējis vietējo 
pagasta skolu, tad Jēkabpils pilsētas skolu, kuru beidzis 1896. 
gadā; vasaras brīvlaiku strādājis tēva mājā par ganu. Pēc 
pilsētas skolas beigšanas Rizga vienu gadu palicis tēva mājās. 
1898. gadā viņš iestājies pie Jelgavas Aleksandra pilsētas sko
las sarīkotos skolotāju kursos, kurus pēc viena gada beidzis ar 
skolotāja diplomu; 1901. gadā piejēmis otrā skolotāja vietu tur
pat Sēlpils pagastā, kur nostrādājis līdz 1905. gada beigām. 
1907. gadā Rizga aizbraucis uz Krieviju un līdz 1908. gada ru
denim strādājis par dārznieku V. A. Kanšina dārzniecībā pie 
Žizdras, Kalugas guberņā; 1908. gada rudenī aizbraucis uz 
Ziemeļu Amerikas Savienotām Valstīm; pēc pusotra gada da
būjis vietu par tā saukto dārznieka asistentu pie Harvarda 
Universitātes botānisko dārzu direktora, profesora C. S. Sar-
genta viņa privātā parkā. 1909. gada beigās viņš iestājies Val-
paraisas Universitātes (Indianas valstī) sagatavošanas departa
mentā; š o departamenta dalu nobeidzis un 1911. gadā pārgājis 
uz Bostonas Universitāti (College of Liberal Arts) par kārtēju 
studentu. Bostonas Universitātē viņš nostrādājis līdz 1918. ga
dam. Pēdējos divus gadus Rizga Bostonas Universitāte 
izpildījis arī fisikas laboratorijas asistenta pienākumus pie pro
fesora Dr. N. A. Kenta. Bostonas Universitāti viņš beidzis ar 
„Bachelor of Science" grādu; pēc tam palicis pie universitātes 
vēl pusotra gada, turpinādams iesāktās studijas, galvenam kār
tām fisikā un chēmijā, pēc kam tam piešķirts „Master of Arts"' 
grāds 1921. gadā. Tanī pašā 1921. gadā Rizga pārgājis uz 
Masačusetas Technoloģisko Institūtu kā „Doctor of Science" 
kandidāts. Te viņš nostrādājis apmēram septiņus mēnešus un 
tad pārbraucis uz Latviju 1922. gada martā. Tā paša 1922 
gada maijā Rizga piejemts par asistentu Latvijas Universitātes 
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lauksaimniecības fakultātes rūgšanas un technoloģijas labo
ratorijā. Bez minētās laboratorijas asistenta pienākumu izpil
dīšanas viņš visu laiku lasa kursu biškopībā un vada darbus 
medus un vasku chēmijas laboratorijā. Privātdocents no 
1929. g. 10. marta . 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Mākslīgu šūnu izturība dažādās 
temperatūrās. 2) Latvijas biškopība senatnē. 3) Bišu āboliņa 
kultūra. Ārpus universitātes pētījis dažu medus augu kultūras 
(vietējo un jaunie vesto). 4) Bišu māšu audzēšana. Zemk. mi
nistr, izd. 5) Jaunais dravnieks. A. Gulbja izd. 6) Peru puve 
un viņas apkarošana. L. Bišk. Centr. B. izd. 7) Moderna augļu 
tirdzniecība. Zemk. min. izd. 8) Dravošana ar divām mātēm 
vienā stropā Bec VVorld. 9) Stropa svara maiņa dažādos ap
stākļos. OnbīTHaa nacfeKa. 

4. Pr ivātdocents Nikolajs Zemītis dzimis 3. augustā 1890. 
?adā Kalsnavas Tāllejās; bērnību līdz iestāšanaās vidusskolā 
viņš pavadījis pa daļai uz laukiem, pa daļai Rīgā; 1902. gadā 
iestājies Rīgas Aleksandra ģimnasijā, kuru nobeidzis 1910. g.; 
Pēc tam vienu gadu darbojies par skolotāju Valkā. 1911. gadā 
Zemītis iestājies Rīgas Politechniskā Institūta lauksaimniecības 
nodaļā un beidzis to 1917. gadā ar I. šķiras mācītā agronoma 
sradu. Studiju laikā viņš strādājis pie Rīgas Lauksaimniecības 
Centrālbiedrības, bet vācu okupācijas laikā sava tēva lauku 
•Pajās. Ar Latvijas valsts proklamēšanu Zemītis iestājies Ap
gādības Ministrijas dienestā, kur darbojies līdz tās likvidēšanai. 
1919. g. viņš dienējis Latvijas armijā I. inženieru sapieru batal
jonā. 1920. gada rudenī Zemītis iestājies Latvijas Universi
tātes lauksaimniecības fakultātes jaundibinātā mežkopības no
daļā un beidzis to 1922. g. oktobrī ar inženiera-mežkopja dip
lomu. Pēc universitātes beigšanas viņš palicis pie tās sākumā 
Par mācības un izmēģinājumu mežniecības mežzini, bet drīz 
Pēc tam ievēlēts par mežniecības katedras asistentu. 1926. g. 
Zemītis ievēlēts par privātdocentu mežniecības kursam, bet 
!927. g. viņam uzticēta mežkopības katedra. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Iestrādāšanas dziļuma un ap
segšanas iespaids uz priežu sēklu nīkšanu un dīgstu attīstību, 
•espiests Mežsaimniecības rakstu krājumā. V. sējumā, 1927. g. 
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2) Tumši un gaiši krāsotu priežu sēklu dīgšana un dīgstu attī
stība. Iespiests Mežsaimniecības rakstu krājumā, VI. sējumā, 
1928. g. 3) Meža botānika. Mežu depart. izdevums, 1926. g. 
4) Medniecība. Mežu depart . izdev., 1928. g. 

D. Lektori. 
1. Lektors Laimonis Gailītis dzimis Cēsu apriņķī, Dzērbe

nes draudzes skolā 31. maijā 1885. gadā. Pirmo izglītību viņš 
baudījis pie sava tēva Toma Gailīša-Gaidula, Dzērbenes drau
dzes skolotāja un ērģelnieka. 1900. gadā Gailītis iestājies Rīgas 
Aleksandra ģimnasijā III. klasē. Par piedalīšanos 1905. gada 
brīvības cīņās viņš bij spiests no VIII. klases izstāties; 1906. g. 
pavasarī nobeidzis Larinas klasiskās ģimnasijas pilnu kursu 
Pēteŗpilī un ieguvis gatavības apliecību. No 1906.—1915. g-
viņš studējis ar pārtraukumiem Pēterpils Universitātes fisikas 
un matemātikas fakultātē dabas zinātnes, specializēdamies zo
oloģijā resp. entomoloģijā pie prof. Rimskija-Korsakova. Stu
diju laikā Gailītis praktizējies vienu vasaru Ķinelas Vidējā Zem
kopības skolā Samaras guberņā, kur iepazinies ar vietējo en-
tomoloģisko faunu, kā arī 1911. g. apceļojis Vakar-Europu, ap
meklēdams zooloģiskās stacijas Neapolē un Vilfransē. Pēter
pils Universitātes fisikas un matemātikas fakultātes dabas zi
nātņu nodaļas kursu viņš absolvējis 1915. g., iegūdams tā sau
camo „izlaišanas apliecību", atlikdams, kara un materiālo ap
stākļu spiests, valsts eksāmenus uz vēlāku laiku. No 1915. līdz 
1917. g. Gailītis darbojies par vairāku muižu pārvald
nieku Ņižņij - Novgorodas guberņā; 1917. gadā pārgājis 
uz Nižņij - Novgorodu un līdz 1920. gadam darbojies 
tur evakuētā Varšavas Politechnikumā (vēlāk Ņižņij-Nov-
gorodas Universitātē) par asistentu un lektoru pie zoo
loģijas un entomoloģijas ka tedras prof. F. Siņicina vadībā. 
1920. g. vasarā strādājis Ņižņij-Novgorodas Universitātes uz
devumā Murmanas bioloģiskā stacijā Aleksandrovskā. 1920. g-
rudenī Gailītis atgriezies Latvi jā; no 1921. līdz 1928. g., t. i-
līdz šim laikam iejēmis pie Zemkopības Ministrijas mežu de
partamenta valdības entomologa vietu; no 1921. līdz 1928. g-> 
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līdz šim laikam darbojies, no sākuma par subasistentu. vēlāk 
par II. šķiras lektoru Latvijas Universitātes lauksaimniecības 
fakultātē pie entomoloģijas katedras, lasīdams fakultātes uz
ticēto entomoloģijas kursu mežkopjiem un lauksaimniekiem, kā 
arī vadīdams attiecīgos seminārus un praktiskos darbus. Ārpus 
universitātes Gailītis šinī laikā darbojies līdz Latvijas Tautas 
Universitātē. Prakt isko Zinību Institūtā un Augu Aizsardzības 
Institūtā. Pēdējos trīs gados bez tam viņš darbojies līdz Bērnu 
Palīdzības Savienībā pie Latvijas Sarkanā Krusta, un par jau
natnes aizgādniecības organisāciju pārstāvi arī Izglītības Mi
nistrijas divās atttiecīgās kommisijas. Sākot ar 1927. g. Gai
lītis Latvijas valdības apstiprināts par Romas starptautiskā 
zemkopības institūta korespondentu entomoloģijas jautājumos. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Kaitēkļu bojājumi Latvijas 
mežos._ Latvijas mežu statistika I. Meža depart. izdev. 1926. g. 
2» Kaitēkļu bojājumi Latvijas mežos. Latvijas mežu statistika II. 
Meža depart. izdev. 1929. g. 3) Celmu mizošanas nozīme 
Latvijā. Mežsaimniecības rakstu krājums. VI. sējums. Latv. 
mežkopju savienības izdevums, 1928. g. 4) Raksti par mežu 
kaitēkļiem un viņu apkarošanu. Latviešu konversācijas vārd
nīca. Sējumi I. un II., 1928. un 1929. g. 5) Zemsedzes kontrole. 
Žurnāls Mežu dzīve, 1929. g. 6) Mežu kaitēkļi un kartes. Rokas 
grāmatiņa mežsargiem, L. Gailītis un doc. M. Eglītis. Mežu 
departamenta izdev., 1929. g. 7) Bērns un kaitīgā literatūra. 
Žurnāls Mūsu bērni. Latv. Palīdzības Savien. izdev., 1928. g. 
8) Das Kind und die schādliche Literatur. I. Baltijas valšķu 
matēs un bērna aizsardzības kongresa materiāli. Latv. bērnu 
Palīdzības savien. izdev. 1928. g. 

Sagatavošanā: 1) Rokas grāmata mežkopjiem. V. Mež-
aizsardzība: Kaitēkli un kaites. L. Gailītis un doc. M. Eglītis. 
Iznāks mežu depart. izdev. 1929. g. rudenī. 2) Ainas no kukaiņu 
dzīves. L. Gailītis un 0 . Jons. Iznāks akc. sab. Valtera un 
Rapas izdevumā 1929. g. vasarā. 

2. Lektors Jānis Rudbārdis dzimis 1885. g. 21. jūlijā Dru
vienas pagas tā ; 1906. g. beidzis Pliskavas mērniecības skolu; 
Pēc tam strādājis par mērnieku zemes ierīcības komitejās Pli-
skavas, Vologdas un Maskavas guberņās. 1913. g. viņš iestā
jies Maskavas Lauksaimniecības Akadēmijā, kuras ichtiolo-
Žisko fakultāti beidzis 1920. gadā. Tanī pašā gadā Rudbārdis 
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pārbraucis uz Latviju, kur no 1. novembra 1920. g. līdz 1. jū
lijam 1922. g. kalpojis par zemkopības speciālistu Zemkopības 
Ministrijā, bet no 1. jūlija 1922. g. līdz šim laikam ir par zivko
pības lektoru Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātē. 

3. Lektors Jānis Sudrabs dzimis Vec-Piebalgā, Cēsu ap
riņķī 1884. g. 2. decembrī; pirmizglītību baudījis vietējās paga
sta un draudzes skolās; 1901. g. 12. decembri iestājies Carsko-
Slavjankas I. šķiras dārzkopības skolā Pavlovskā, Pēterpils 
guberņā. Dārzkopības skolu viņš beidzis 15. decembrī 1904. 
gadā ar Dr. E. L. Rēģela I. prēmiju. No 1905. līdz 1906. gadam 
strādājis par praktikantu L. P . Simirenkas pomoloģiskā dārzā 
un kokaudzētavā Gorodiščā, Kijevas gub., Cerkasu apriņķī. No 
14. marta 1907. g. līdz 20. februārim 1909. g. Sudrabs prakti
zējis Francijā Fd. Žamena (Jāmin, Bourg-la-Reine, Seine) un 
Nombloja-Brinoja (Nomblot-Bruneau, Bourg-la-Reine, Seine) 
dārzniecības (augļu dārzi un kokaudzētavas) ; no 1. marta līdz 
23. oktobrim 1909. g. strādājis Šmica-Hibša dārzniecībā Mer-
tenā (Bonnas apriņķī), Vācijā. No šejienes L. P . Simirenka 
Sudrabu uzaicinājis par virsdārznieku savā pomoloģiskā dārzā 
un kokaudzētavā (Kijevas gub.). 1910. g. novembrī viņš ie
stājies Ķeizariskās Krievijas Dārzkopības Biedrības Rīgas no
daļā par dārzkopības instruktoru un augļkopības skolotāju 
Bulduru dārzkopības skolā, no kurienes 1915. g. bija jāevaku
ējas uz Krieviju. No 1910. līdz 1915. g. Sudrabs apmeklējis 
augļu un sakņaugu konservu kursus Braunšveigā un Geisen-
heimā uz Reinas, Vācijā un vīnkopības kursus Kišiņevā; no 
1916. g. līdz lielinieku apvērsumam (1917. g.) strādājis Maska
vas guberņas zemstē, būvēdams un vadīdams sakņaugu kal
tēšanas fabrikas Klinas un Zveņigorodas apriņķos armijas va
jadzībām; to pašu darbu turpinājis arī lielinieku laikā līdz at
braukšanai Latvijā 1918. g. 25. decembrī. Tanī pašā laikā viņš 
bijis Krievijā par Viskrievijas Zemstes Savienības kara inva
līdu praktisko sakņkopības kursu vadītāja palīgu. 1919. gadā 
Zemkopības Ministrija Sudrabu aicinājusi par dārzkopības no
daļas vadītāju, un šinī amatā viņš arī a trodas no 1. jūlija 191°. 
gada . Bermonta uzbrukuma laikā Sudrabs brīvprātīgi iestājies 
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armijā. 13. jūnijā 1922. g. viņš beidzis Valsts Vidusskolu pie
augušiem pēc reālskolas kursa un tanī pat gadā Latvijas Uni
versitātes lauksaimniecības fakultātē iesācis studēt; fakultāti 
beidzis ar agronoma grādu 12. septembrī 1928. g. No 1921. g. 
Sudrabs rediģējis Latvijas Lauksaimnieka dārzkopības nodalu. 
Latvijas Tautas Universitātē mežkopības nodaļā viņš lasījis 
dārzkopību. Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātē 
dārzkopību lasa no 1. jūlija 1921. g. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Augļu dārzs. 1914. g., Fr. Las-
maņa apgādībā. 2) Augļu dārzs. 1924. g., Latgales izloksnē. 
Lauksaimniecības pārvaldes izdevums. 3) Auglkopība. Otrs 
paplašināts izdevums, 1925. g., Valtera un Rapas akc. sab. 
apgādībā. 4) Aizrādījumi jaunu augļu dārzu ierīkošanā, kop
šanā pirmos gados un cīņā ar kaitēkļiem. 1926. g., Lauksaim
niecības pārvaldes izdevumos. Daudz rakstu par dārzkopību 
ievietoti Latvijas Lauksaimniekā un dienas presē.. Darbojas 
līdzi Latviešu konversācijas vārdnīcā. 

E. Asistenti. 
1. Asistents Jānis Amtmanis dzimis 23. decembrī 1892. g. 

Birzgales (Lindes) pag., vecāku lauku mājās. Pēc vietējās pa
gastskolas beigšanas viņš iestājies Jaunjelgavas pilsētas skolā, 
kuru nobeidzot iestājies 1909. g. Jelgavas reālskolā; pēdējo 
beidzis 1912. gada pavasarī, bet tā paša gada rudenī iestājies 
Rīgas Politechniskā Institūta chēmijas fakultātē. 1915. g. Amt
manis pārgājis līdz ar evakuēto Rīgas Politechnisko Institūtu 
uz Maskavu; 1916. g. izstājies no augstskolas un strādājis par 
chēmiķi līdz 1920. gadam bij. Zemstes Sabienības chēmiski-far-
maceutiskā fabrikā. 1920. g. viņš atgriezies Latvijā, strādājis 
kādu laiku bij. Tirdzniecības un Rūpniecības Ministrijā, vēlāk 
darbojies Latvijas bēglu-reēvakuācijas komitejā Maskavā; ie
stājies Latvijas Universitātē, kuru beidzis 1922. gadā. Tūlīt 
Pēc universitātes beigšanas uz prof. A. Bušmaņa priekšlikumu 
Amtmanis ievēlēts par asistentu lauksaimniecības fakultātē pie 
zōotechniskās laboratorijas. 

2. Vecākais asistents Alberts Bārs dzimis 3. septembrī 
1890. gadā, Jelgavas apriņķa Sīpeles pagasta Sprigaulu mājās; 
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beidzis Jelgavas reālskolu 1911. gadā; studējis lauksaimniecību 
Rīgas Politechniskā Institūtā, iegūdams I. šķiras diplomu 1915. 
gadā. No 1915. līdz 1920. gada otrai pusei Bārs strādājis par 
plavkopības speciālistu pie Donas kazaku apgabala pārvaldes 
Novočerkaskā. Šinī laikmetā viņš sastādījis plavkopības darbu 
plānu Donas kazaku apgabalā, kas publicēts grāmatā Tpyjbi 
oōjiacTHOro arpoHOMHMecKaro coB-Emamji, cocTOHBiuarocH BT> rop' 
HoBO^epKaccK-fe cb 7—17 ^eKaōpn 1915 r. un iepriekšējo pār
skatu par Donas upes deltas augu valsti, kas publicēts 
izdevumā MaTepiajībi no H3yieHiio pacnrrejibHOCTH H /IV-
roBT> ao/iHHbi p i iKH HoHa B'b npen'fe^ax'b HoHCKOro Kpan. Pēc 
atgriešanās dz imtenē Bārs 1921. gada 1. janvārī iestājies par 
asistentu pie augkopības katedras un l īdz 1926. gadam strā
dājis universitātes pēt īšanas saimniecībā Rāmavā pie lauk-
kopības un plavkopības pētījumiem. P a r labības šķirņu salī
dzināmiem sējumiem referējis agronomu biedrības kongresā, un 
referāts ievietots šīs biedrības izdevumā „Latvijas agronomu 
II. un III. zinātnisko kongresu darbi" ar nosaukumu „Vasarāji -
ārzemnieki Rāmavā" . N o 1926. gada līdz pēdējam laikam Bārs 
strādā par vecāko asistentu pie augkopības katedras Rīgā. 

3. Jaunākais asistents Vilis Eiche dzimis 1903. g. 29. jūnijā 
Ādažu pagastā, Rīgas apriņķī. Izglītību viņš ieguvis Rīgas Pil
sētas Švarcmuižas elementārskolā, Rīgas Nikolaja I. ģimnasijā 
(1914.—1917.), Rīgas Latviešu Izglītības Biedrības reālskolā 
(1917.—1918. g.) un Rīgas Pilsētas II. vidusskolā (1919. līdz 
1921. g.), kuru beidzis 1921. g. Tanī pašā gadā Eiche iestājies 
Latvijas Universitātē chēmijas fakultātē, bet 1922. g. sācis stu
dēt lauksaimniecības fakult., mežkopības nodaļā; parallēli stu
dijām strādājis vispirms sava tēva mājās un tad Zemkopības 
Ministrijas mežu resorā gan kā ierēdnis, gan kā praktikants. 
Studiju laikā Eiche izpildījis arī obligātorisko kara klausību ar
mijā; beidzis lauksaimniecības fakult., mežkopības nodalu 1928. 
gadā 13. septembrī. Pēc universitātes beigšanas viņš ievēlēts 
par jaunāko asistentu lauksaimniecības fak., mežkopības nodaļā 
pie „mežzinības" ka tedras ; studiju laikā darbojies un arī pat-
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reiz pieder pie studentu biedrības „Austrums" un studējošo 
mežkopju biedrības „Šalkone". 

4. Vecākā asistente Marija Galeniece dzimusi 18. novembrī 
1890. gadā Mētrienes pagastā, Madonas apriņķī, Rāksalas mā
jās . Pēc vietējās pagasta un vēlāk draudzes skolas beigšanas 
viņa iestājusies A. Keniņas sieviešu ģimnasijā; pēc vidusskolas 
beigšanas Augstākos Sieviešu Dabas Zinātņu Kursos Pē te ŗ 
pili, kur ar lielākiem pārtraukumiem kara laikā studējusi līdz 
1918. gadam. 1920. gadā Galeniece iestājusies Latvijas Uni
versitātē; tanī pašā laikā strādājusi par botāniķi Zemkopības 
Ministrijas purvu pētīšanas nodaļā. 1921. gadā viņa nobeigusi 
Latvijas Universitātes matemātikas un dabas zinātņu fakultāti. 
Pēc universitātes beigšanas Galeniece strādājusi lauksaimnie
cības fakultātē par asistenti kūdras un technoloģijas labōrā-
tōriā. 1925. gada vasarā viņa aizbraukusi komandējumā uz 
Vāciju, lai papildinātos purvu pētīšanas metodēs. 

I e s p i e s t i e d a r b i : lnvestigation of Pollen from 
some Mosses in Latvia. Iespiests Acta Horti Botanioi Uni-
versitatis Latviensis I, 1926. 

5. Jaunākais asistents Pauls Kadils dzimis 7. febr. 1899. g. 
valkas apr., Annas pag., Vēršu mājās; no 1907.—1910. g. ap-
nieklējis Annas pag. skolu, pēc tam iestājies Alūksnes draudzes 
skolā, kur sabijis vienu gadu. 1912. gadā viņš iestājies Alūksnes 
Proģimnasijā, kuru beidzis 1916. g.; no 1916.—1919. g. apmeklē
jis Rīgas vidējo kultūrtechnisko skolu Tverā , vēlāko tecfoni-
kumu Rīgā. Pēdējo nepabeidzis, Kadils Latvijas armijā no
dienējis 15 mēnešus. Pēc tam 1920./21. g. I. semestrī viņš ie
stājies L. Ū. inženieru fak. kā hospitants un pēc hospitantu 
kursu beigšanas II. semestrī ieskaitīts kā students. 1922./23. m. 
sr. Kadils pārgājis uz lauksaimniecības fak., kuru beidzis 1927. g. 
3- Jūnijā. Studiju laikā 1925./26. g. viņš strādājis valsts Jaun-
Gulbenes laukkopības izmēģ. stacijā kā laborants; 1926. g. va
sarā pabeidzis obligātorisko praksi L. Ū lauks. fak. izmēģ. un 
Prakt. darbu saimniecībā Vecaucē. kur izpildījis arī laukkopības 
Praktikanta pienākumus; no 15. aprīļa 1927. gadā ievēlēts par 
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subasistentu un no 1. septembra 1928. g. par asistentu pie lauk-
kopības ka tedra ; no 15. jūnija 1927. g. lidz 1. aprīlim 1929. g. 
pārzinājis izmēģinājumu saimniecības laboratoriju un no 1. ap
rīļa 1928. g. izpildījis arī Vec-Auces saimniecības pārvaldnieka 
pienākumus. 

6. Vecākais asistents Alfrēds Kalniņš dzimis Cēsīs, 7. jan
vārī 1894. gadā. P i rmo izglītību viņš baudījis mājā; 1904. g. 
iestājies Pē te ra I. reālskolā Rīgā; vidusskolas izglītību nobei
dzis 1913. gadā un tanī pašā gadā iestājies Rīgas Politechniskā 
Institūta chēmijas nodaļā. Vienu gadu šeit nostudējis, viņš 
pārgājis uz lauksaimniecības nodaļu. 1915. gadā Politechnikai 
pārceļoties uz Maskavu, Kalniņš turpinājis tur studēšanu līdz 
1917. gada beigām; nemiera laikiem sākoties, aizbraucis uz 
Dienvid-Krieviju, Krimu, kur sabijis līdz 1920. gada rudenim. 
1921. gada sākumā Kalniņš atgriezies Latvijā un iestājies Lat
vijas Universitātes lauksaimniecības fakultātē, lai nobeigtu 
savu izglītību. Šī paša gada rudenī viņš sācis s trādāt par sub
asistentu rūgšanas un lauksaimniecības technoloģijas labora
torijā. 1923. gada pavasarī nobeidzis auksaimniecības fakul
tātes kursu a r mācīta agronoma grādu. No 1. jūlija 1923. gadā 
Kalniņš strādājis par jaunāko asistentu, no 1. jūlija 1924. gadā 
līdz šim brīžam par asistentu rūgšanas un lauksaimniecības 
technoloģijas laboratorijā. Latvijas Universitāte viņu koman
dējusi par Starptaut iskās Izglītības Padomes (International 
Education Board, New-Jork) stipendiātu 26. janvārī 1926. gadā 
uz Rothamstedas Izmēģinājumu Staciju, Anglijā, kur viņš strā
dājis zemes bakterioloģijas jautājumos līdz 31. martam 1927. £• 

7. Vecākais asistents Kārlis Krūmiņš dzimis 1890. gada 
26. decembrī Viļķenes pag., Radziņu mājās. No 1904. līdz 1906. g-
viņš apmeklējis Limbažu pilsētas skolu; pēc minētās skolas 
beigšanas turpinājis izglītību pašmācības ceļā un 1911. gada 
pavasarī izturējis par eksterņu pārbaudījumus pie Pleskavas 
kadetu korpusa. 1911. gada rudenī Krūmiņš iestājies Rīgas Po
litechniskā Institūta chēmijas nodaļā, kuru beidzis 1918. gada 
pavasari . Studiju laikā, no 1915. līdz 1916. g. viņš strādājis par 
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laborantu Maskavas Manufaktūras Sabiedrības laboratorijā un 
1917. g. dažus mēnešus par prof. K. Blachera prīvātasistentu. 
Pēc Institūta beigšanas no 1918. līdz 1920. g. Krūmiņš strādājis 
par laborantu Galvenās Kūdras Komitejas un Kūdras Akadē
mijas laboratorijā Maskavā. 1920. gada vasarā viņš pā rb rauc i s 

Latvijā un iestājies kūdras pārvaldes dienestā par vecāko tech-
niķi-labōrantu. No 1921. gada janvāra Krūmiņš strādā par asi
stentu pie Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes 
lauksaimniecības chēmijas laboratorijas. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Aktuālās reakcijas nozīme un 
noteikšana. Daba, 1928. 2) Reakcijas noteikšanas metodes 
un Latvijas augšņu reakcija. Lauku darbs un zinātnē, 1929, 
lp. 1—132. 3) Ģipša iegulumi Latvijā. Daba, 1927. (Kopā ar 
K. Bambergu). 

8. Vecākais asistents Roberts Liepiņš dzimis 31. maijā 
1886. gadā Rīgas apriņķī, Aderkašu pagastā; pirmizglītību bau
dījis vietējā pagasta skolā un tālāko vispārīgo izglītību no 1898. 
līdz 1906. gadam Aleksandra ģimnasijā, Rīgā. No 1907. līdz 
1912. gadam viņš studējis Bāzeles Universitātē chēmiju un s tu 
dijas beidzis ar Dr. phil. grādu (disertācijas temats : Zur Kennt-
nis der p.-Dialkyldioxychinone und der Pipitzahoīnsāure). 1913. 
un 1914. g. Liepiņš darbojies Vācijā par chēmiķi, no 1915. līdz 
1918. g. strādājis Maskavā, Galvenās Artilērijas Pārvaldes fa
brikā par chēmijas laboratorijas pārzini. P ē c minētās fabrikas 
likvidēšanas, viņš uzaicināts un ievēlēts par asistentu Ivanovo-
v ozņesenskas Politechniskā Institūta chēmijas fakultātē. 1920. 
sada rudenī Liepiņš atgriezies Latvijā un sācis darboties Rīgas 
Pilsētas II. vidusskolā par chēmijas skolotāju. 1920. gada de
cembrī Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāte Lie
piņu ievēlējusi par mežu technoloģijas laboratorijas asistentu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : ū b e r svnthet ischep.-diakvl ier te 
L>ioxychinone und ūber Oxyperezon. Žurnālā I. Liebig's 
Annalen der Chemie, 395 Bd., Ip. 8—25. 

9. Asistents Andrejs Rozens dzimis 1902. g. 11. novembrī 
Codes pagasta Zosēnos. P i rmo izglītību viņš baudījis vietējā 
Pagasta skolā; vēlāk, līdz vāciešu ienākšanai Kurzemē, mācī-
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jies Kļaviņas proģimnasijā, Bauskā. Bēgļu laiku Rozens pava
dījis Pēterpils guberņā un turpinājis izglītību Oldenburga reāl
skolā, Lugas pilsētā. 1918. gada vasarā viņš atgriezies līdz ar 
vecākiem dzimtenē; gadu vēlāk iestājies Kļaviņas vidusskola, 
kuru beidzis 1920. g. pavasar i . Tā paša gada rudenī iestājies 
Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes mežkopības 
nodaļā; 1925. g. janvārī beidzis Latvijas Universitātē mežko
pības nodalu ar inženiera mežkopja grādu. 1924./25. mācības 
gadā Rozens darbojies par lektoru mežu departamenta organi-
sētos mežziņu kursos. 1926. gada rudenī viņš izpildījis vienu 
mēnesi skolotāja vietu Rīgas pilsētas I. vidusskolā. Sākot ar 
1924. gadu Rozens s t rādā pie Latvijas Universitātes mežu iz
mantošanas katedras no sākuma par subasistentu un vēlāk par 
jaunāko asistentu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Lenticelu uzbūve un nozīme. 
Iespiests Mežsaimniecības rakstu krājumā, IV. sējumā, 1926. g. 
2) Bērza vecuma noteikšana pēc tāšu slāņiem. Iespiests Mež-
saimniec. rakstu krājumā, V. sējumā, 1927. g. 

10. Vecākais asistents Jēkabs Stankevičs dzimis 17. aprīli 
1880. gadā Patkules Baltiņu mājās, Madonas apriņķī. Uz lau
kiem viņš apmeklējis Oļu-Apeltienas pagastskolu un Cesvaines 
draudzes skolu; 1895. gadā iestājies Pē te ra I. reālskolā, kuru 
pabeidzis 1901. gadā ; pēc skolas beigšanas bijis jāiestājas kara 
dienestā, kur sabijis līdz 1903. g. un pēc tam nodarbojies Rīgas-
Orlas dzelzsceļa ieņēmumu nodaļā. 1910. g. Stankevičs iestājies 
Rīgas Politechniskā Institūta lauksaimniecības nodaļā; pēc kara 
apmeklējis Baltijas Technisko Augstskolu un 1921. g. pabeidzis 
Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti. Šinī gadā 
Stankevičs ievēlēts par jaunāko asistentu pie piensaimniecības 
katedras un tagad strādā piensaimniecības laboratorijā par 
vecāko asistentu. 

11. Asistente Dagmāra Talce dzimusi 1892. gada 4. martā 
Baložu muižā pie Rīgas; viņa ir grāmatveža Voldemāra Niedras 
meita. Lasīt un rakstīt latviešu, vācu un krievu valodā Talce 
iemācījusies mājās; no! 1901. līdz 1903. gadam apmeklējusi 
J. Treijas kundzes elementārskolu un no 1903. līdz 1910. gadam 
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V. Maldoņa ģimnasiju Rīgā, kuru beigusi 1910. g. ar sudraba 
medaļu. 1917. un 1918. gadā viņa strādājusi Pliskavas un Nov-
gorodas gub. Viskrievijas Pilsētu Savienībā; 1918. g. rudenī 
iestājusies Baltijas Techniskā Augstskolā lauksaimniecības fa
kultātē, 1919. gadā Latvijas Universitātes lauksaimniecības fa
kultātē, kuru beigusi 1924. gada maijā ar atzīmi „loti sekmīgi". 
Kopš 1921. gada 1. septembra Talce bijusi subasistente pie mi
krobioloģijas katedras, kopš 1924. g. — jaunākā asistente un 
1927. g. — asistente turpat. Vakar-Europā viņa papildinājusies 
1927. gada rudenī vienu mēnesi. 

D a r b i : 1) Prakt iskām vajadzībām piemērotās piena 
bakterioloģiskās kontroles metodes. 1922. g. piešķirta Latv. 
Univ. I. godalga. 2) Izmeklējumi par dažu kllūdu cēloņiem 
Latvijā ražotā sviestā un pa r bakterioloģiskās kontroles 
nokīmi sviesta labuma pacelšanā. 1924. g. Latv. Univers. 
I. godalga. 3) Piena labuma novērtējums ar punkta sistēmas 
palīdzību (nolasīts agronomu III. zinātniskā kongresā 1925. g.). 
Iespiests. 4) Vājpiena pasterizācijas temperatūras iespaids uz 
krējuma raugu (nolasīts IV. agron. zinātn. kongr. 1926. g.). 
5) Apskates sviesta bakterioloģiski izmeklējumi (nolasīts 
^ I. agron. kongr. 1928. g.). 6) Sīkbūtnes mājturībā (iespieš.). 
2—3 drukas loksnes. 7) No 1925.—1928. g. rediģējusi Latvijas 
Lopkopja un piensaimnieka piensaimn. daļu. 8) Dažādi sīkāki 
raksti Latvijas Lopkopī uņ Piensaimniekā un citur. 

12. Vecākais asistents Jānis Zēbergs pēc Liepājas klasi
skās ģimnasijas kursa nobeigšanas studējis architektūru un vē
lāk chēmiju Rīgas Politechnikumā. Tajā laika sprīdī ietilpst 
v ma plašāks ceļojums pa Rietum-Europu. No Rīgas viņš pār
ceļas studēšanai uz Šarlotenburgu un pēc tam uz Drezdeni, kur 
nobeidz Techniskās Augstskolas chēmijas nodalu ar diploma 
inženiera grādu (iepriekš praktizējoties Minchenē). Pēc sa
vām pamatstudijām sākumā Zebergs darbojies Polijā un Rīgā. 
Pirms kara viņš iestājies par asistentu Berlīnes Lauksaimnie
cības Augstskolas Rūgšanas arodu Institūtā, kur visu karalaiku 
strādājis kurināmo vielu, kā arī citu speciālnozaru laboratorijās. 
Pēc tam viņš kļūst par asistentu Latvijas Universitātes lauk
saimniecības fakultātes kūdras un technoloģijas laboratorijā. 

Latvijas Universitāte . 22 



VI. Matemātikas un dabas zinātņu fakultā e. 
A. Profesori. 

1. Profesors Alfrēds Klōze (Klose) dzimis 1895. g. 19. sep
tembrī Gerlicā, Silēzijā, Vācijā; apmeklējis tautskolu un vēlāk 
savas dzimtpilsētas virsreālskolu; 1914. gada augustā nobei
dzis skolu ar gatavības apliecību. No 1914. gada līdz 1916. 
gadam viņš bijis vācu kara pulkos, 1916. gadā immātrikulējies 
Breslavas Universitātes filosofijas fakultātē, Breslavas un Qe-
tingas Universitātēs studējis astronomiju, matemātiku un fisiku. 
1921. gada 20. jūlijā Klōze prōmovējies Breslavā par filoso
fijas doktoru a r da rbu : „Untersuchungen ūber die Bewegtm!,r 

des Planeten 189 Phthia"; no 1917. līdz 1921. gadam darbojies 
par asistentu Bres lavas Universitātes observatorijā; ārpus 
kārtējā novērojumu darba nodarbojies galvenā kār tā ar skaitļu 
aprēķinājumiem Vilkensa pētīto Jupitera grupas planētoī'du 
perturbācijās. Tanīs gados Klōze publicējis dažus darbus par 
planētu 884 Priamus un 189 Phthias perturbācijām. Pēc dažiem 
Vācijas valsts finanču pārvaldē nokalpotiem mēnešiem, viņš, 
sekodams filosofijas fakultātes uzaicinājumam, 1922. gada 
maijā habilitējies pie Greifsvaldes Universitātes pielietojama 
matemātikā un astronomijā a r darbu: ,,Uber die Kommeu-
surabilitātslūcken im Svs tem der kleinen Planeten". Savas 
darbības laikā Greifsvaldē Klōze nodarbojies ar vispārējo 
problēmu pētīšanu debess mēchanikā; 1923. gadā 1. oktobri 
pārcēlies uz Berlīni, kur aicināts pasniegt astronomiju. Ber
līnē Klōzem uzdeva Universitātes praktisko darbu observato
rijas vadīšanu (Urania-Sternwart) ; piedalījies Prūsijas Z:-
nātņu Akadēmijas darba „Geschichte des Fixsternhimmels" iz
došanā. 1924. gada decembrī Klōze apstiprināts par analib-
skās mēchanikas un teorēt iskās astronomijas profesoru Latvi-
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jas Universitātē. Pēc priekšlasījumu sākšanās ķēries pie teo
rētiskās astronomijas un analitiskās mēchanikas institūta dibi
nāšanas. Zinātniskā darba sasniegumi ir pētījumi par kriti
sko planētu grupas kustību formām un noslēgts pētījumu sako
pojums par mazo planētu sistēmas struktūru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Nova Aquilae 3. (Photogra-
piiisch - photometrische Messungen am Breslauer Clark-
Refraktor). Astronom. Nachricht. Bd. 207., S. 63., 1918. 
- Ober die Stōrungen des Trojaners 1917. CQ nebst Oppo-
siiionsephemeride fūr 1918. Astronom. Nachricht. Bd. 207., 
S, 183.—184., 1918. 3) Ober die Bahn des Trojaners 884 Pria-
n as. Astronom. Nachr. Bd. 209., S. 381.—384.. 1919. 4) Unter-
saehungen ūber die Bewegung des Planeten 189 Phthia. Astro
nom. Nachr. Bd. 215., S. 297.-326. , 1922. (Doktordissertation). 
5) Ober die Kommensurabilitātslūcken im Svstem der Kleinen 
Planeten. Astronom. Nachr. Bd. 218., S. 401.—432., 1923. (Ha-
bilitationsschrift). 6) Ober die Gesetzmāssigkeit der Achsen-
ntation der Planeten. (Bemerkung zu der gleichnamigen Ar-
beit von H. Kaul). Physikal. Zeitschr. Bd. 24., S. 66 . -67 . , 
1923. 7) Ober ausgezeichnete Energiewerte in mechanischen 
Svstemen. Annalen der Physik (4. Folge) Bd. 72.. S. 67.—80., 
1923. 8) Untersuchungen zu einer Bewegungstheorie der vier 
:srrossen Planeten Jupiter, Satura, Uranus und Neptun. Astron. 
Nachr. Bd. 220., S., 129—136., 1924. 9) Ober die Bewegungs-
verhāltnisse in gewissen Problemen der Mechanik. Mitteilun-
sen aus dem Natur\vissen$chaftlichen Verein fūr Neuvorpom-
mern und Rugen in Greifswald. 50. und 51. Jahrg. 1922.—23., 
(ireifswald 1925. 10) Die radiale Struktur des Planetoiden-
svstems. Astronom. Nachr. Bd. 227., S. 33 . -42 . , 1926. 11) Die 
Sākularstōrungen einiger Planeten vom Hestiatvpus. Acta 
l'nivers. Latv . Bd. 13. S. 641.—653. 1926. Mitteilungen aus 
dem Institut fūr theoretische Astronomie und analytische Me-
chanik an der Universitāt Riga. Nr. 1. 1926. 12) Methoden und 
Probleme der Planetoidenforschung (Auszug aus einem Vor-
frage auf der Versammlung der Astronomischen Gesellschaft 
'ti Kopenhagen 1926.). Vierteljahrsschrift der Astronomischen 
'iesellschaft Bd. 61. S. 260.—262., 1926. 13) Die Entwicklung 
der Newtonschen Mechanik. (Vortrag bei der Nevvton-Feier 
der Oniversitāt Riga am 31. 3. 27.) Acta Univers. Latv. Bd. 16., 
S. 623.-633. , 1927. 14) Die absoluten Helligkeiten der Kleinen 
Planeten. Astronom. Nachr. Bd. 231., S. 313.—324., 1927. 

22' 
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'15) Die Struktur des Planetoidensystems. Acta Univers. 
Latv. Bd. 18., 177—278, 1928. Mitteilungen aus dem Institut 
fūr theoretische Astronomie und analytische Mechanik an der 
Universitāt Riga. Nr. 2. 1928. 16) Die Jacobische Konstante 
im Svstem der Kleinen Planeten (Vortrag auf der Versanim-
lung der Astronomischen Gesellschaft in Heidelberg 1928) 
Vierteljahrsschrift der Astron. Gesellsch. Bd. 63. S. 333—343. 
1928. 17) Gemeinsam mit F. Neureiter, Zum Tode durch Sturz 
ins VVasser. Beitrāge zur gerichtl. Medizin. Bd. 9. S. 69 - 75. 
1928. 

2. Profesors Erns ts Krauss dzimis Freizingā (Bavā
rijā) 10. jūlijā 1889. gadā. Pēc ģimnasijas beigšanas Min-
chenē 1908. gadā viņš studējis dabas zinātnes Minchenes Uni
versitātē un Techniskā Augstskolā; 1911./12. g. izturējis valsts 
skolotāja pārbaudījumus apraks tāmās dabas zinātnēs un chē
mijā; 1912./14. g. strādājis Dr. disertācijas darbu par Bavārijas 
dienviddaļu un ieguvis Dr. phil. grādu. No 1914. gada augusta 
līdz 1918. gada decembrim Krauss pavadījis kara dienestā, kur 
no 1916. g. ir armijas ģeologs Lotringā, pēc tam armijas ģeo
logu grupas vadītājs Augšelzasā; 1919. gada sākumā habilitē-
jies ģeoloģijā pie Minchenes Techniskās Augstskolas (turpat 
arī bijis par palīgasistentu); tanī pašā gadā habilitējies (ģeolo
ģijā un palaiontoloģijā) pie Karalauču Universitātes (kur ir ari 
I asistents). 1922. gadā Krauss ievēlēts par ārkārtēju profe
soru; 1924. gada beigās ievēlēts par profesoru Latvijas Uni
versi tā tē ; 1922. gadā nodibina un izdod žurnālu „Geologisches 
Archiv"; 1926. gadā ievēlēts par Kēn. Kordobas Zinātniskās 
Akadēmijas (Spānijā) korespondētāju locekli. Ceļojis zinātni
skā nolūkā pa Vāciju, Austriju, Itāliju, Spāniju, Franciju, Beļ
ģiju, Dāniju, Igauniju, Latviju, Lietuvu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 191011. Die Trennung des 
Magnesiums von den Alkalien, bei den Akten des Anorgan-
Chemischen Laboratoriums der Technischen Hochschule 
Mūnchen. 2) 1911. Uber die Fārbung der Minerāliem 
Zeitschrift Natur und Kultur, 10. Jg., Heft 12. 3) 191213 
Geologie des Gebiets zwischen Ortenburg und Vilshofen in 
Niederbayern an der Donau, mit 1 geol. Messtichbl. 1 :25 000 
Geognost. Jahreshefte Mūnchen 28, S. 91—169. (Dissertation). 
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4) 1916/17. Ober die Trias und den tektonischen Aufbau im 
nord\vestl. Randgebiet der Vogesen, mit geol. Karte: 1:25.000 
z\\ischen Brocardgruppe und Avrieourt; 42 Fig., 1 tekton. 
Karte 1:50.000, 248 Seiten. In gekurzter Form mit Nr. 15 ge-
drukt (Habilitationsschrift). 5) 1917/18. Geologische und 
krlegsgeologische Obersicht iiber das Gebiet der Armeeabtei-
luug B, gedruckt bei Vermessungs-Abteilung 13. 6) 1918/19. 
Die Kriegsgeologie des Oberelsass, 183 Seiten, 13 Beil., Denk-
schrift im Auftrag des Kriegsvermessungs-Chefs. 7) 1919. 
Abteilungstektonik am Nordwestrand der Vogesen, 1 Fig. Geo
logische Rundschau 12, 1921, S. 52—57. 8) 1919. Von der 
Westkūste des Muschelsandsteinmeeres (unterer Muschelkalk 
von EIsass-Lothrinigen), 1 Kārtchen, 1 Fig. Zentralblatt fūr Mi-
neralogie usw. 1921, S. 423—431. 9) 1919/20. Zur Stratigraphie 
und Palāogeographie des reichslāndischen Buntsandsteins, Zeit
schrift d. D. Geol. Ges. 73, 1921, Mon. Ber., S. 278—286. 
10) 1920. Ober Block- und Felsbild. in Deutschland und ihre 
Bedeutung fūr die Erschliessung des Vorzeitklimas, Geologi-
sches Archiv I, 1923. 11) 1920. Die Bodenkunde als Methode 
in der Morphologie, Petermanns Geograph. Mitt. 1923, Heft 
1 -• 12) 1920/21. Der Blutlehm auf der sūddeutschen Nieder-
terrasse als Rest des postglazialen Klimaoptimums, Geognost. 
Jahresh. 34. Jg., 1921, S. 169—221. 1 Tafel. 13) 1921. Die Kli-
makurve der Postglazialzeit Sūddeutschland, Zeitschrift d. D. 
Geol. Ges., Mon.-Ber. 1921, S. 223—227, 73. 14) 1921/22. Heft 
Klsass: 1) der Geologischen Forschungen von den Kriegsschau-
Plātzen 1914/18, herausgegeben von J. Wilser bei Gebr. Born
trāger 1924. S. 15) 1921/22. Heft Lothrirtgen: 2) der Geol. 
Forschungen von den Kriegsschauplātzen, bei Borntrāger, Ber-
'ni 1924. 16) 1916/22. Ober den Bau der Trias am Nordwest-
rand der Vogesen und seine mechanische Deutung, Geolog. 
Archiv I, 1923. 17) 1922. Sedimentationsrhytmus im Molasse-
t r og des baverischen Allgāu, Abhandl. d. Naturforsch. Gesell-
schaft Danzig I, 1923. 18) 1923. Die Kluftrose im Bereich des 
N rraiiitischen Ramberg-Massivs im Harz, Geolog. Archiv I, 
•923. 19) 1923. Bemerkungen zur angewandtein Geol. der ober-
sten zehn Erdrindenmeter, Geol. Archiv II, 1923.20) 1923/24. Der 
Abschmelzungsmechanismus des jungdiluvialen Eises im Ge
biet des ostpreussischen Mauersees, 1 Obersichtskarte. Jahr
buch d. preuss. Geol. Landesanstalt 44, f. 1923. 21) 1923 24. 
Geologischer Fiihrer durch Ostpreusseni, 21a I., allgemeiner 

1 eil, erschienen bei Gebr. Borntrāger 1924, 3 Fig., 21b II., Ex-
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kursionen 1925, 28 Fig. 22) 1924. Die Ouartārtektonik Ost-
preussens, Jahrb. d. Pr . Geol. Landesanstalt f. 1924, 45, Berlin 
1925, S. 633—723. 23) 1920 27. Erlāuterungen zu Blatt In en-
stadt der geol. Spezialkarte von Bayern 1 : 25.000, mit 1 geol. 
Messtischblatt. 24) 1924/25. Eine geol. Ubersichtskarte von 
Ostpreussen, Geol. Archiv IV, 1926, S. 43—45. 1 bunte Tafel. 
25) 1924/27. Erlāuterungen zu Blatt Fischen der geol. Spe ial-
karte von Bayern 1 : 25.000, mit 1 geol. Messtischblatt; in Ar-
beit. 26) 1927/28. Bearbeitung des Teils Allgāu der geologi-
schen Ubersichtkarte von Sūdvvestdeutschland (C. Regelma mi). 
27) 1918'25. Die deutsche geol. Kartenaufnahme im Krien 
1914/18. an der sūdi. VVestfront, mit Karte 1 : 100.000 im Druck 
bei der Geol. Landesanst. in Berlin. 28) 1928'29. Die Balti he 
Dislokationsphase, in Arbeit. 29) 1924. Die Tektonik des i 'st-
preussischen Ouartārs, Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 76, 
1924, S. 165—170. 30) 1922. Das Klima der Vorwelt. Vortr. .>-
auszug in Schriften d. Phys.-Ōkon. Ges., Kōnigsberg, 64, S. 59. 
31) 1923. Der Gebirgsbau der Alpen, Vortragsauszug in Schrii-
ten der Natur. Ges. zu Danzig N. F. 16. S. 8. 32) 1924. Uber 
die Stellung der Allgemeinen Geologie, Geol. Archiv III. 1924, 
S. 205—207. 33) 1925. Versinkt Westeuropa im Meer? Ri
gasche Rundschau, 19. III. 1925, Nr. 63. 34) 1918/25. Geolo-
gisch-tektomscher Teil, in Heft ,.Lothringen" der Geol. For-
schungen von den Kriegsschauplātzen 1914/18. S. 175—204. 
35) 1925. Uber die Probleme Lettlāndischer Geologie, Antritts-
vorlesung a m 26. IV. 1925. an d. Universitāt Riga, Acta Univer
sitatis Latv. . 1926. 36) 1920./26. Geolog. Forschungen im Allgāu. 
Der Aufbau der Molasse. Geol. Archiv IV. 1926, S. 14-29. 
61—70, 124—141. 37) 1923/28. Desgl. II, Flysch und Helveti-
sche Oberkreide. 38) 1920/28. Desgl. III, Der Abbau der Al
pen. 39) 1926. Der geomechanische Typus de r Mittelrheiui-
scheim Masse und der orogene Zyklus, Vortrag aus dem 
XIV. intern. Geolog. Kongress in Madrid 1926, Mai. Comptes 
rendues. 40) 1926. Der geomechanische Typus der Mittelrliei-
nischen Masse und der orogene Zyklus, Vortragsauszug in Re-
sumen de 1as Comunicaciones anunciadas, Intern. Geol. Kon
gress 5. V, 1926. S. 167—168.41) 1926. Besprechungen: Zur Be-
deutung der fossilen Tiefseesedimente; Grundfragen der ver-
gleichenden Tektonik. Die Gliederung der Erdrinde U. a.. i"1 

Geol. Archiv IV, 1926. S. 45—48. 42) 1926. Der Geologenkon-
gress in Madrid 1926, Rig. Rundschau 20. Aug. 1926, Nr. 184 
S. 5. Jaunākās Ziņas Aug. 1926. g. 43) 1926. VorlāufiRcs 
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geilogisches Gutachten iiber die Erbohrung von Brennschiefer, 
S insalz und Naphta in Lettland, als Beilage des Kommisions-
beachtes an den Industrie - Departement. Dez. 1926. 14. 
44 1926/27. Neue Spezialforschungen im Allgāu 1927 (Molasse 
und Flvsch). Ein Beitrag zur Kenntnis geosynklinaler Vor-
gā ige. Geologische Rundschau 18, 1927, S. 189—221, 263—298. 
Be(irb. 27. X. — 14. XI. 1926. 45) 1927. Studien zur Ostbalti-
sehen Geologie I—IV: I. Marinē Transgressionsstōsse im balti-
schen Devon. II. Ober den Zechstein in Kurland. III. Neue 
Juravorkommen in Siidkurland. IV. Ober die tertiāren Braun-
ki denablagerungeni in Siidkurland, Korrespondenzblatt des Na-
turforscher Vereins zu Riga. 1927. 46) 1928. Yoldiazeit. Arti-
kel in dem Reallexikon fūr Vorgeschichte, herausgegeben von 
M. Ebert, Verlag W. de Gruvter, Berlin. 47) 1928. Svmmetri-
sche Stylolithen, Geologische Rundschau 18, 1928. S. 26-^11 
u. lafel I. 48) 1927. Der orogene Zyklus und seine Stadien, 
Cetralblatt f. Min. atc. Jg. 1927, Abt. B, Nr. 6, S. 216—233. 
49) 1928. Das Wachstum der Kontinente nach der Cvklus-
tlieorie, Schriften der Gelehrten Gesellschaft an der lettlāndi-
schen Oniversitāt Riga. 50) 1928. Tertiār und Ouartār des 
Ostbaltikums. Die Kriegsschauplātze 1914,18 geologisch dar-
gestellt, herausgegeben v. J. Wilser. Gebr. Borntrāger Berlin 
1928 (Ostbaltikum II. Teil). 51) 1928. Der Krater von Sali auf 
Osel. 52) Miozān und Westalpiner Flysch, in Abriss der Geo-
Ļ^rie voni Bayern, herausgegeben von M. Schuster 1927. 
53) 1928. Ober Molasse und Flysch im Allgāu, Er\viderung an 
M. Richter, Geol. Rundschau 1929. 

3. Profesors Naums Gregors Lebedinskis dzimis Odesā 
1888. gadā ; pēc I. komercskolas pabeigšanas Kijevā 1906. 
Sadā un latiņu valodas sagatavošanas, 1907. gadā iestājies fi-
losofijas fakultātes II. nodaļā Clrichē; specializējies zooloģijā 
un salīdzināmā anatomijā Arnolda Langa vadībā; ar uzslavu 
beidzis universitāti 1913. gadā, iegūdams Dr. philosophiae 
Rradu. Tad Lebedinskis strādā 2 semestri zooloģiskā institūtā 
Hallē pie Valentina Hekera par volontiera asistentu. Pasaules 
karam sākoties, tas atgriežas Cīrichē, un, sākot ar 1915. gadu, 
strādā Bāzeles Universitātes zooloģiskā institūtā pie Frīdricha 
Cokes, kur 1917. g. top par privātdocentu; 1918. g. Šveices 
Bundesrātā iecelts par suppleant'u Visšveices eksaminācijas 
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kommisija ārstiem un veterinārārst iem Bāzelē. 1920. «adā 
Lebedinskis ievēlēts par docentu, bet 1921. gadā par profesora 
Latvijas Universitātē. Še viņš ierīkojis un vada salīdzināmās 
anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūtu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Schādel eines Rhinoceros anti-
quitatis Blum. a. d. Gouvern. Tschemigo\v, Mitt. d. Gesellsch. 
der Naturforscher in Kiew. Bd. 21. 1910. 2) Uber den Rest 
der Epiphvsenscheiben im Epistropheus der jungen Sāu:.ŗe-
tiere, Anat. Anz. 38. Bd., 1911. 3) Beitr. zur Morphologie und 
Entvvicklungsgeschichte des Vogelbeckens. Vorl. Mitteil. Vier-
teljahrschr. d. Naturf. Gesellschaft in Zūrich, Jahrg. 58., 1 13. 
4) Beitrāge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte des 
Vogelbeckens, Jenaische Zeitschr. f. Naturvvissensch. Bd. 51)., 
1913. 5) Uber den Processus pectinealis des Straussenbeckens 
und seine phylogenetische Bedeutung, Anat. Anz. Bd. 46., 1914. 
6) Haecker, V. u. N. Lebedinskv, Uber kombinierte Aether- ind 
Radiumvvirkung auf Embrionalzellen, Mūnchener Mediz. W o -
chenschr. 1914. 7) Haecker, V. u. N. Lebedinsky, Uber die be-
schleunigende "VVirkung geringer Strahlendosierungen auf tie-
rische Eier, Arch. f. mikr. Anatomie Bd. 85., 1914. 8) Uber die 
eigenartig. Krūmmungen des embryonalen Meckelschen Knor-
pels der Sauropsiden, Anat. Anz. Bd. 49., 1916. 9) Ontogene-
tische Gestal tsverānderungen des Meckelschen Knorpels der 
Sauropsiden, Anat. Anz. Bd. 50., 1917. 10) Uber den Einfluss 
der Ernāhrumigsweise auf die allgemeine Form des Unterkie-
fers der Vōgel (Vorl. Mitteil.), Zool. Anz. Bd. 50., 1918. 11) Un
tersuchungen zur Morphologie und Entvvicklungsgeschichte des 
Unterkiefers der Vōgel (Vorl. Mitteil.), Revue Suisse de Zo-
ologie. Vol. 26., 1918. 12) Darvvins geschlechtliche Zuchtwalil 
und ihre artenhaltende Bedeutung. Habilitationsvortrag an der 
Universitāt Basel, Basel, Iielbing u. Lichten, 1918. 13) Eine 
Vierlingsgeburt beim Hausrind. Nebst einigen Bemerkungen 
ūber den „Kampf der Tei le" um die Nahrung im Ovarium, Ver-
handl. d. Naturf. Gesell. Basel Bd. 29., 1918. 14) N. Lebedinskv 
und R. Menzel. Experimentelles ūber die Wiederstandsfāhigkeit 
der Batrachierlaiches gegen Austrocknung. Zur Frage nach 
der passiven Verbreitung der Amphibien. Verh. d. Naturf. Ges. 
Basel. Bd. 30., 1919. 15) Uber den Einfluss von Kochsalzlōsun-
gen auf die Entvvicklung von Froschembryonen, Feschschr. fiir 
F. Zschokke, 11920. 16) Beitrāge zur Morphologie und Ent-
wicklungsgeschichte des Unterkiefers der Vōgel, Verhandl. d. 
Naturf. Ges. Basel. Bd. 31., 1920. 17) Der Unterkiefer der 
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Vōgel. Ein Beitrag zur Kenntnis des Einflusses der Aussen-
welt auf den Organismus, Acta Univ. Latv. I. 1921. 18) Zur 
Sļiidesmologie der Vōgel, Anat. Anz. Bd. 54., 1921. 19) Ober 
eiiue Duplicitas anterior von Rana fusca und iiber die teratoge-
netische Terminationsperiode der symmetrischen Doppelbil-
dungen der Placentalier, Anat. Anz. Bd. 56., 1923. 20) Die Iso-
potenz allgemeinhomologer Kōrperteile des Metazoenorga
nismus (Vorl. Mitteil.), Acta Univ. Latv. IX. 1924. 21) Ent-
vvioklungsmechanische Untersuchungen an Amphibien. I. Eine 
neue Methode zum Erzielen Nervenloser Extremitātentrans-
plantate bei Anurenlarven, Arch. mikr. Anat. u. Ent\v. Mech. 
Bd. 102., 1924. 22) Zooloģijas un salīdzināmās anatomijas pa
mati I. d. Vispārējā zooloģija un eksperimentālā bioloģija. 
Rīga, A. Gulbis, 1924. 23) Erftvvicklungsrnechanische Untersu
chungen an Amphibien, II. Die Umformungen der Grenzvirbel 
bei Triton taeniatus und die Isopotenz allgemein homologer 
Kōrperteile des Metazoenorganismus, Biolog. Zentralbl. Bd. 45., 
1925. 23) Die Isopotenz allgemein homologer Kōrperteile des 
Metazoenorganismus, Abhandl. zur theoret. Biologie, Hft. 22, 
Berlin. Borntrāger, 1925. 25) Romainvillia Stehlini n. g. sp., 
canard eocene provenant des marnes blanches du Basin de 
Paris, Mēmoires de la Soc. Paleontol. Suisse. Vol. 47. 1927. 
26) Lebedinsky, N. G. u. Dauvart , A. Atrichosis und ihre Verer-
bung bei der albinotischen Hausmaus. (Vorl. Mitteil.), Biol. 
Zentralbl. Bd. 47, 1927. 27) Sur une nouvelle methode pour 
etudier l'autodiffērenciation des extremitēs chez Ies Amphi-
bļens. Comptes rendus de la Soc. de Biologie, Par is 1922. 
-8) Sur un tetard de Rana temporaria L. bicēphale. Comptes 
rendus Soc. Biol. Paris 1921. 29) L'isopotence des organes 
Ķenēralement homologues des Mētazoaires. C. R. Soc. Biol. 
Paris 1925. 30) Uber den Processus pectinealis des Straussen-
beckens und seine phylogenetische Bedeutung. Anatom. An-
zeiger Bd. 46. 31) Filogenese un vitālisms. Latvijas Bioloģijas 
Biedrības Raksti . I. 1929. 33) Ober die Hautzeichnungen bei 
Vōgeln und die evolutionstheoretische Bedeutung des Fehlens 
artspezifischer Zeichnungen in der verdeckten Haut der Warm-
bluter. Zeitschr. f. Morphol. u. Okologie der Tiere, 14. Bd. 
1929. 

4. Profesors Edgars Lejnieks dzimis 1889. gadā 19. maijā 
Rīgā; no 1898. līdz 1900. gadam apmeklējis Rīgas pilsētas 
Pamatskolu Kuldīgas ielā („Tīlava skola"); no 1900.—1907. 
gadam — Pētera reālskolu Rīgā; 1907. g. rudenī uzjemts par 
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brīvklausītāju Maskavas Universi tātes matemātikas fakultātJ; 
1908. g. pavasari izturējis pie 3. Maskavas ģimnasijas pārbau
dījumu latīņu valodā un pārskaitīts no 1908. g. rudeņa tās pa
šas fakultātes s tudentos; 1911. g. pavasarī ar Izglītības Mi -
stŗa atļauju pielaists pa r eksterņu pie valsts eksāmeniem, ku
rus izturējis un ieguvis I. šķiras diplomu; 1911. g. vasa ā 
uz fakultātes priekšlikumu atstāts pie Maskavas Universitātes 
tīrās matemātikas katedras , lai sagatavotos profesūrai. 1912. 
un 1913. g. izturējis maģistra pārbaudījumus tīrā matemātika, 
minētās universitātes matemātikas fakultātē; 1914. gada pa
vasarī komandēts uz Getingas Universitāti, kur klausījies 
priekšlasījumus pie prof. Hilberta, Karateodorija (Caratheo-
dorv) un Landau'a. Karam sākoties, viņš piespiests atgrieztu s 
atpakaļ Maskavā. Studiju laikā no 1908.—1911. g. viņš sajēmis 
Guboņina stipendiju (30 rbl. mēnesī) un pēc studiju beigšanas 
divus gadus — profesoru kandidātu stipendiju (100 rbļ. mēnesi). 
Paidagōģisko darbību E. Lejnieks iesācis 1911. gada ru
denī vairākās Maskavas vidusskolās un Augstākos Sieviešu 
Kursos; 1914. g. uzaicināts par docentu Maskavas Ceļu Inže
nieru Institūtā, kur darbojies līdz pārbraukšanai Latvijā; 191 \ 
gadā ievēlēts par docentu arī Maskavas Augstākā Techniskā 
Skolā; no 1912.—1918. strādājis pie laikraksta MaTeMaraie-
CKoe O6pa30Bame, kā otrs redaktors . 1918. g. laikrakstam 
izbeidzoties, piejēmis analogu vietu Krievijas Izglītības Kommi
sāriāta izdodamā laikrakstā MaTCMamKa B-b LUKOJI-B, bet jau 
tā paša gada oktobrī n o šī amata atteicies, nevarēdams pie
krist Kommisāriāta matemātikas programmai. 1919. g. februāri 
viņš, Latvijas Padomju Valdības uzaicināts, atgriezies Rīgu 
jaundibināmā Latvijas Augstskolā un nodarbojies tur līdz 
1919. g. maijam. Vācu karaspēkam ienākot, atcelts kopā ar 
dažiem citiem latviešu tautības kollēgām no amata, un 1919. g-
vasarā strādājis pie aprēķinu darbiem „Daugavbūvē"; 1919. g 
septembrī Izgl. Ministra uzaicināts organisēt Latvijas Univer
sitātes matemātikas fakultāti, par kuras dekānu sabijis 4 gadus: 
1919./20.—1922.123. mācības gadam un pēc tam tanī paša 
amatā no 1. jūlija 1925. g. līdz 4. februārim 1927. g. No 1919. 
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gada E. Lejnieks bijis Universitātes Organisācijās Komitejas un 
pēc tam Universitātes Padomes loceklis (ar pārtraukumu no 
4 februāra līdz 1. jūlijam 1927. g.). 1920. g. Universitātes Or
ganizācijas Padomes uzaicināts organizēt Vispārīgo (Centrālo) 
Bibliotēku, par kuras pārzini skaitās līdz šim laikam. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1 ) 0 r a p M O m m e c K O i v r b p a i r t . (B-ECTH. 
< i cpH3. H M3T. 1907.). 2) HoBbie TpevrojibHHKH. (Ibid. 1908) 
3) Note ūber die Darstellung e i n e r g a n z e n Zahl durch positive Ku-
ben (Math. Annalen, 1911.). 4) O pa3p-BLueHin ypaBHeHiii 5-OH 
< reneHH BT> H K 0 c a 9 A p H w e c K H X ' b HppauioHa;ibHOCTHX'b. (MocKBa 
:911 r . ) . 5) O npeBpameHiH Tpeyro;ibHHKa BT> Tpeyro/ibHHK'b, 
riiMMeTpHMHbiH c b ĶHHHtiM'b (MaTeM. 0 6 p a 3 . 1912). 6) O n o -
crpoeHJH ueHTpa nannoPi 0KpyjKH0CTH c b n o M O m b K ) OAHOH 
HHeftKH. (Ibid. 1917). 7 ) T e o p e M a Jlewyca. (MaTe inaTHKa B-b ujKO^-fe, 

'. I. 1918). T u l k o j i s : 8) H. Dressler, HarjiH.āHbiH n o c o 6 i a n o 
t a T e M a T H K i . ( M o c K B a , 1913). R e d i ģ ē j i s : J. Celms, Ievads 
lēķināšanas m ā c ī b ā . (Rīgā, 1913). 10) 11. MeHHxeH-b, CeKperb i 
JHaMeHHTbix"b CHeTMHKOB"b, nep. c b HtMeuKaro. (MocKBa, 1919). 
11) A. BHTTHHfb , BBeaeHie BI> HCHHcneHie 6e3KOHeMHO Ma^bix-b, 
nep. c b H-EMeuKaro. (MocKBa, 1919). 

5. Profesors Nikolajs Malta dzimis 12. februārī 1890. 
:-,radā Krustpilī; sākot ar 5. dzīvības gadu dzīvojis savās 
tēva mājās — Grīvniekos pie Aiviekstes, Sāvienas pagastā, 
Ļaudonas draudzē, Vidzemē; 9 gadus vecs sācis apmeklēt 
vietējo pagasta skolu; 1901. gadā iestājies Rīgas pilsētas reāl
skolā, 2. klasē; reālskolu pabeidzis 1908. g. un tā paša gada 
rudenī iesācis studēt chēmiju Rīgas Politechniskā Institūtā. 
Studiju laikā viņš strādājis pie prof. M. Centneršvēra (toreizējā 
docenta) un vēlāk par palīgasistentu prof. P . Valdena laborato
rijā. Pēdējos studiju gados Malta arvien vairāk piegriezies bo
tānikai, s tāvēdams sakaros ar vācu Rīgas Dabas Pētnieku 
Biedrības aprindām, izlietodams saviem darbiem biedrības bib
liotēku un kollekcijas. Studijas v i ņ š beidzis 1914. gadā; pēc tam 
strādājis pie kūdras pētīšanas un botānikas rakstura darbiem 
Baltijas Domeņu Valdes laboratorijā. Šī vieta devusi iespēju 
apceļot daudz Latvijas un Igaunijas apgabalu un iepazīties ar 
viņu veģetācijas apstākļiem. Pasaules karu N. Malta pārlaidis 
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frontes aizmugures dienestā; n o 1916.1918. gadam dzīvoj's 
Pleskavā, ku r brīvo laiku izlietojis Veļikajas grīvas floras pētī
šanai; 1918. g., vācu okupācijas laikā, atgriezies sava tēva 
mājās, Šāvienā; 19188. g. rudenī un 1919. g. pavasarī (lielinieka 
laikā) strādājis par skolotāju Valsts Technikumā; 1919. gada 
jūnijā iestājies par brīvprātīgu kareivi pulkveža Baloža kara
spēkā, kur sabijis līdz tā paša gada augustam. 1919. g. rudenī, 
matemātikas un dabas zinātņu fakultātes kodola uzaicināts. 
N. Malta uzjēmies dažu botānikas, spec. sistemātikas priekš
metu pasniegšanu augstskolā. No 1. oktobra 1919. g. viņš skai 
tījies par docentu Latvijas Universi tātē; 1921.122. un 1922./23. 
un 1924.25. mācības gadā bijis pa r fakultātes dekānu; 1921. g. 
vasaru pavadījis zinātniskā komandējumā ārzemēs un strādā
jis botānikas mūseija Dālemā pie Berlīnes: 1925. g. 14. de
cembrī ieguvis Rīgā pie matemāt ikas un dabas zinātņu fakul
tātes dabas zinātņu doktora grādu; 1927. g. 5. martā ievēlēts 
par Helsinku Societas pro Fauna et Flora fennica un 4. febr. 
1929. g. par Čechoslovaķijas botāniskās biedrības korespondē
tāju biedri. 1927. g. 1. jūnijā Malta ievēlēts par profesoru Lat
vijas Universitātē. N. Malta ir Latvijas Universitātes Botāni
skā Dārza direktors un Acta Horti Botanici redaktors. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Floristische Notizen aus Sūdost-
livland. Korrespondenzbl. d. Naturf. Vereins zu Riga. Bd. LVII. 
1915. 2) Beitrāge zur Moosflora des Gouvernements Pieskan 
mit besonderer Berūcksichtigung des Kalksteingebietes der 
VVelikajamūndung. Riga, 1919. 3) Okologische und floristi
sche Studien ūber Granitblockmoose in Lettland. Acta Univ. 
Latv. I. 1921. 4) Versuche ūber die VViderstandsfāhigkeit der 
Moose gegen Austrocknung. Acta Univ. Latv. 1. 1921. 5) Ek
skursiju atmiņas. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts 1921. g-
6) Uber die Lebensdauer der Laubmoossporen. Acta Univ. 
Latv. IV. 1922. 7) Uber die vegetative Vermehrung einiger 
Laubmoose. Acta Univ. La tv . VIL 1923. 8) Studien ūber die 
Laubmoosgattung Zygodon Hook. et Tayl. 1—12). Acta Ūniv. 
Latv. II. 1922, V. 1923, VI. 1923. IX. 1924. X. 1924. 9) Zygodon 
Hook. et Tayl . ģints pārskats . Engler-Prantl. Natūrliche 
Pflanzenfamilien. Bd. 11, 1925. 10) Uber Zygodon viridissimus 
(Dicks). R. Br . in Siebenbūrgen und den Sūdkarpaten. Folia 
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Crvptogamica. I. 1925. Sceged. 11) Die Krvptogamenflora der 
bandsteinfelsen in Lettland. Acta Horti Botan. Univ. Latv. I. 
1926. 12) Jaunas pundurbērza (Betula nana L.) atrodnes Lat
vijā . Acta Horta Botan. Univ. Latv. I. 1926. 13) Ubersicht der 
Moosflora des Ostbaltischen Gebietes I. (N. Malta un J. Straut-
manis.) Acta Horti Botan. Univ. Latv . I. 1926. 14) Die Gat-
tung Zygodon Hook. et Tayl. Eine monographische Studie. 
Latv. Univ. Botan. Dārza Darbi Nr. 1. 15) Ubersicht der Moos-
ilora des Ostbaltischen Gebietes II. Acta Horti Botan. Univ. 
Latv. II. 1927. 16) Die Ulota-Arten Sūd-Amerikas. Acta 
Horti Botan. Latv. II. 1927. 17) Zur Verbreitung der Gattun-
gen Ophioglossum und Botrvchium in Lettland. Acta Horti 
Botan. Univ. Latv. III. 1928. 18) Das kritische Orthotrichum 
callistomum Fischer-Ooster aus der Schvveiz, ein sūdostasia-
tischer Typus . Acta Horti Botan. Un iv .La tv . III. 1928. 19) Pa r 
i'inclidotus danubicus augteni Daugava, Latvija. (N. Malta un 
H. Skuja). Acta Horti Botan. Univ. Latv . III. 1928. 20) Jaunākie 
pētījumi Latvijas augu ģeogrāfijā. Oeōgr. Raksti I. 1929. g. 
21) N. Malta un K. Mednis. Uber die Verhāltnisse der Sporo-
phytenbildung bei Leucodon sciuroides in Lettland. Revue 
bryologique I, 1928. 

6. Profesors Alfrēds Mēders dzimis 1873. gada 1. ok
tobrī Rīgā; viņš ir guberņas ģimnasijas matemātikas virs-
skolotāja Richarda Mēdera dēls. No 1884.—1890. g. viņš ap
meklējis guberņas ģimnasiju Rīgā; no 1891. līdz 1895. g. studē
jis Tērbatā matemātiku, kur 1893. g. dabūjis par zinātnisku 
darbu zelta medaļu, 1895. gadā ieguvis Tērbatas Universitātē 
cand. math. grādu; no 1906. gadā absolvējis maģistra eksāme
nus Pēterpils Universitātē; 1896.—1897. g. izpildījis kara klau
sību. Rīgas Politechniskā Institūtā viņš bijis par asistentu no 
1897.—1899. gadam, par docentu no 1899.—1914. g., par ad-
junkta profesoru no 1914.—19188. g. Vācu okupācijas laikā. 
1918. gadā A. Mēders bijis ārkārtējs profesors Baltijas Tech
niskā Augstskolā; lielinieku laikā 1919. g. — profesors Latvijas 
Augstskolā. No 1919. gada tas ir profesors Latvijas Univer
sitātē, kur lasa augstāko matemātiku, politisko aritmētiku, 
ievadu analisē, diferenciālrēķinus, diferenciālģeōmetriju, funk
ciju teoriju un varbūtības teoriju. No 1912. g. A. Mēders bijis 
par Naturforscherverein zu Riga valdes locekli, no 1917. g. par 
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šīs biedrības sekretāru, no 1915. g. par Korrespondenzblatt d> s 
Naturforschervereins zu Riga redaktoru, no 1925. g. par Revi e 
samestrielle des publications mathēmatiques līdzstrādnieku. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Ober einige Arten singulārcr 
Punktē von Raumcurven. Crelles Journ. Bd. 116. S. 50—84, 
247—264, 1896. 2) Zur Theorie der singulāren Punktē e i n r 
Raumcurve. Crelles Journ. Bd. 121, S. 230—244, 1899. 3) O b r 
das Verhalten einer Funktion von mehreren Verānderlichen in 
der Umgebung einer Stellē, an welcher sie die Form 0 0 hat. 
Monatsh. f. Math. u. Phvs . Bd. 14. S. 3 4 9 - ^ 5 8 , 1903. 4) Ober 
die Determinante von VVronski. Monatsh. f. Math. u. Phys. 
Bd. 17, S. 19—43, 1906. 5) Bemerkung zu zwei Sātzen von 
Staudts. Monatsh. f. Math. u. Phvs . Bd. 20, S. 186—188, 190". 
6) Analytische Untersuchung singulārer Punktē von Raun;-
kurven. Crelles Journ. Bd. 137, S. 83—144, 1909. 7) Ober 
den Zusammenhang zvvischen den Determinanten von Gram 
und VVronski. Monatsh. f. Math. u. Phvs . Bd. 21, S. 336—34.\ 
1910. 8) Zur Differentiation bestimmter Integrale nach einein 
Parameter . Monatsh. f. Math. u. Phys . Bd. 22, S. 26—32, 1911. 
9) Zur Herleitung gewisser Formeln aus der Kurventheorii.. 
Monatsh. f. Math. u. Phys . Bd. 22, S. 308—316, 1911. 10) Ober 
den sogenannten moralischen W e r t einer Vermōgensānderunff. 
Acta Univ. Latv. Bd. I., S. 4.5—62, 1921. 11) Ober eine Auf-
gabe der VVahrscheinlichkeitsrechnung. Acta Univ. Latv. Bd. 
12, S. 557—564, 1925. 12) Ober die Herstellung von Funktionen 
f (x, y), fur welche f"xy (a, b) =1= f"yx (a, b) ist. Acta Oniv. Latv. 
Bd. 13, S. 655—668, 1926. 13) Zur l'Hospitalschen Regel. Acta 
Univ. Latv. Bd. 15, S. 487—512, 1926. 14) Direkte und 
indirekte Beziehungen zwischen Gauss und der Dorpater 
Universitāt. Arch. f. Gesch. der Math., der Naturvv. und der 
Techn. Bd. 11 . S. 62—67, 1928. 

7. Profesors Rūdolfs Meijers dzimis 1880. g. 23. augustā 
Bolderajā, kur viņa tēvs bija par ārstu; beidzis Rīgas pil
sētas ģimnasiju ar sudraba medaļu, pēc tam iestājies brīvprā
tīgi uz 1 gadu kara dienestā Daugavgrīvas cietoksnī; • 1900. 
gada rudenī iestājies Tērbatas Universitātes matemātikas fa
kultātē, kur ieguvis cand. math. grādu 1904. gadā, iesniegdams 
par kandidāta darbu ar zelta medaļu godalgoto rakstu par sau
les radiāciju; līdz 1905. gada beigām skaitījies par lauksaimnie
cības nodaļas studentu; no 1902. g. oktobra līdz 1906. g. augu-
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sram bijis par ārštata asistentu meteoroloģijas observatorijā 
(prof. B. I. Srezņevskis), bet 1905. gada aprīlī atstāts pie ūni-

rsitātes uz 2 gadiem sagatavoties meteoroloģijas un fisiskās 
ģeogrāfijas profesūrai. 1906.07. g. ziemā Meijers izturējis fisi
skās ģeogrāfijas un meteoroloģijas maģistranda pārbaudīju
mus; darbību universitātē pārtraucis 1906. g. decembrī un ie -

ājies par asistentu Rīgas Polītechniskā Institūta fisikas labo
ratorijā. '1907. g. vasarā R. Meijers immātrikulējies par stu
dentu Berlīnes Universi tātē; 1913. g. 5. maijā aizstāvējis diser
tāciju Varšavas Universitātē par tematu: O CB-BTOBbucb HB/ie-
HiHxi>, o6pa3yK>tu.HxcH B t aTMocdpepHbix'b /ie.n.HHbneb KpHCTajiJiax'bu 

un ieguvis fisiskās ģeogrāfijas maģistra grādu; 1924. gadā par 
darbu „Haloerscheinungen" ieguvis doktora grādu Berlīnes 
Universitātē. Akadēmisko darbību R. Meijers iesācis 1906. g. 
decembrī Rīgas Polītechniskā Institūtā, kur kā asistents vadī
jis praktiskos darbus fisikā; 1909. gada rudenī Ievēlēts par 
meteoroloģijas docentu; no 1913.—1922. g. lasījis dažas fisikas 
lekcijas; kara laikā mācījies arī analitisko mēchaniku. Pēc Ri
sas iejemšanas 1917. g., kad Politechnisko Institūtu evakuēja 
uz Maskavu, tas darbību tajā pārtraucis un atjaunojis to 1918. g. 
Baltijas Techniskā Augstskolā un 1919. g. Latvijas Augstskolā; 
1919. g. vasarā brīvprātīgi iestājies Baltijas zemessargu orga
nizācijā, bet novembrī atgriezies augstskolā, kur pasniedzis 
meteoroloģijas priekšmetus, līdz 1922. g. fisiku un no 1924. g. 
arī ievadu augstākā matemātikā. 1920. gadā R. Meijers ievēlēts 
Par Latvijas Universitātes profesoru; š e tas vada meteorolo
ģisko institūtu (ar meteoroloģisko observatoriju). No 1920. līdz 
1926. g. viņš pasniedzis meteoroloģiju, matemātiku un fisiku 
Vācu Izglītības Kursos un Herdera Institūtā un 1925. 26. un 
1927./28. m. g. meteoroloģiju Kara Aviācijas Skolā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Die VVasserfūhrung der Dūna. 
Korrespond. d. Nat. Ver. zu Riga, LV, 1912. 2) O CB'ETOBbU'b 
B^eHiHXli, 06pa3VK)IUHXC5I B'b aTMOcdpepHbDCb /ieAHHbnrb npucTa^-
•iax-b. PHra, 1913. 3) OcaAKH, CTOKIJ H Hcnapeme BT> 6ac-
COHH-B p-BKH 3an. ZlBHHbi. Merenpo/i. BtcTHHK'b XXIV. 1910 r. 
4 ) Die Hāufigkeit der Niederschlagstage im Ostbaltischen Ge-
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biet nach Stufenwerten der Niederschlagsmenge. Meteor >1. 
Zeitschr. XXXIX. 1922. 5) Haloerscheinungen. Theoretiscne 
Beitrāge zur meteorologischen Optik. Abhandl. d. Herder-
instrtuts zu Riga. I. 1925. 6) Das Mass der Bewōlkung. Das 
Wet ter . XLII. 1925. 7) Die Erklārung der āusseren Hōrbar-
keitszone. Ist die āussere Hōrbarkeitszone durch Uberschail-
geschwindigkeit der Welle in der Stratosphare zu erklārei? 
Zeitschr. ī. Geophvsik. II. 1926. 8) Latvijas Universitātes Me
teoroloģiskās Observatorijas novērojumi. I—III. 1924.—1926. 
L. Univ. Raksti XIII., 1926. XVIII. 1929. 9) R. Mever u. G. Baa-
man: Beitrāge zur Klimatologie des Ostbaltischen Gebieus. 
I. Mittelvverte der Temperatur . Korresp. Bl. d. Naturf. Ver. zu 
Riga. LIX. 1927. 10) Ergebnisse 50-jāhriger meteorologischer 
Beobaehtungen zu Riga. Arbeiten d. Naturf. Ver. zu Riga N. I". 
XVII. 1928. 11) E. Kraus, R. Mever u. A. VVegener: Unter 
suchungen ūber den Krater von Sali auf Osel. Gerlands Bei
trāge z. Geophysik XX. 1928. 12) Die Haloerscheinungen. Pro-
bleme d. Kosmischen Physik, herausg. v. Jensen u. Schwass-
mann. XII. 1929. 

8. Profesors Reinholds Valdemārs Putniņš dzimis 1881-
gadā 1. septembri Bērzpils pag. Vārguļu fermā, Lat
galē; pirmo izglītību baudījis vecāku mājās, pēc tam apmeklē
jis Bērzpils (Domopoles) pagasta un Strūžānu draudzes skolu: 
no 1898. līdz 1900. gadam mācījies skolotāju seminārā Ples-
kavā ; tad iestājies P leskavas mērniecības skolā, kuru nobei
dzis kā pirmais skolnieks ar godalgu 1903. gadā un iestājies 
par brīvprātīgu kareivi 1. aplencēju lielgabalnieku pulkā Dau
gavpils cietoksni; Viļņas kara apgabala kommisijā 1904. gada 
rudenī izturējis pārbaudījumu un ieguvis artillerijas rezerves 
virsnieka pakāpi; krievu-japaņu karā mobilizēts un ieskaitīts 
Kaunas cietokšņa artillerijā par jaunāko virsnieku; 1906. gada 
sākumā piejēmis mērnieka palīga vietu Vjatkas guberņas zīmē
ta vā; 1907. gadā nolicis par eksterņu abitūriju Vjatkas klasi
skajā ģimnasijā vienādi ar labākiem skolniekiem medalistiem: 
studējis Pēterpils Universitātē fisiku, fisisko ģeogrāfiju, astro
nomiju un ģeōdaisiju. Studiju laikā sajēmis Nekrasova stipen
diju; 1909. gada vasarā Putniņš strādājis par vecāko mērnieki 
un vadījis zemes ierīcības darbus Vjatkas guberņas mežos: 
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studijas nobeidzis 1912. gadā ar 1. šķiras diplomu, ar kandidāta 
darbu par zemes magnētisma horizontālā un vertikālā spēka 
svārstībām. Pēc studijām R. Putniņš uzaicināts par līdzstrād
nieku Krievijas Zinātņu Akadēmijas pārziņā esošā Galvenajā 
Fisiskajā Observatorijā, kur bijis štata dienestā līdz 1919. ga
dam, kad iestājies Sibīrijas latviešu nacionālā karaspēkā: 
l°13.—1914. gadā strādājis akadēmiķa M. Rikačeva un kņaza 
i 5. Golicina vadītajā Centrālajā Observatorijā Pēteŗpilī un tās 
filiālē magnētiskajā un meteoroloģiskajā observatorijā P a v -
lovskā, kur specializējies prēcīsos novērojumos dažādās ģeōfi-
siskas nozarēs; 1914. gadā pārcēlies uz Katrīnpils (Jekaterin-
burgas) Magnētiski-meteōroloģisko observatoriju, Uralā, kur 
iejēmis staciju inspektora vietu. Observatorijas uzdevumā 
vairākkārtēji apceļojis Urālus un Rietumsibiriju no Ledus jūras 
līdz Altājiem, revidēdams un ierīkodams novērošanas stacijas. 
Sakarā ar projektēto polārpētnieka Amundsena ceļojumu pār 
ziemeļpolu un starptautisko pētīšanas gadu Arktidā 1915. gadā 
viņš komandēts uz Obdorsku, Obes grīvā, meteorolo
ģiskās stacijas reorganizēšanai un pārvēršanai par polāro no
vērojumu atbalsta punktu. 1916. gada pavasarī lielā kara laikā 
R. Putniņš mobilizēts un piekomandēts Galvenajai Kara me
teoroloģijas pārvaldei Pēterpil'., 1916. g. vasarā komandēts 
ar aparātu komplektiem uz Aizkaukazu, ierīkot krievu frontē 
Armēnijā un Turcijā meteostacijas pie kara aviācijas nodaļām 
Hrzerumā, Erzindžanā un c ; 1916. g. rudenī atkal piekoman
dēts Katrīnpils observatorijai; 1917. g. piedalījies par Katrīu-
Pils observatorijas pārstāvi 1. Sibirijas meteoroloģiskajā kon
gresā Irkutskā. 1917/18. mācības gadā R. Putniņš ievēlēts par 
Privātdocentu Urāla Kalnu Institūtā Katrīnpilī; 1919. gadā ko
mandēts no observatorijas uz Omsku. lai saorganizētu laika 
dienastu jūras satiksmei ar Rietumeuropu pār Ledus jūru: 
1919. g. vasarā brīvprātīgi iestājies Imantas latviešu strēlnieku 
pulkā. Ar Latvijas Pagaidu Valdības Tālo Austrumu priekš-
stāvja atļauju viņš strādājis Vladivostokas Jūras observatorijā 
Par astronomu un vēlāk par kompasu nodaļas vadītāju; pa 
to starpu arī observatorijas komandēts uz Askolda salu Klusā 

1 atvi ias l"n i vērsi tā te. 25 
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okeāna piekrastē trigonometriskai augstumu noteikšana : 
1919. gada rudenī ievēlēts par docentu Vladivostokas Politeclī-
niskajā Institūtā; 1920. g. sākumā izpildījis Vladivostokas Ju
ras observatorijas priekšnieka amatu. 1920. gada sākumā 
R. Putniņš uz paša vēlēšanos, ar Latvijas Valdibas prieks-

stāvja priekšrakstu komandēts uz Latviju Izglītības Ministra 
rīcībā; 1920. g. vasarā , kopā ar pirmo Imantas pulka ešalonu. 
pa jūras ceļu pārbraucis Rīgā; kā mācības spēks uz Latvijas 
Augstskolas ierosinājumu demobilizēts un ievēlēts par docentu 
matemātikas un dabas zinātņu fakultātē; Latvijas Universitāte 
ierīkojis un vada Fisiskās ģeogrāfijas Institūtu; lasījis lekcija^ 
vispārējā fisiskajā ģeogrāfijā un speciālus kursus okeanogrā
fijā, magnētismā, seismoloģijā un kartogrāfijā; 1926. g. de
cembrī aizstāvējis disertāciju . ,Par zemes virsus iedalīšanu ap-
spīdēšanas joslās" un ieguvis matemātikas zinātņu doktōiu 
grādu; 1927. g. jūnijā ievēlēts par profesoru fisiskajā ģeōgra 
fijā. R. Putniņš bijis pa r fakultātes sekretāru 1920./21. un 
1923.—25. māc. gadā un par dekānu 1927. 28. gadā, par Uni
versitātes Padomes locekli 1923.—25. gadā; piedalījies par 
Latv. Universitātes pārstāvi Kr. Barona prēmiju kommisija. 
R. Putniņš jēmis dalibu Latvijas Valsts meteoroloģiskā biroja 
organizēšanā un līdz 1923. gadam bijis šī biroja konsultants: 
piedalījies arī Latvijas ūdeņu pētīšanas organisācijās darbos, ir 
Latvijas Ģeogrāfijas biedrības priekšnieks; bez tam bijis par 
izstādes organisācijās komitejas priekšsēdētāju Latvijas Ģeo
grāfijas biedrībā, kura sarīkojusi 1924. g. aprīlī 1. ģeogrāfijas 
izstādi; piedalījies 1. un 2. ģeogrāfijas konferences darbos 
1927. un 1929. g. Rīgā; 1927. g. pavasarī ievēlēts par pirmo 
prēsidentu matemātikas un dabas zinātņu fakultātes Zinātni
skajā biedrībā. Viņš jēmis dalību ar lekcijām kursos skolotā
jiem. No Latvijas viņš bijis komandējumā 1922. g. mar tā Vā
cijā, Berlīnē; bez tam 1922. g. vasa rā bijis komandējumā Dā
nijā, Holandē un Vācijā; papildināšanās nolūkā strādājis Starp
tautiskajā Hidrogrāfiskajā laboratorijā Kopenhagā, Holandes 
Meteoroloģiskajā Institūtā Utrechtā un Berlīnes Jūras mūseija. 
Katrīnpilī Putniņš rediģējis turienes observatorijas annāhi s . 



355 

sarakstīdams tekstu pie skaitliskām novērojumu tabulām, sa
rādījis kā observatorijas, tā Urāla Dabas zinātņu biedrības mē
neša biļetenus ar tekstu un kartēm un publicējis ik mēnešus 
vilīdzināmus laika pārskatus uz plašo observatorijas novēro
jumu pamata, ieslēdzot seismiskās, magnētiski-ēlektriskās 
un optiskās parādības. Šo pārskatu sakopoti komplekti ar 
autora vārdu glabājas Katrīnpils observatorijas bibliotēkā. 
Putniņš savācis un apstrādājis plašu materiālu par saules spī
duma ilgumu Urālā un Rietumsibirijā (sk. „Otčet o djejatjeļno-
stji Imperatorskoj Akademiji Nauk za 1915 god", p. 231), bet 
Krievijas pilsoņu kara apstākļu dēļ darbs palicis neiespiests. 
Rediģējis Latvijas Ģeogrāfijas biedrības izdevumu: ,.Ģ.eōgra-
:iski raksti." 

l e s p i e s t i e d a r b i : 1) O cvTOHHOM'b H ro.a.oBOM'b XOA"B 
i 0pH30HTaJIbHOH H BepTHKa^hHOH CH^bl 3eMHOTO MarHeTH3M3 B"b 
'laB^OBCK-fe, C.-neTep6ypn>, 1912. — kandidāta daibs (manuskr.). 
2) 0 6 3 o p - b no;iO}KeHiH C-BTH MeTeopoJionmecKH.K-b CTaHuifl EnaTe-
pnH6yprcK0H OScepBaTopin. T p y A U FlepBaro CnōnpcKaro M e -
"eopo^orHMecKaro Cb"B3,aa B b rop. HPKVTCK'B Bļ> 1917 r., B;ia-
roBtmeHCKi, 1918. 3) Vladivostoka — Rīga. Ceļa piezīmes. 
Izvilkums no ceļojuma apraksta. Balt. Vēstn., 1920, Nr. 133. 
līdz 159. 4) A. Vojeikova un B. Golicina atcerei. Daba, 1926. 
338—344. 5) Pirmie latviešu ģeogrāfiskie atlanti. Latv. Grām., 
1926, 411-—420. 6) Roberts Boils un viņa laikmets. Burtnieks, 
1927, 223—228. 7) Kārlis Gauss un viņa mūža darbs. Burt
nieks, 1927, 572—580. 8) P a r zemes virsus iedalīšanu apspī-
dešanas joslās, Rīgā, 1926. g. — doktora disertācijas darbs 
'manuskriptā, pagaidām iespiesti tikai vispārīgie slēdzieni — 
teses). 9) Klusā ōķeana pētnieks Džems Kuks. Burtnieks, 
3. g. Nr. 1. Rīgā, 1929. g. 10) P a r ģeogrāfijas uzdevumiem. 
Ģeōgraf. Raksti. I. Rigā, 1929. 11) Ģeogrāfijas stāvoklis 
Latvijas Universitātē pirmajos 10 gados. Geōgr. Raksti. I. 
1929. 

9. Profesors Embriks Strands (Embrik Strand) dzimis 2. jū
nijā 1876. g. Norvēģijā: studējis Oslas Universitātē, turpat iztu
rējis 1897. g. examen philosophicum ar labāko atzīmi (lauda-
bilis prae caeteris) un galvenā priekšmetā zooloģijā. No 
'898. g. līdz 1903. gadam, kā universitātes stipendiāts, viņš no-
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darbojies ar Norvēģijas faunas, it sevišķi atropodu fauni? 
pētīšanu un katru vasaru vācis materiālu ceļojumos pa visu 
valsti (no Finmarkas ziemeļos līdz Lingerai dienvidos). Šai laika 
viņš darbojies dažus gadus par Oslas Universitātes zooloģiskā 
mūseija konservatora vietas izpildītāju. Šai savā zinātniskas 
darbības pirmā periodā, kas bij veltīta Norvēģijas faunas izpē
tīšanai (it sevišķi artropodu faunas), ietilpst arī II. norvēģa 
„Fram" ekspedīcijas zooloģiskā materiāla apstrādāšanas viena 
daļa, kā arī viens darbs par Sibirijas zirnekļiem. Otrs periods 

' iesākas ar 190^ 'gadā viņam piešķirto ārzemju stipendiju, lai 
papildinātos savā specialitātē, it sevišķi salīdzināmā anato
mijā un embrioloģijā Mārburgas Universitātē Vācijā. Še viņš 

"uzturējies ap 1 gadu un publicējis šaīs noza rēs2da rbus ; 1905. ; 
piejēmis Stutgartes „Kgl. Naturalien'kabinet'a" uzaicinājumu 
apstrādāt eksotisko arachnidu krājumu. Šis viņa zinātniskās 
darbības III. periods ilgst līdz 1907. gadam. Blakus šim dar
bam E. Strands strādājis (arī kā araclmologs) Zenkenberca 
mūseija Frankfurtē pie Mainas; 1907. gadā piejēmis Berlīnes 
Kar. Zooloģiskā mūseija uzaicinājumu un palicis Berlīnē līdz 
1922. gadam, s t rādādams no 1912. g. pa daļai arī vācu entomo-
loģiskā mūseija Berlīnē — Dālemā. Šis ceturtais zinātn. dar
bības periods veltīts galv. kārtām eksotisko, it sevišķi Āfrikas 
un Formōsas insektu un arachnidu sistemātiskai faunas apstrā
dāšanai. Šai laikā E. Strands publicējis daudz darbu, atradis 
un aprakstījis daudz zinātnē jaunu sugu; bez tam ar 1910. gadu 
pārjēmis ,.Archiv fūr Naturgeschichte" redakciju, kuru vēl ta
gad vada. Ar 1922. gadu viņš rediģē izdevumu „Lepidopterorum 
Catalogus" un 1 gadu bijis .,Entomologische Zeitschrift" redak
tors. Bez sistemātiskiem faunas darbiem šai Berlīnes perioda 
E. Strands publicējis garu virkni zooloģisku gada ziņojumu (par 
echmodermata, pisces, miriopoda, e t c ) , no kuriem jau eclhno-
dermata vien aizņem kopā 1213 lappuses; tad vēl vairāku 
lepidopteru dzimšu katalogus, s ta rp tiem 900 lappušu biezu 
arctiidae katalogu. Tālāk atzīmējama dažādu lielu ekspedīciju 
zooloģiskā materiāla apstrādāšana, piem. vācu dienvidpola 
ekspedīcijas materiāla no 1901.—1903. g., Meklenburgas her-
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coga Centrāl-Afrikas ekspedīcijas, franču Grādu mērošanas 
ekspedīcijas Dienvidamerikā no 1899.—1906. g. etc. etc. 
1923. gadā E. Strands uzaicināts Latvijas Universitātē par 
zooloģijas profesoru un sistemātiskās zooloģijas institūta di
rektoru; 1924. gadā ievēlēts par Latvijas Universitātes hidro
bioloģiskās stacijas direktoru. Sai periodā viņš pabeidzis lielu 
biogrāfiski entomoloģisku darbu, kas vēl neiespiests. E. Strands 
ir loceklis Leopoldisch-Carolinische Academie Hallē, goda 
niedrs Internacionālā Entomologu Savienībā, korespondētājs 
loceklis Entomologu, rsp. Dabas Pētnieku Biedrībā Briselē, 
Visbādenē, Qerlicā, Buenos-Airesā, Santiago de Chile, e t c ; 
Londonā: F. L. S. (Fellovv of the Linnean Societv), F. Z. S. 
<Fellow of the Zoological S o c ) , F. E. S. (Fellovv of the Entomo-
iogical Soc ) , Par īzē : loceklis Sociētē Zoologique de France 
etc. Daudz jaunatrastu dzīvnieku nosaukti viņam par godu — 
137 sugas un 8 ģintis (Strandia, Strandiella, Strandiellus, Stran-
dibunus, Strandibalonius, Strandiola, Embrikia, Embrikiola). 
Prof. E. Stranda entomoloģisko publikāciju saraksts līdz 1918. g. 
ir iespiests .,Wiener Entomolog. Zeitung" 37. p. 161—177; pā
rējo līdz 1918. g. zooloģisko (izņemot entomoloģisko) publi
kāciju saraksts iespiests „Archiv fūr Naturgeschichte" 83. A. 
7. p. 24—36 (1919.). Viņa aprakstīto jauno sugu un ģinšu kata
logi iespiesti ..Archiv fūr Naturgeschichte" 91. A. 8. p. 1—61 
(1927.) (Arachnida), un p. 62—66 (dažādu dzīvnieku grupas), 
-Bulletin de la Sociētē Zoolog.- de France" 51. p. 397—418 
(1927.) (Eksotiskie Rhopalocera un Grvpocera), ,.Internationale 
rīntom. Zeitschr." 20. p. 357. sq. (1927.) (Microlepidoptera), 
..Entomologische Zeitschr."' 40. p. 409. sq. (1927.) (Hymeno-
ptera), „Entomologisches Nachrichtenblatt" I. p. 12—26 un 
42—55 (1927.) (Eksotiski Heterocera) un „Acta Univ. Latv." 
XVII. p . 565—597 (1928.) (Eksotiski Noctuidae). Palaioarkti-
skie, Stranda aprakstītie Macrolepidoptera ir līdzuzskaitīti 
0 . Bang-Haas izdotā sējumā „Novitates Macrolepidopterolo-
gicae" I. (1926.). 
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I e s p i e s t i e d a r b i : 
D a r b i e n t o m o l o ģ i j ā . A. Ž u r n ā l o s (uzskaitīti alfabētiskā 

kārtā). Abhandl. d. Senckenberg. Naturf. Gesellschaft, Frankfurt a. M.: 
I) Crabronidae und Pompilidae |von den Aru- und Kei-lnseln]. Im Bd. !4. 
3 pp. (1911) — (3 nn.) (Hym.) — Annals and Magazine of Nat. Hist. (Lon 
don); 2) Notēs on the Cocoons and Descriptions of Four new Species oi 
the Gēnus Trichostibas. In Ser. 8. Vol. VII. p. 237—241 (1911) — (4 nn.. 
Biol.) (Lep., S.-Am.). — Annales Soc. Entom. de Belgique: 3) Zur Kenntiv-
der afrikanischen Arten der Arttiidengattungen Deilemera Hb., Eohenu 
Aur.. Secusio Wlk., Utetheisa Hb. und Axiopoeniella Strand. Im Bd. 5 3 . 
p. 324—357 (1909) — (33 nn.). (Lep.). — 4) Eine neue Sphingidengattu k 
aus Āfrika. Im Bd. 54, p. 228—230 (1910) — (2 nn.) (Lep.). — 5) B e s c l m -
bungen afrikanischer Lepidopteren, insbesondere Striphnopterygiden. Ir 
Bd. 55. p. 145—164 (1911) — (25 nn.). — 6) Neuer Gattungsname 
in palāarktischen Lepidoptera. Ebenda, p. 38 (1911) — (l nn.). 
Archiv for mathematik og naturvidenskab: 7) Lepidopterologiske u -
dersōgelser, saerligt i Nordlands amt. Bd. XXII, Nr. 5, 62 pp. 
(1900) — (8 nn.). — 8) Om nogle staphjiinider og phytophage hyme-
noptera. Bd. XXII, Nr. 3, 15 pp. (1900). — 9) Orthoptera og hymen -
ptera samlede i 1900. Bd. XXIII, 1\ pp. (1901). — 10) Depressaria arctit.. 
Strand n. sp. Bd. XXIV. Nr. 7, 2 pp. (1902) — (l nn.) (Lep., Noru.) 
II) Neue norwegische Schmetterlingsformen. Bd. XXV, Nr. 9, 24 PP-
(1903) — (30 nn.) (Lep.). — 12) Mindre meddelelser vedrorende Norgv^ 
coleopterfauna. Bd. XXVI. Nr. 3 (1904), 31 pp. — 13) Bidrag til det sydlige 
Norges Hemipterfauna. Bd. XXVII. Nr. & 9 pp. (1905) — (Norvv.). 
14) On some AIrican Species of Bracon inae . . . by P. C a m e r o n (vvitli 
a note by Embrik S t r a n d ) . Im Bd. XXX, Nr. 10, 27 pp. (1909) -
(Hym.). — Archiv fūr Naturgeschichte. (Redaktion des Archivs seit 191<!i: 
15) Lepidoptera von Ober-Guinea und Sudan, gesammelt von Merrn Leo 
F r o b e n i u s . Im 75. Jhg., I. Bd., p. 303—311 (1909) — (9 nn.). 
16) Schtnetterlinge aus dem Sambesigebiet, gesammelt und dem BerliiK" 
Museum geschenkt von Herrn Franz S e i n e r. Ebenda. p. 375— 38d 
(1909) — (16 nn.). — 17) Ober einige Schmetterlinge aus Kibvvezi in Br 1-
tisch-Ost-Afrika, nebst Bemerkungen ūber afrikanische Beralade-Arter 
Ebenda, p. 367—374 (1909) — (7 nn.). — 18) Danaididae, Satyridae und 
Lvcaenidae aus Usambara, gesammelt von Herrn Prof. Dr. J. V o s s e l e r 
Im Jahrg. 1911, Bd. I. H. 1, p. 190—198 — (5 nn.) (Lep.. Afr.). — 19) Sech-
zehn Novitāten der Gattung Stenopistha Strand und zwei neue Gattungs-
namen in Chalcididae. Ebenda, p. i99—210 — (18 nn.) (Hym., S.-Am.). — 
20) Die palāarktischen Halictus-Arten des kōnigl. Zoologischen Museuni> 
zu Berlin. Im 75. Jahrg., I. Bd.. 1. H., p. 1—62 (1909) — (39 nn.) (Hym.) -
21) Hymenoptera aus Peru und Ecuador In 1911, I, 2. Supplementhen. 
p. 141—157 — (16 nn.). — 22) Neue Arten der Chalcididengattungen Epi-
stenia Westw., Aepocerus Mayr und Podagrion Spin. Im Jahrg. 1911, I. -• 
p. 153—159 — (9 nn.) (S.-Amer.. Orient, Lucca) (Hym.). — 23) Sechs neue 
exotische GroBschmetterlinge. Im Jahrg. 1911. Bd. I, 3. Supplementheft 
p. 98—102 — (6 nn.) (Lep.. Afr., S.-Amer.). — 24) \Vestafrikanische Lepi
doptera der Familien Danaididae. Satyridae. Nymphalididae, Notodontidae 
und Drepanidae. Im Jahrg. 1911. I. 4. Supplementheft, p. 107—123 — 
(16 nn.) — 25) Tagfalter und Schwārmer aus Abyssinien, gesammelt von 
Herrn A. K o s t ī a n . Ebenda. p. 8 7 - 9 4 — (10 'm.) (Lep.). — 26) Ober 
Lepidoptera aus Mkatta und Morogoro in Deutsch-Ost-Afrika. nebst Bei-
trāgen zur Kenntnis afrikanischer Taragama-Arten. Im Jahrg. 1912, Bd. I-
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Heft 1, p. 67—92 — (27 nn.). — 27) Neue afrikanische Pyralididen der 
Gattung Gljphodes Qn. Im Jahrg. 1912. Abt. A. Heft. 2, p. 65—75 — (17 nn.) 
'Lep.). — 28) Lepidoptera aus Kamerun, gesammelt von Herrn Ingenieur 
E. H i n t z. Ebenda, p. 136—141 — (5 nn.). —29) Zur Kenntnis āthiopi-
-cher Lithosiinae. 1m Jahrg. 1912, A. 7, p. 17ll—195 — (38 nn.) (Lep.). — 
50) Exotisch-Lepidopterologisches. Im Jahrg. 1912, A. 9. p. 143—158 — 
(22 nn.) (S.-Amer., Afr., Orient). — 31) Ōber einige exoiische Lepidopteren 
aus der Sammlung des Herrn W. N ie p e 11 in Zirlau. Ebenda. 
D. 178—186 — (10 nn.) (S.-Amer., Afr., Neu-Guinea). — 32) Eine neue afri
kanische Notodontidengattung und -Art. Im Jahrg. 1912. A. 10, p. 213—214— 
<2 nn.) (Lep.). — 33) Die indisch-australischen Castniiden. Im Jahrg. 1911. 
I. 1. Supplementheft. p. 137—158 — (5 nn.). — 34) [Eine englische FuBnote 
zu Giraults Arbeit uber Chalcidoidea im Jahrg. 1911, I, 2. Supplementheft 
'p. 119—140)1. — 35) Neue afrikanische Bienen der Gattungen Sphecodes 
und Ceratina. Im Jahrg. 1911. Bd. I. 4. Supplementheft, p. 12—27 — (18 nn.) 
'Hvm.). — 36) Ein neueres Werk ūber afrikanische Bienen kritisch bespro-
chen. Im Jahrg. 1912, Bd. I. Heft 1. p. 126—144 — (Hym.). — 37) Uber 
«ot i sche Schlupfwespen. I . . . Evaniiden . . . I I . . . asiat. Iphiaulax-Arten . . . 
III... Joppinen. . . Im Jahrg. 1912, A. 6, p. 24—75 (66 nn.) (Hym.. S.-Am., 
Orient, e t c ) . — 38) Zwei neue afrikanische Nomia-Arten. Im Jahrg. 1912, 
A. 10, p. 160—161 — (2 nn.) (Hym.). — 39) Lepidoptera aus dem belgischen 
Komgo. Im Jahrg. 1912, A. 12, p. 89—100 — (2 nn.). — 40) Weitere Schmet-
terlinge aus Kamertin, gesammelt von Herrn Ingenieur E. H i n t z . Im 
Jahrg. 1912, A. 12. p. 121—131 — (12 nn.). — 41) Ober einige Lasiocampi-
den aus Deutsch-Ost-Afrika. Im Jahrg. 1913, A. 1, p. 47—56 — (6 nn.) 
(Lep.). — 42) Eine neue afrikanische Lasiocampiden-Gattung und -Art. 
Ebenda, p. 67—69 — (2 nn.) (Lep.). — 43) Sechs afrikanische Novitātei! 
der Lepidopterenfamilien Lasiocampidae und Lymantriidae. Im Jahrs. 
1912, A. 8, p. 311—313 — (6 nn.). — 44) Z\veites Verzeichnis der von Herrn 
Prof. Dr. L. S c h u 11 z e in Neu-Guinea gesammelten Lepidoptera. Im 
'ahrg. 1912, A. 11. p. 64—69. — (6 nn.). — 45) Verzeichnis der von Herrn 
Dr. Max M o s z k o w s k i 1910 in Deutsch- und Hollāudisch-Neu-Guinea 
sesammelten Rhopalocera. Ebenda, p. 76—81 — (5 nn.). — 46) Zwei neue 
afrikanische Cossus-Arten. Ebenda, p. 85—87 — (2 nn., auch Biol.) 
(Lep.). — 47—55) Zoologische Ergebnisse der E x p e d i t i o n des Herrn 
G. T e s s m a n n nach S ū d - K a m e r u n und S p a n i s c h - G u i n e a . 
L e p i d o p t e r a : I. (8 Heteroceienfam.). Im Jahrg. 1912, A. 6. p. 139—197. 
mit 1 Taf. (60 nn.. auch Biol.). — II. (Fam. Lasiocarnpidae). Im Jahrg. 1912, 
A. 7. p. 112— 148. mit drei Fig. (36 nn.. auch Biol.). — III. (Fam. Arctiidae 
etc.) Im Jahrg. 1912, A. 9, p. 92—111 (21 nn.). — IV. (14 Familien.) Im 
Jahrg. 1912, A. 12, p. 30—84, mit z\vei Tafeln (87 nn., auch Biol.). — 
V. (Pierididae, Papilionidae, Sphingidae p. p.). Im Jahrg. 1913, A. 2, 
P- 10—26. mit zwei Tafeln (18 nn., auch Biol.). — VI. (Danaididae und Sa-
tvridae). Im Jahrg. 1913, A. 7, p. 138—151 (15 nn., auch Biol.). — VII. Nym-
Phalididae). Im Jahrg. 1913. A. 12. p. 97—129. mit einer Doppeltafel (13 nn., 
auch Biol.). — VIII. (Libytheidae, Lemoniidae. Lycaenidae). Ebenda. 
P. 129—144 — (6 nn., auch Biol.). — IX. (Kurze Mitteilungen uber Arte.i 
verschiedener Familien). Im Jahrg. 1914. A. 2, p. 84—93, mit vier Tafeln 
(2 nn., auch Biol.). — 56) Hjmenoptera von Ceram, Bali und Perak. Im 
Jahrg. 1914, A. 2, p. 136—139 — (2 nn.). — 57) Lepidoptera aus Kamerun, 
gesammelt von Herrn Leutnant v o n R o t h k i r c h u n d P a n t h e n . 
Ebenda, p. 139—161 — (18 nn.). — 58) Bemerkungen iiber afrikanische 
Schvvārmer der Gattungen Antinephele Holl. und Hypaedalia Buti. Im 
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Jahrg. 1913, A. 1, p. 83—84 — (1 nn.) (Lep.). — 59) Katalog der āthiopi-
schen Tineina. Im Jahrg. 1913. A. 2. p. 38 -115 — (3 nn.) (Lep.). — 60) Zur 
Biologie von Diapalpus congregarius Strand. Ebenda. p. 121—122 
(Lep.). — 61) Tagfalter aus Deutscii-Ost-Afrika, gesammelt von Herrn Pror. 
Dr. Hans M e y e r. Ebenda, p. lVil—175 — (4 nn.) (Lep.). — 62) Ein neuer 
airikanischer Papilio. Im Jahrg. 1913, A. 3. p. 42—43 — (1 n.) (Lep.). 
63) Neue Papilio-Formen aus Kamerun. Ebenda, p. 17—18 — (4 nn.) 
(Lep.). — 64) Zur Kenntnis der Gattung Laeliopsis Aur. Ebenda. p. 112—11.3 
— (1 n.) (Lep., Afr.). — 65—67) H. S a u t e r s Formosa-Ausbeute: Cra-
bronidae und Scoliidae. I. Im Jahrg. 1913, A. 3, p. 76—87 (7 nn.) (Hym.). 
II. (6 Crabr.-Gatt.). Im Jahrg. 1913, A. 7, p. 152—165 (9 nn.). — III. (Pst-
nulus, Sphex p. p.). Im Jahrg. 1915, A. 7, p. 19—23 (2 nn.). — 68) Zui 
Kenntnis der orientalischen Noctuiden-Gattung Agonista Feld. (Lygniodes 
Gn.). Im Jahrg. 1913, A. 7, p. 165—168 — (1 n.) (Lep.). — 69) Bemerkun
gen iiber einige Anua-Arten (Lepid.. Noctuidae). Ebenda, p. 170—172 
(16 nn.). — 70) Bemerkungeu iiber je zwei Euminucia- und Tolna-Arter. 
(Lepid.. Noctuidae). Ebenda, p. 172—173 — (3 nn.). — 71) Eine neue Tolna-
Art (Lepid., Noctuidae). Im Jahrg. 1913, A. 7. p. 174 — (1 n.) (Afr.) -
i2) Kritische Bemerkungen zu Arnold S c h u l t z e s • Mitteilungen iiber 
.Papilio Boulleti le Cerf". Ebenda, p. 186—192 — (Lep., Afr.). — 73) Eine 
neue Sarrothripine von Neu-Guinea (Lepid., Noctuidae). Im Jahrg. 191.3. 
A. 8, p. 60—61 — (1 n.). - - 74) Zur Kenntnis der neotropischen Noctuiden-
Gattung Eugraphia Gn. Ebenda. p. 62—63 — (2 nn.) (Lep.). — 75) Neue 
Aberrationen der Noctuiden-Subfamilie Catocalinae. Ebenda, p. 63—77 
(152 nn.) (Lep. d. Welt.). — 76) Neue Lepidoptera aus Kamerun, gesam
melt von Herrn Leutnant v o n R o t h k i r c h u n d P a n t h e n . Im Jahrg. 
1914, A. 1, p. 41—4P (12 nn.). — 77) Zwei neue airikanische und eine ori-
entalische Art der Noctuiden-Gattung Fodina Gn. 1m Jahrg. 1914, A. 2. 
p. 42—44 — (3 nn.) (Lep.). — 78) Zvvei neue Formen der Noctuiden-Gattuni; 
Gnamptcvnyx Hamps. Ebenda, p. 56—57 — (2 nn.). — 79) Zvvei neue For
men der orientalischen Eule Fodina stola Gn. Ebenda, p. 57—58 — (2 nn.) 
(Lep). — 80) Apidae von Cejlon, gesammelt 1899 von Herrn Dr. W. H o r n. 
Im Jahrg. 1913, A. 2. p. 135—150 — (13 nn.) (Hym.). — 81) Apidae aus 
Pingschiang (Sud-China), gesammelt von Herrn Dr. K r e y e n b e r g . Im 
Jahrg. 1913. A. 3, p. 103—108 — (5 nn.) (Hym.). — 82) Bestimmungstabelle 
nebst vveiteren Beitrāgen zur Kenntnis afrikanischer Nomia-Arten. Im Jahrg. 
1913, A. 10. p. 121—144 — (9 nn.) (Hym.). — 83—84) H. S a u t e r s For
mosa-Ausbeute: Apidae II. (Die Halictus-Arten von Formosa). Im Jahrg. 
1913, A. 12, p. 147-171 (23 nn.) (Hym.). — Apidae III. Im Jahrg. 1914, 
A. 1, p. 136—144 (8 nn.). — 85) Nachtrag zu meiner im Archiv ftir Natur-
geschichte 1913, A. 10, p. 121—144, verōffentlichten Arbeit iiber afrikanische 
Nomia-Arten. Im Jahrg. 1914, A. 1, p. 112—116 (7 nn.) (Hym.). — 86) Ei
nige Bemerkungen zu S w i n h o e s „Revision" der altvveltlichen Lyman-
triiden. Ebenda, p. 116—117. — 87) Eine neue Unterfamilie der Mutillidae. 
Im Jahrg. 1913, A. 6. p. 107—110 (1 n.) (Hym., S.-Amer.). — 88) Eine 
ostafrikanische Form von Temnora albilinea Rothsch. (Sphingidae). Ebenda. 
p. 110 — (1 n.) (Lep.). — 89) Ein neuer Nysson von Cejlon. Ebenda. 
p. 110—111. — (1 n.) (Hym.).— 90) Eine neue ostafrikanische Phry-ganodes. 
Ebenda, p. 112. — (1 n.) (Lep.). — 91) Eine neue afrikanische Acraea-
Form. Im Jahrg. 1913, A. 6, p. 112—113. — (1 n.) (Lep.). — 92) Ober die 
Attacus-Form von I V Key-Inseln. Im Jahrg. 1913, A. 10, p. 145—147. — 
(1 n.) (Lep.). — 93) tremerkungen iiber Himantopterus fuscinervis Wesm. 
In 1914, A. 3, p. 186—188 - (Lc-p.). — 94) Neue Namen verschiedener 
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: icre. Im Jahrg. 1914. A. 1. p. 163—164 — (.8 nn.) (Hym., Lep., Arachn., 
Crust.. Vermes). — 95) Nomenklatorische Notizen uber Schlupfwespen und 
eine Staphvlinidengattung. Im Jahrg. 1914, A. 8. p. 121—122 — (5 nn.) — 
'Hym., Col.). — 96) Bemerkungen zu einigen Arbeiten iiber gronlāndische 
Insekten. Ebenda, p. 130—131. — 97|) Eine neue Eligma-Form. Ebenda, 
P. 141—142 — (1 n.) (Afr.). — 98) Zur Synonymie der Arten der Noctuiden-
-attung Trisuloides Btl. Ebenda, p. 142 — (Lep., Ind.). — 99) Uber einige 
.irikanische Bienen des Deutschen Entomol. Museums. Im Jahrg. 1914, 
A. 9, p. 61—67. — (10 nn.) (Hym.). — 100) Lepidoptera aus Oberāgvpten 
und dem Agyptischen Sudan. Im Jahrg. 1914, A. 10, p. 95—112 — (22 nn.).--
101) Plecoptera tripalis VVallgr., eine afrikanische Noctuide. Ebenda, 
P- 112—113. — 102) Bemerkungen iiber drei einheimische Tryphoninae. 
Ebenda, p. 113—114 — (1 n.) (Hym.). — 103) Bemerkungen iiber vier 
Hioptidae" im Deutschen Entomol. Museum. Ebenda, p. 115—116 — (1 n.) 

'Lep.). — 104) Ober das Nest von SceLphron deformē Sm. Ebenda, 
P- 116—117 — (Biol., Iiym.). — 105) Nachtrag zu dem LPagenstecherscheni 
Uteraturverzeichnis in Bryk: „0ber das Abāndern des Parnassius Apollo". 
Im Jahrg. 1914. A. 10. p. 179. — 106.—109) H. S a u t e r s Formosa-Aus-
heute: Zvgaenidae. Ebenda, p. 117—122 — (12 nn.) (Lep.). — Bombycidae. 
Ebenda, p. 123—124 (Lep.). — Noctuidae p. p. (Agaristinae, Macrobrocchis). 
Aganaidae, Sattirniidae, Uraniidae. Cossidae. Callidulidae und Aegeriid-ae. 
Im Jahrg. 1915, A. 8, p. 34—49 — (19 nn.). — Hepialidae, Notodontidae und 
Hrepanidae. Im Jahrg. 1915, A. 12, p. 150—165. — (12 nn.) (Lep.). — 
110) Nordamerikanische, insbesondere californische Lepidoptera. Im Jahrg. 
1914, A. 11, p. 151—163 — (6 nn.). — 111) Zur Kenntnis der Noctuiden-
-attung Maurilia Mōschl. Ebenda. p. 163—166 — (16 nn.) (Lep.). — 
112) Ober die Noctuidengattung Trisulopsis Strand. Ebenda. p. 167 — 
(Lep.). — 113) Zur Kenntnis der Gattung Fodina Gn. (Noct . Lep.). Ebenda, 
P. 168—170 — (1 n.). — 114) Zur Kenntnis der afrikanischen Arten der 
Bienengattung Allodape Lep. Im Jahrg. 1914, A. 12, p. 34—60. — (28 nn.) 
(Hym.). — 115) Ober drei afrikanische Zygaeniden. Im Jahrg. 1914. A. 12, 
P. 169—170. — (1 n.) (Lep.). — 116) Zur Kenntnis von Erebia ligea L. und 
turyale Esp. Im Jahrg. 1915, A. 1, p. 90—99, mit einer kolor. Tai. — 
'12 nn.) (Lep.). — Dažu Druckfehlerberichtigung im Jahrg. 1915, A. 5. — 
117) Einige exotisChe, inbesondere afrikanische Heterocera. Im Jahrg. 1915, 
A. 2, p. 129—134 mit einer kolor. Doppeltaf. — (5 nn.) (Lep.). — 118) Neue 
'-Mtische. insbesondere iithiopische Schmetterlinge. Von Felix B r y k , 
mit einer Beschreibung von Embrik S t r a n d. Im Jahrg. 1915, A. 4. p. 1—16, 
mit einer kolor. Doppeltaf. — 119) Apidae von Kreta. Ebenda, p. 145—168 — 
• 14 nn.) (Hym.). — 120) Ober einige orientalische und palāarktische Cra-
nroniden der Gattungen Sphex. Sceliphron und Ammophila im Deutschen 
Entomol. Museum. Im Jahrg. 1915, A. 5, p. 88—97 — (6 nn.) (Hym.). — 
1-1) Ober einige exotische Crabroniden der Gattungen Sphex und 
Sceliphron im Deutschen Entomol. Museum. Ebenda, \ . 11, p. 98—109 — 
(6 nn.). — 122) Bemerkungen iiber Cheiropachvs Vvestvv. (Chalcididae). 
Im Jahrg. 1915, A. 11, p. 123—124. (Hym. — 123) Beitrāge zur Sjstematik 
ļind insbesondere zur Verbreitung der Apidae. Ebenda. p. 124—139. 
(Hym). — 124) Neue Aberrationen der Noctuiden-Subfamilie Acronyctinae. 
Ebenda, p. 150—166 — (178 nn.) (Lep.). — 125) Psociden-Gcspinste aus 
Paraguay. Im Jahrg. 1915, A. 12. p. 135—136, mit einer kolor. Taf. — 
(Biol.). — 126) Neue Aberrationen der Nociuiden-Subfamilien Agrotinae 
und Cuculliinae. Ebenda. p. 142—149 — (73 nn.) (Lep.). — 127) Neue 
Aberrationen der Noctuiden-Subfamilien Euteliinae, Stictopterinae. 
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Sarrothripinae und Acontiinae. Im Jahrg. 1916. A. 1, p. 73—93. — (263 nu.) 
(Lep.). — 128.—129) H. S a u t e r s Formosa-Ausbeute: Epiplemidae und 
teilweise Noctuidae, Lymantriidae, Drepanidae, Thyrididae und Aegeriidae. 
Im Jahrg. 1916, A. 1. p. 137—152- — (15 nn.) (Lep.). - Lithosiinae, Nolinne. 
Noctuidae (p. p.), Ratardidae. Chalcosiinae, sowie Nachtrāge zu der 
Familien Drepanidae, Limacodidae, Gelechiidae, Oecophoridae und Hel; -
dinidae. Im Jahrg. 1916. A. 3, p. 111—152 — (47 nn.). — 130) Neue Aber-
rationen der Noctuiden-Subfamilien Hadeninae, Erastriinae, Catocaliiu.c 
Mominae und Phytometrinae. Im Jahrg. 1916, A. 2. p. 28—50 — (268 nn.) 
(Lep.). — 131) H e r r i c h - S c h ā f f e r s c h e Originalbilder europāiscl 
Nomada-Arten. Im Jahrg. 1916, A. 2. p. 68—69, mit einer kolor. Taf. 
(1 n.) (Hym.). — 132) Neue ur " vvenig bekannte Nebenformen von 
Syntomididen. Ebenda, p. 79—86 — (71 nn.) (Lep.). — 133) Neue Nebe -
formen indischer Heterocera. Ebenda, p. 86—89 (33 nn.) (Lep.). — 134) Ne.c 
Nebenformen exotischer Heterocera. Im Jahrg. 1916, A. 3, p. 7—11 
{38 nn.) (Lep.). — 135) Einige kritische Bemerkungen zu H a m p s o i -
Fauna of British India, Moths, I—IV (1892—1896). Im Jahrg. 1916, A. :. 
p. 28—34 — (Lep.). — 136) Catalogus Heterogynididarum hucusque deserif-
tarum systematicus et synonymicus. Ebenda, p. 47—50. — (Lep.) 
137) Ober die bei der Mehlmotte Ephestia Kuhniella Zell. schmarotzeiue 
Ophionine. Ebenda, p. 101—104' — (Hym.). — 138) Catalogus Ratardidarum 
hucusque deseriptarum systematicus et synonymicus. Im Jahrg. 1916. A. 4, 
p. 53—54 — (Lep.). — 139) (Eine bibliographische Notiz iiber eine Schrii: 
von Baron von H i i p s c h . ) In K r a u s s e s „Hexapodol. Notizen" im 
Jahrg. 1915, A. 5, p. 163—164. — 140) Obersicht der in G i s t e 1 s ,.Acln-
hundertundzwanzig neue oder unbeschriebene Thiere" (1857) behandelten 
Insekten. Im Jahrg. 1916, A. 5, p. 75—101 — (42 nn.). — (Archiv fur Natur-
geschichte.) Jahresberichte: 141.—149) Ober P r o t o t r a c h e a t a fur 
1905, 1. c. 1906, II, 2, 3, p. 789—790. — f. 1906, 1. c. 1907, II, 2, 3. 
p. 160—161. — f. 1907, 1. c. 1908. II, 2, 3. p. 245—246. — f. 1908. I. c. 190". 
II. 2, 3, p. 228-229. — fur 1909, 1. c. 1910, V, 2, p. 80—81. — f. 1910, 1. c. 
1911, V, 2, p. 75—76. — f. 1911, I. c. 1912. B. 10. p. 60—61. — f. 1912. I. c. 
1913, B. 10. p. 61—62. — f. 1913. 1. c. 1914. B. 10, zusammen 16 pp. -
150—151.) Ober L e p i d o p t e r a fur 1908 (zusammen mit W. R a m m e ' 
i. c. 1909. II, 2, 3. p. 220—324. — f. 1912, (p. p.) 1. c. 1913. B. 7, 
p. 176—280. — 152) Ober D i p t e r a fur 1906 (zusammen mit B. W a n-
d o 11 e c k), 1. c. 1907. II. 2. 3, D. 1—27. — 153) Ober A p h a n i p t e r a fiir 
1906 (zusammen mit B. W a n d o 11 e c k), 1. c. 1907, II, 2, 3. p. 28—30. — 

154) Ober O r t h o p t e r a fur 1913 (von W. La B a u m e. mit Beitrāgen 
von Embrik S t r a n d ) 1. c , Jahrg. 1914, Abt. B, Heft 9, p. 1—42 (p. p.). -
155) 130 R e z e n s i o n e n in den Jahrg. 1912 A, 1913 A. 1914 A, 1915 A. 
1916 A. (76 pg.). — Berichtc des naturwissenschaftlichen Vereines in Re-
gensburg: 156) Coleopierologische und hjmenopterologische Untersuchun-
gen in Hallingdal und Lyng6r (Norvvegen) 1897. Im Heft VI, 1896—1897. 
p. 65—83 (1898) — (1 n.). — 1570 Lepidopterologische Mitteilungen. Ebenda. 
p. 5S--64. — 158) Zoologische Mitteilungen. Im Heft VII, 1898—189y. 
p. 100—119 (1900) — (Lep., Mammalia). — Berliner Entomologische Zeit
schrift: 159) Eine neue afrikanische Cossidengattung. Im 55. Jahrs-
p. 143—144 (1910) — (2 nn.) (Lep.). — 160) Die afrikanischen Ocinara-
Arten des Berliner Museums. Ebenda, p. 145—156 (1910) — (8 nn.) (Lep.). — 
161) Sechs neue Gelechiidae aus Argentinien. Ebenda, p. 165—173. mit H 
Fig. (1910) — (12 nn.) (Lep.). — 162) Neue sud- und ostasiatische Halictus-
Arten im Konigl. Zoologischen Museum zu Berlin. Im 54 Jahrg., p. 179—211 



363 

i iy (J9) — (21 nn.) (Hym.). — 163) Ca_mptolynx. a new Ichneumonid Gēnus 
in the Royal Berlin Zoological Museum. By P. C a m e r o n (with a note 
hy Embrik S t r a n d ) . Im 55. Jahrg., p. 252 sq. (1910). — 164) Eine neue 
irktische Gelechia-Art. Im Jahrg. 47. p. 155—156 (1902) — (1 n.) (Lep., 
Norwegen). — Buli. Soc. entomol de France: 165) Rectification synony-
iniaue. Im Jahrg. 1907, p. 175 — (1 n.) (Lep.). — Christiania Videnskabs-
Selskabs Forhandlinger: 166) Norske fund av Rhjnchophorer. Jahrg. 1903, 
Nr. 2, 14 pp. — (Col., Norw.). — 167) Norske lokaliteter for Diptera. 
Ebenda, Nr. 3, 11 pp. — 168) Hymenopterologisk bidrag til Norges fauna. 
F-benda. Nr. 8, 8 pp. — Det. kgl. norske Videnskabers Selskabs Skrifter 
iTrondhjem): 168a) Bemerkungen iiber einige norwegische Tephrocljstien 
und Tineinen. Jahrg. 1901, Nr. 8 (1902). 6 pp. — (1 n.) (Lep.). — 169) Fau-
"istiske notiser om staphylinider. cassidiner og coccinellider. Jahrg. 1901. 
N_r. 7, 10 pp. (1902). — Deutsche Entomologische National-Bibliothek: 
W0) (Bemerkungen betreffend meine „Neue Beitrāge zur Arthropodeu-
īauna Norvvegens"). Im Bd. II, p. 34 (1911). — Deutsche Entomologische 
Zeitschrift: 171) Pemphigostola synemonistis Strand n. g. n. sp. (Lep). eine 
:;ierkwiirdige neue Castniide aus Madagaskar, die zugleich den Typus einer 
iieuen Subfamilie bildēt. Im Jahrg. 1909, p. 663—667 — (3 nn.). — 
172) Enydra Wlk. und Rhanidophora Wllgr. sind zwei verschiedene 
Gattungen. Ebenda. p. 667—668 (1909) — (Lep.). — 173) Ist Pristoceraea 
alba Rothsch. ein Ovios? (Lep.). Ebenda, p. 534—536 (1909) — (1 n.). — 
174) Zur Kenntnis der Arctiidengattung Anaxita Wlk. Im Jahrg. 1911, 
P. 475—478 — (3 nn.) (Lep.. S.-Amer.). — 175) Neue Gattungen und Arten 
airikanischer Heterocera. Ebenda, p. 584—590 — (10 nn.) (Lep.). — 
176) Beitrag zur Bienenfauna von Paraguay. Im Jahrg. 1909, p. 227t—237 — 
'auch Biol.) (Hym.) (1 n.). — 177) Zur Kenntnis der Uraniidengattungen 
Coronidia Westw. und Homidia Strand n. g. ( = Coronidia aut. p. p.). Im 
Jahrg. 1911, p. 635—649 — (7 nn.) (Lep.. S.-Amer.) — 178) Sphingidae aus 
neutsch-Ostafrika. gesammelt von Herrn Dr. R e u s s. Ebenda, p. 649—653— 
G n.) (Lep.). — 179) Ober einige exotische (exklus. asiatische) Syntomi-
diden des Deutschen Entomolog. Museums. Im Jahrg. 1915. p. 19—29 — 
( 1 8 nn.) (Lep.). — 180) H. S a u t e r s Formosa-Ausbeute: Syntomididae. 
F.benda, p. 29—35 — (9 nn.) (Lep.). — Entomologische Mitteilungen: 
181.—188) H. S a u t e r s Formosa-Ausbeute: Trigonalidae. Im Bd. II, 
P. 97—98 (1913) — (l n.) (Hym.). — Zwei neue Gonatopus-Arten. Ebenda, 
P. 209—211 — (2 nn.) (Hym.). — Scelionidae. Ebenda, p. 211—212 — (1 n.) 
(Hym.). — Eine neue Art der Spathiinae. Ebenda, p. 212—214 — (1 n.) 
(Hym.). — Gen. Methoca Latr. Ebenda. p. 214—215 — (1 n.) (Hvm.). — 
Lvmantriidae II. Im Bd. III. p. 32*8^37 (1914) — (11 nn.) (Lep.). — 
Thjrididae. Ebenda, p. 337—338 — (Lep.). — Arctiidae. Im Bd. IV, p. 12—17 
(1915) — (2 nn.) (Lep.). — Abbildungen von einigen friiher beschriebenen 
Heterocera. Im Bd. VI, p. 312—316, mit einer Taf. (1917). — 189) Eine neue 
Noctuidengattung aus Neuguinea. Im Bd. III, p. 1—4. 1 Fig. (1914)' — 
(2 nn.) (Lep.). — 190) Bemerkungen iiber Paxylomtnatinae. Ebenda. 
P. 27—31 — (Hym.). — 191) Ein nordamerikanisches Eumenidennest nebst 
deskriptiven Bemerkungen ūber die zugehōrigen NVespen. Ebenda. 
P. 116—118, 1 Fig. — (auch Biol.) (Hym.). — 192) Ober das Nest einer 
iieotropischen VVespe, Polybia occidentalis 01. Ebenda, p. 171—173. 1 Taf.— 
(Biol. Hym.). — 193) Beschreibung je einer neuen Allodape- und Ceratina-
Art aus Kamerun, nebst biologischen Bemerkungen. Ebenda, p. 173—176 — 
(2 nn., Biol.) (Hym.) — 194) Borer saccharellus Gn. und drei neue orien-
'alische Pyralididenformen. Ebenda, p. 2713—276 — (3 nn.) (Lep.). — 
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195) Apidae von Tsingtau. Im Bd. IV, p. 62—78 (1915) — (12 nn.) (Hym.).-
196) Lepidoptera aus Bonaberi in Kamerun, gesammelt von Herrn E. H i n t :>.. 
Ebenda. p. 153—167, 173—194, mit 6 Texfig. — (34 nn.). — 197) Hymei -
optera und Lepidoptera, in H o r n : Eine kleine Insektenausbeute auf Laz,-
rettschiffen des ōstlichen Kriegsschauplatzes. Im Bd. V, p. 202—205 
(1916) — (1 n.). — 198) Ober einige von Herrn E. H i n t z gesammelK 
āthiopische Hyrnenoptera und Lepidoptera. Im Bd. VI, p. 34—43 (1917) -
(5 nn.). — 199) Ober W. H o r n s litauische eņtomologische Kriegsausbeuk 
1916 (besonders Trichoptera, Ephemeroptera. Lepidoptera und Hvmeno-
ptera). Von G. 0 1 m e r, E. S t r a n d und \V. H o r n. Im Band VI. p. 289—312 
(1917). darin mein Anteil: Lep.. p. 294—312, VII. p. 30—32. 149—161 (1918) 
— 200) 62 R e z e n s i o n e n in Bd. 2 (1913) — 6, 7, H. 1—6 (191M 
(ca. 65 pg.). — Entomclogische Nachrichten: 201) Einige arktisehe Aberra-
tionen von Lepidoptei en. Im Jahrg. XXVI, p. 225—226 (1900). — Entomn-
logische Rundschau: 202) Ūber einige hauptsāchlich aus Kamerun stani-
mende afrikanische Heterocera im Berliner Museum. Im 26. Jahrg., Nr. 23. 
24 (1909) (Sep. 4 pp.) — (6 nn.) (Lep.). — 203) Lepidopteren aus Deutsclī-
Ost- Āfrika, gesammelt von Herrn Leutnant H. T r e f u r t h. Ebenda. 
Nr. 18—19 (1909) (Sep. 9 pp.) — (14 nn.). — 204) Fiinf neue Gattungsnamen 
in Lepidoptera. Im 27. Jahrg.. p. 161 (1910) — (5 nn.). — 205) Die 
palāarktischen Prosopis-Arten des Kgl. Zoolog. Museums zu Berlin. Im 
26. Jahrg., Nr. 12—13 (1909) (Sep. 7 pp.) — (6 nn.) (Hym.). — 206) Žwei 
neue afrikanische Arten der Gattung Pimpla aus dem Kgl. Berliner Zoolog. 
Museum. Von P. C a m e r o n (mit Vorvvort von Embrik S t r a n d ) . Im 
27. Jahrg., p. 110 (1910) — (Hym.). — 207) Neue und wenig bekannte ost
afrikanische Homoptera. Ebenda, p. 158 sq. (Sep. 7. pp.) mit 8 Fig. — 
(2 nn.) (Rhynch.). — 208) Neue und \venig bekannte ostafrikanische Hete-
roptera. Ebenda. p. 151 sq. (Sep. 4 pp.) mit 7 Fig. — (2 nn.) (Rhynch.). — 
209) Neue Dipterengattung. Ebenda, p. 155. — (l n.). — 210) Eine neue 
Amephora [err. typ. pro: Anecphoraļ aus Kamerun. Im 28. Jahrg., p. 24 
(1911) — (l n.) (Rhynch.). Druckfehlerberichtigung: Nicht Amephora. 
sondern Anecphora! Ebenda, p. 40. (Anonjm erschienen auf Wunsch der 
Redaktion.) — 211) Eine neue Chalcididen-Gattung und -art, die zugleich 
den Typus einer neuen Tribus bildēt. Ebenda, p. 58—59 — (2 nn.) (Hym.) 
(Formosa). — 212) Zvvei neue exotische GroGschmetterlinge. Ebenda. 
p. 70 — (2 nn.) (S.-Amer., Orient). — 213) Eine neue ostalrikanische Ful-
goride. Ebenda, p. 86, 1 Fig. — (1 n.) (Rh.vnch.) — 214) Neue afrikanische 
Nomia-, Systropha- und Tetralonia-Arten. Ebenda, p. 110—112 — (6 nn.) 
(Hym.). — 215) Neue afrikanische Arten der Bienengattungen Anthophora. 
Eriades, Anthidium, Coelioxys und Trigona. Ebenda, p. 119—120, 122—124 — 
(9 nn.) (Hym.). — 216) Bemerkungen iiber Problepsis superans Btl., einen 
japanischen Spanner. Ebenda, p. 122 — (Lep.). — 217) Neue afrikanische 
Megachile-Arten. Ebenda, p. 124—128, 131—134 — (17 nn.) (Hym.). — 
218) Neue GroBschmetterlinge aus Abyssinien. Ebenda, p. 137—141 — 
(15 nn.). — 219) Apallaga separāta Strand n. g. n. sp. Hesperiidarum. 
Ebenda, p. 143—144 — (2 nn.) (Lep., Afr.). — 220) Druckfehler in meiner 
Arbeit iiber „Neue afrikanische Nomia-, Systropha- und Tetralonia-Arten". 
Ebenda. p. 144 — (Hym.). — 221) Zvvei neue sudamerikanische Formen von 
der Lepidopteren-Familie Riodinidae (Ervcinidae). Ebenda, p. 150 — 
(2 nn.). — 222) Eine neue Lasiocampide aus Kamerun. Ebenda, p. 150—151 — 
(1 n.) (Lep.). — 223) Eine neue riesenhafte Gelechiide aus Ecuador. Ebenda, 
p. 151 — (1 n.) (Lep.). — 224) Der Gattungsname Heteromma. Im 29. Bd., 
p. 16 (1912) — (2 nn.) (Lep.. Arschn.). — 226) Eine neue Form von Calli-
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morpha dominula L. Ebenda. p. 64 — (1 n.) (Lep.). — 226) Uber vier neue 
ider wenig bekannte afrikanische Nomia-Arten. Im Bd. 29. p. 104—106 
(1912) — (4 nn.) (Hvm.) — 227) Das \Veibchen von Dismorphia Niepelti 
Weym. Ebenda. p. 106—107 — (Lep. S.-Amer.) — 228) Eine neue Aberra-
tion von Chrvsophanus dispar Hw. var. rutilus Wernebg. Im Bd. 30, p. 98. 
! Fig. (1913) — (1 n.) (Lep., Eur.). — Entomologische Zeitschrift (Frankfurt 
a. M.): 229) Uber von Herrn Prof. Dr. S e i t z in der algerischen Provinz 
Constantine gesammelte Hymenoptera. Im Jahrg. XXIV. p. 214—220 
'1910) — (15 nn., Hvmenopt.). — 230) Anthophora norvegica Nvl. ist gute 
Art. Im Jahrg. XXV, p. 180—181 (1911) — (Hvm.). — 231) Ober einige 
Nebenformen europāischer Grolischmetterlinge. Ebenda, p. 253—254. 
-'57—258 (1912) — (13 nn.) (Lepid.). — 232) Zwei neue W'estermannia 
(Noctuidae). Im Jahrg. XXVII. p. 89 (1913) — (2 nn.) (Afr. Sumatra) 
(Lepid.). — 233) Uber die V9 von Coronidia orithea Cr. und difficilis 
Strand. Im Jahrg. XXX. p. 1 (1916) — (Lepid., S.-Amer.) — 234) Psociden-
Gespinste. Im Jahrg. XXXI, p. 67—68 (1917). — 2,35) Kritische Bemer
kungen zu H. M a r s c h n e r s 1914 erschienenen Aufsatz iiber Lvgris 
pnpulata. Ebenda, p. 74 (1917) — (Lepid). — 236) Ober den weiBen 
Discalfleck im Vorderfliigel bei Castnia cacica H.-Schāff. Von L. P f e i f f e r 
(mit Note von S t r a n d ) . Im Jahrg. XXIX. Nr. 7 (1915). — 237) Notizen 
zur Hymenopterenfauna Deutschlands. I.—III. Im Jahrg. XXXII, p. 2—4. 
7 (1918). — Entomologische Zeitschrift (Guben): 238) Eine neue norwe-
:-:ische Gelechide (Ge)echia (Lita) nordlandicolella Strand n. sp.). Im 
Jahrg. 16, Nr. 6 (1902) (Sep. 2 pp.) — (1 n.) (Lep.). — 239) Satvrus alcvone 
Schiff. v. norvegica Strand n. v. Im Jahrg. 17 (1903) p. 6 — (1 n.) (Lep.) — 
-'40) Wie sich die griinen Farben aufzuweichender Schmetterlinge erhalten 
iassen. Im Jahrg. 16, p. 70 (1902). — 241) Cidaria autumnalis Stroem ab. 
tonstricta Strand. Im Jahrg. 14. p. 61—62 (1900). — 242) Eine neue 
Varietāt von Crambus hortuellus Hb. Ebenda, p. 62. — 243) Crambus 
iiiarmicus Tengst. ab. pallidus Strand. Ebenda. p. 92. — 244) Berichtigung. 
Im Jahrg. 16, p. 26 (1902). — Entomologische Zeitschrift (Stuttgart): 
-45) Zur Kenntnis afrikanischer Ypthima-Arten auf Grund des im Berliner 
Museum vorhandenen Materials. Im Jahrg. XXIII, p. 112—114 (1909) — 
(18 nn.) (Lepid.).- — 246) Zur Kenntnis afrikanischer Lvcaenesthes-Arten. 
Ebenda, p. 124—125, 126—127 (1909) — (4 nn.) (Lepid.). — Druckfehler-
Ejerichtigungen. Ebenda, p. 145 (1909) — (Lepid.). — Entomologisk 
lidskrift: 247) Enumeratio hymenopterorum norvegicorum. Im Jahrg. 1898. 
P. 71—112. — 248) Et lidet bidrag til Norges entomologiske fauna. Im 
lahrg. 1899, p. 2871—292 — (Hym., Ort., Hem., Odon.). — 249) Notiophilus 
laticollis Chaud. i Norge? Ebenda. p. 292 — (Col.). — 250) Entomologiske 
notitser. Im Jahrg. 1900. p. 271—272 — (Col.. Lep.. Plecoptera). — 
-51) Entomologiske meddelelser. Ebenda, p. 30—32 — (Neur., Lep.. Col.). — 
-52) Trichoptera og Neuroptera-Planipennia samlede [i Norgel av . . . Im 
Jahrg. 1901. p. 93—96. — 253) For Norges fauna nye staphylinider og 
apioner. Ebenda, p. 143 — (Col.). — 254) Mesotype virgata Rott., en for 
Norges fauna ny geometer. Im Jahrg. 1902, p. 47 — (Lep.). — 255) Chlo-
roclystis chloerata Mab. v. hadenata Fuchs. en for Skandinavien n.v Geo
meter. Ebenda, p. 48 — 0-ep.). — 256) Plutella hyperboreella Strand n. 
sp. Ebenda, p. 63—64 — (1 n.) (Lep.). — 257) Norske fund av Hemiptera. 
Im Jahrg. 1902, p. 257—270 — (Norw.). — 258) Herr O. M. R e u t e r og 
mine „Norske fund av Hemiptera". Im Jahrg. 1903, p. 256—258 — (Rhvnch.. 
Norw.). — 259) Notis om nogle Odonater. Im Jahrg. 1902. p. 198 — 
(Norw.). — 260) Faunistik og kritik. Et sidste ord til hr. O. M. R e u t e r . 
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Im Jahrg. 1905. p. 193—198 — (Norvv. Rhynch. und AUgem.). — Fauna 
exotica. 261) Neue exotische Chalcididen der Gattungen Phasgonophoi\\ 
Westw.. Heptasmicra Ashm., Anacryptus Kby.. Antrocephalus Kby., Ape 
rilampus Wlk. und Chryseida Spin. Im Jahrg. I, p. 6—8. 9—10 (1911) 
(9 nn.) (Hvmenopt. S.-Ām., Orient., Afr.). — 262) Eine neue afrikanische 
Nymphalidine. Ebenda. p. 37 (1911) — (1 n.) (Lep.). — 263) Fiinf neue 
exotische Heterocera. Ebenda, p. 41—43 (1911) — (6 nn.) (Lepid.) (S.-Am.. 
Orient., Afr.). — 264) Zur Kenntnis der Arten der Notodontidengattmu 
Rigema Wlk. Ebenda, p. 49—50. 53—54 (1912) — (6 nn.). (Lepid., Afr.). 
265) VVas sind ,.Agaristidae"? Ebenda, p. 57 (1912) — (Lepid.). — 266) Zur 
Orientierung uber die afrikanischen Notodontidengattungen. Im Jahrg. II. 
p. 26—38, 29—31. 33—34, 38-^M). 41—42 (1912) — (1 n., Lepid.). — 267) Zvvei 
neue Satyriden von Roraima. Ebenda. p. 43—44, 47—48 (1912) — (3 nn.) 
(Lepid.. S.-Am.). — Internationale Entomologische Zeitschrift (Onben): 
268) Zvvei neue afrikanische Hesperijden. Im 3. Jahrg.. p. 176 (1909) — 
(3 nn.) (Lep.). — 259) Zum Vorkommen der Gattung Thaumetopoea Hb. in 
Āfrika: Thaumetopoea apologetica Strand n. sp. Ebenda, p. 196 (1909) 
(l n.) (Lep.). — 270) Lepidopteren von Eregli und Taurus in Kleinasien, ge
sammelt von Herrn Paul N i e d i e c k. Ebenda, p. 78 (1909) — (5 nn.). 
271) Lepidoptera aus Deutsch-Ost-Afrika, gesammelt von Herrn Dr. C. Uhli -
Ebenda. p. 128 (1909) — (5 nn.). — 272) Zvvei Gattungsnovitāten exotischer 
Heteroceren. Im 4. Jahrg., p. 98 (1910) — (2 nn.). — 273) Neue afrikanische 
Pierididen und Nvmphalididen,gesammelt von Herrn Prof. Dr. J. V o s s e 1 e r. 
Ebenda. p. 219 (1911) — (12 nn.) (Lep.). — 274) Neue afrikanische Geo-
metriden der Gattung Terina VvTk. Ebenda, p. 227 ( l91l) — (3 nn.) (Lep.). — 
275) Eine neue Pjraustine (Fam. Pyralidae) aus Kamerun. Im 5. Jahrg.-
p. 125 (1911) — (1 n.) (Lep.). — 276) Zvvei neue afrikanische Heterocera der 
Gattungen Phasicnecus und Thaumetopoea. Ebenda. p. 17 — (2 nn.) (Lep.).-
277) Eine neue afrikanische Psychide. Ebenda, p. 17 — (l n.) (Lep.). — 
278) Eine neue Pericopiide aus Brasilien (Lepid.). Ebenda, p. 77 — (1 n.). — 
279) Amblyteles nonagriae Holmgr. und celsiae Tischb. sind zvvei verschie-
dene Arten. Im 4. Jahrg., p. 41 (1910)—(Hym.) (Eur.). — 280) Eine neue sud-
amerikanische Biene der Gattung Corynura Spin. Im 5. Jahrg.. p. 35 (1911)-
(1 n.) (Hym.).— 281) Ober einige asiatische Arten der Schlupfwespengattuns 
Bracon F. im Kgl. Zoolog. Museum zu Berlin. Von P. C a m e r o n . ins 
Deutsche iibertragen und mit Vorvvort von Embrik S t r a n d . Ira 3. Jahrg-
p. 277 (1910) — (Hvm.). — 282) Zvvei neue Formen von Imbrasia Deyrollei 
J. Ths. Im 5. Jahrg., p. 257 sq. Mit 3 Fig. (1911) — (2 nn.) (Lep., Afr.). -
283) Ein neuer Bār von Thianschan. Im 6. Jahrg.. p. 2 (1912) — (2 nn.) 
(Lep.). — 284) Saturniidae aus Deutsch-Ost-Afrika. Im 5. Jahrg., p. 285 sq. 
(1911) — (2 nn.. auch Biol.). — 285) Drei neue Gattungsnamen in Arthro-
poda. Ebenda. p. 287 (1911) — (3 nn.). — 286) Neuer Name einer Braco-
nide. Im 5. Jahrg., p. 291 (1912) — (1 n.) ļHym.). — 287) Zur Kenntnis 
papuanischer und australischer Hymenopteren, insbesondere Schlupi-
wespen. Ebenda. p. 86 SQ. (Sep. 32 pp.) — (1911) — (23 nn.). — 288) Biolo-
gische Notiz iiber papuanische Trigonen. Im 6. Jahrg., p. 11 (1912) — 
(Hym.). — 289) Sich selbst im Wege. (Eine Bemerkung zu Josef R e d t e tī
fa a c h e r s ..Vergleichende Studien iiber das Fliigelgeāder der Insekten.") 
Im 7. Jahrg.. p. 52 (1913). — 290) Ober einige orientalische Rhopalocera 
aus der Sammlung des Herrn W. N i e p e 11. Im 8. Jahrg., p. 103 sq. (Sep. 
7 pp.) (1914) — (8 nn.) (Lep.). — 250a) Eine neue Form von Anthocharis 
cardamines L. Im 7. Jahrg., p. 323 sq. (Sep. 3 pp.). mit 3 Fig. (1914) — 
(1 n.) (Lep.). — 291) Zur Kenntnis des afrikanischen Papilio antheus (Cr.) 
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\Vesrw. Im 8. Jahrg., p. 3 SQ. (Sep. 8 pp.) (1914) — (7 nn.) (Lep.). — 
292) Eine neue āthiopische Nociuidenart der Gattung Acripia \Vlk. Im 

Jahrg., p. 18 (1915) — (1 n.) (Lep.). — 293) VVie Chr. Aurivillius „kri-
' siert". Ebenda, p. 32 (Lep.). — 294) Verzeichnis einiger Apidae von 
Sizilien. Ebenda, p. 31 (Sep. 3 pp.) — (Hym.) — 295) Neue Gattungsna-
n en in der Hymenopterologie und Lepidopterologie, nebst einigen allge-
::ein entomologischen Bemerkungen. Im 10. Jahrg., p. 137 (1917|) — 
(9 nn.). — 296) Kritische Bemerkungen zu S t i c h e l s Besprechung des 
2. l'eiles meiner ..Lepidoptera Niepeltiana". Im 11. Jahrg., p. 191—192 
(1917) und 207—208 (1918). — Iris (Dresden): 297) Ubersicht der bekannten 
Amphicallia-Arten. Im Jahrg. 1909, p. 99—103 — (1 n.) (Lep., Afr.). — 
298) Lepidoptera aus Deutsch-Ost-Afrika. gesammelt von Herrn Ober-
leumaflt W i n t g e n s . Ebenda, p. 104—121 — (12 nn.). — 299) Bemer-
• •ingen ūber die ersten Stānde von Eligma narcissus Cram. Ebenda 
• 183—184 — (Lep., Biol.). — 300) Ein Ahasver unter den Lepidopteren: 
We Limacodiden-Gattung Casphalia Wlk. ( = Zaracha Wlk . ) . Ebenda, 
P. 185—190. — 301) Ubersicht der Anaphe-Arten. Ebenda, p. 191—193 — 
'1 n.) (Lep.. Afr.). — 302) Eine neue Anaphe-Form. Im Jahrg. 1910. 
P, 183—184 — (1 n.) (Lep.. Afr.). — 303) Eine neue Carnegia-Art, nebst Be
merkungen ūber die Ludiinen. Ebenda, p. 185—189 — (1 n.) (Lep., Afr.). — 
>04) Schmetterlinge aus Zentral- und VVestsumatra, gesammelt von Herrn 
Dr. Max M o s z k o \ v s k i . Ebenda. p. 190—208 — (8 nn.). — 305) Die im 
Berliner Museum vorhandenen Ludia- und Holocera-Arten, nebst Beschrei-
bungen weiterer. von Prof. Dr. J. V o s s e l e r gesammelter afrikanischer 
'iroBschmetterlinge. Im Jahrg. 1911, p. 110—121 — (13 nn.) (Lep.). — 
iahrbūcher des nassauischen Vereines fūr Naturkunde: 306) Drei neue 
^rabroniden, nebst Bemerkungen zur Verbreitung einiger anderer Hyme-

•Pteren (exklusive Apiden) des Naturhistorischen Museums zu \Viesbaden. 
Im 63. Jahrg.. p. 45—52 (1910) — (3 nn.) (Afr.. Java e t c ) . — 307) Apidolo-
-isches aus dem Naturhistorischen Museum zu Wiesbaden. Ebenda, 
p. 35—45 — (6 nn.) (Hym. d. VVelt). — 308) Ober einige amerikanische 
Hvmenopteren des Naturhistorischen Museums zu VViesbaden. Ebenda, 
p. 8—18 — (5 nn.) — 309) Drei neue afrikanische Notodontiden der Gattung 
'/raphidura Strand. Jm 64. Jahrg., p. 121—123 (1911) — (4 nn.) (Lep.). — 
Alu) Ein bisher unbekanntes Dorylidenweibchen aus Kamerun. Ebenda, 
P. 118—120 — (1 n.) (Hym.). — 311) Neue afrikanische Bienen der Gattung 
^>mia. Ebenda. p. 124—136. — (12 nn.). — 312) Castņia angusta Druce. 
'm 66. Jahrg., p. 202—203 (1913) — (Lep.). — Chr. Schroders Jahrbuch 
'ber die Fortschritte der Entomologie: 313.—315) Protura fūr 1913 (4 pp.), 

( ollembola fūr 1913 (2 pp.). Thysanoptera fūr 1913 (2 pp.). (Liegt nur 
! ; l Korrektur vor!) — Jahreshefte des Vereines fūr vaterlāndische Na-
'arkunde in VVūrttemberg: 316) Ausgevvāhlte Kapiiel aus O. M. R e u t e r s 
•Revļsio critica Capsinarum" als Beitrag zur Biologie und Morphologie 
l | tr Capsiden. ins Deutsche ūbertragen von Embrik S t r a n d , ūberarbeitet 
^on.Th. H u e b e r und J. G u l d e . Im Jahrg. 1906, p. 263—311 — 
',Rhynch.). — Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin: 
•ļl') Verzeichnis der von Herrn Prof. Dr. L. S c h u l t z e vom Oberlauf 

J e s K. Augusta-Stroms in Deutsch-Neuguinea mitgebrachten Schmetter-
'"ge. Im 5. Bd.. p. 469 -474 , mit 3 Fig. (1911) — (9 nn.) (Lep.). — 318) Zoo-
'"Sische Ergebnisse der Expedition des Herrn Hauptmann a. D. F r o m m 
P08/1909 nach Deutsch-Ostafrika. Lepidoptera. E>enda, p. 277—304, mit 
' F | S - (1911) — (34 nn.). — 319) Beitrag zur Kenritnis der Lycaenidengat-
t l'ng Liphyra West\v. Ebenda. p. 307t—309 (1911) — (2 nn.) (Lep.). — 
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320) Zur Kenntnis der papuanischen Tagfaltergattung Tellervo Kby. (Ha-
madryas aut.). Ebenda. p. 477—482 (1911) — (4 nn.) (Lep.). — 321) Ober 
die von Herrn Ingenieur E. H i n t z in Kamerun gesammelten Hvmeno-
ptera, mit Beitrāgen zur Kenntnis afrikanischer Paniscus-Arten. Ebenda. 
p. 485—503 (1911) — (23 nn.). — 322—323) Zoologische Ergebnisse der E.x-
pedition des Herrn G. T e s s m a n n nach Sūdkamerun und Spaniseh-
Gulnea. Bienen. Im 6. Band, p. 265—312 (1912) (57 nn.) (Hvm.). — (Do.) 
Trigonalidae. Ebenda. p. 127—132 (1912) (6 nn.) (Hym.). — Naturen (Ber
gen): Fiinf populār-zoologische Aufsātze in: Jahrg. 1900, Nr. 2 u. 5 und 
1903. Nr. 6—7. Der eine: Pilledreiere (1900, Nr. 5) ist durch ein Verseher, 
des Druckers anonym erschienen. — Naturwissenschaftliche VVochenschriri: 
324) Notiz ūber Literatur iiber mitteleuropāische Crabronidae und Pompi-
lidae. Im Bd. XXVI, p. 64 (1911). — 325) Parasiten in Spinneneiern. Irti 
Bd. IX (N. F.). p. 294 (1910) — (Biol.). _ Nyt magazin for naturvide -
skaberne: 326) Bidrag til Hallingdals og Lvngōrs insektsauna. Im Bd. 37, 
p. 46—72 (1899) — (Lep., Orth., Hem., Dipt.). — 327) Fortegnelse over Co-
leoptera samlede av hr. A. W o 11 e b a e k saerlig i Fredrikstads omega. 
Im Bd. 37. p. 308—330 (1900). — 328) Beitrag zur Schmetterlingsiaii;:a 
Norwegens. Im Bd. 39, p. 25—72 (1901) — (41 nn.). — 329) Norske finde-
steder for Coleoptera. Ebenda. p. 327—336 (1901). — 330) Beitrag zur 
Schmetterlingsfauna Norvvegens, II. Im Bd. 40, p. 135—192 (1902) — (27 nn.) 
(Lep.). — 331) Beitrag zur Schmetterlingsfauna Norwegens, III. Im Bd. 
42, p. 109—179 (1904) — (20 nn.) (Lep.). — 332) Bemerkninger til Mvnt-
mester Mūnsters „Nye norske Coleoptera". Im Bd. 42, p. 180—182 (1904) 
(Norvveg. Col.). — 333) Nve bidrag til Norges hvmenopter. OK dipter-
fattna. Im Bd. 44, p. 95—104 (1906). — 334—340) N e u e B e i t r ā g e zur 
A r t h r o p o d e n f a u n a N o r w e g e n s nebst gelegentlichen Bemer
kungen ūber deutsche Arten. [Unter Mitwirkung von Spezialisten.] I.—V. 
(Vorvvort. Literaturverzeichnis, Copeognathen, Ichneumoninae. Anihopliil1-
Fossores, Myriopoda, Pseudoscorpiones, Oribatidae.) Im Bd. 48. p. 307—353 
(1910) (22 nn.). — VI.—XII. (Plecoptera. 7 Schlupfvvespenfamilien, Vespi-
dae, Formicidae, Chalastogastra.). Im Band 50. p. 1—51 (1912) (15 nn.). 
XIII.—XIV. (Heteroptera. Lycosidae.) Ebenda. p. 200—222 (1912). — XV. 
(Homoptera.) Im Bd. 51. p. 269—274 (1913) (1 nn.). — XVI.—XX. (Dipter.. 
Neuroptera, Schlupfvvespen.) Ebenda, p. 310—361, mit 5 Fig. (1914) 
(4 nn.). — XXI. (Cvnipidae.) Im Bd. 52 p. 353—356 (1915) (4 nn.). 
(XXII.—XXV. Im Bd. 56. p. 107—127 (1919) (8 nn.) (Hym., Lep.) 
341) Kritische Bemerkungen zu dem Artikel ,.Lepidopterologiske Med-
delelser I.". in Nvt Magazin for Naturvidenskaberne Bd. 53 (1915). 
p. 269—271. Im Band 54. p. 181—187 (1916). — Revue Zoologipue 
Africaine: 342) Neue afrikanische Arten der Bienengattungen Melecta. 
Crocisa und Megachile. In Vol. I. p. 78—85 (1911) — (9 nn.) (Hvm.) 
— 343) Ober zwei Rhopaloceren aus Kongo. In Vol. II. p. 479—481 
(1913) — (1 nn.) (Lep.). — 344) Striphnopterygidae aus Deutsch-
Ostafrika, gesammelt von Herrn Dr. R e u s s. In Vol. I.' p. 269—271 
(1911) — (3 nn.) (Lep.) — 345) Insectes rec. au Congo au cours du Voyage 
de S. A. R. le Prince A l b e r t d e B e l g i q u e . Lepidoptera, Heterocera. 
In Vol. II, p. 87—90 (1912) — (3 nn.). — Schriften der Naturforsch. Oe-
sellschaft in Danzig: 346) Beschreibungen neuer Schmetterlingsformen aus 
Norwegen. In (N. F.) 10, p. 285—286 (1901) — (9 nn.). — Societas Ento-
mologica: 347) Mylothris ruandana Strand n. sp. Im Jahrg. XXIV. p. 42—43 
(1909) — (1 nn.) (Afr.. Lep.). — 348) Ober das mutmaBliche VVeibchen von 
Abvnotha Preussi (Mab. et Vuill.). Ebenda. p. 97—99 (1909) — (Afr. 
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(Lep). — 349) Xanthospilopteryx limbomaculata Strand n. sp. Ebenda, 
p. 108 (1909) — (1 nn.) (Afr., Lep.). — 350) Eine neue afrikanische Phiba-
lapteryx-Art, Ebenda, p. 174 (1910) — (1 n.) (Lep.). — 351) Neue Tag-
īalter-Formen aus Usambara. Im Jahrg. XXV, p. 5—6 (1910) — (9 nn.). — 
352) Die Gattungsnamen Hemipecten und Dipaena in der Lepidopterologie. 
Ebenda, p. 26 (1910) — (1 n.). — 353) Neue Hvmenopterengattung. 
Ebenda. p. 26 (1910) — (1 n.). — 354) Neuer Gattungsname in der Lepi
dopterologie. Ebenda, p. 72 (1910) — (1 n.). — 355) Eine neue ostafrika-
nische Diatraea-Art. Ebenda, p. 91 (1911) — (1 n.) (Lep.). — 356) Die 
afrikanische Noctuidengattung Busseola Thur. Ebenda. p. 91—92 (1911) — 
(Lep.). — 357) Deskriptive Bemerkungen iiber drei afrikanische Schwār-
mer aus der Sammlung des Berliner Museums. Ebenda, p. 94—95 (1911) — 
(Cep.). — 358) Neue Rhynchotengattung. Ebenda. p. 19 (1910) — (1 n.). — 
359) Der Gattungsname Diplura. Ebenda, p. 14 (l910) — (2 nn.) (Lep., 
Aves). — 359a) Die Gattungsnamen Erigone, Ericia und Nordenskioeldia. 
Ebenda, p. 34 (1910) — (3 nn.) (Mollusca, Lepid., Arachn.). — 360) On some 
Asiatic Species of the Subfamilies Braconinae and Exothecinae in the Royal 
Berlin Museum. By P. C a m e r o n [herausgegeben und mit Vorvvort von 
Embrik S t r a n d ] . Ebenda, p. 11—12, 14—16, 19—20. 22—23, 25—26 
(1910) — (Hym.). — 361) Neue exotische Chalcididen der Gattungen 
Lvcisca Spin., Dirhinus Dalm. und Hontalia Cam. Im Jahrg. XXVI. 
P. 25—27 (1911) — (8 nn.) (Hymenopt., S.-Amer., Afr.). _ 362) Neue und 
wenig bekannte afrikanische Bienen der Gattungen Eriades, Steganomus 
und Prosopis. Im Jahrg. XXVII, p. 6—7, 11. 15—16, 20, 27, 30—31. 33—34 
(1912) — 16 nn.) — (Hymenopt.). — 363) Nachtrag zum zweiten Teil mei-
ner ,.Lepidoptera Niepcltiana". Im Jahrg. XXXII, p. 4 7 - ^ 9 . 51—52 (1917), 
und im Jahrg. XXXIII, p. 2—3. It—12. 19—20. 2 6 - 2 8 , 30—31, 38—39. 
43—14, 46—47 (1918) — (5 nn.). — Stettiner Entomol. Zeitung: 364) Be-
schreibungen afrikanischer Lepidoptera aus der Samllung des Stettiner Mu
seums. Im Jahrg. 1911, p. 369—3717 — (8 nn.). — Supplementa Entomolo-
grca: 365—368) H. S a u t e r s F o r m o s a - A u s b e u t e : Trigonalidae II. 
In Nr. 3. p. 32—33 (1914) (1 n.) (Hvm.). — Apidae I. In Nr. 2, p. 2 3 - 6 7 
(1913) (34 nn.) (Hym.). — Lymantriidae I. In Nr. 3, p. 35̂ —41 (1914) (4 nn.) 
(Lep.). — Limacodidae, Lasiocampidae und Psychidae. In Nr. 4, p. 4—13 
(1915) (6 nn.) (Lep.). — Syn og Segn (Kristiania): 25 populār-zoologische 
Aufsātze in den Jahrg. 1897. Nr. 1, 3 und 5; 1898, Nr. 5: 1899. Nr. 2 und 
5; 1900. Nr. 1 und 3; 1901, Nr. 4 und 5; 1902. Nr. 1, 3, 6, 7 und 8; 1903. 
Nr. 3. — Tijdschrift voor Entomologie: 369) On some Asiatic Species of 
Uie Subfamilies Exothec inae . . . by P. C a m e r o n [with a note by Embrik 
S t r a n d l . Im Band 53. p. 41 sq. (1910) — (Hym.). — Tromsō museums 
aarshefter: 37(0) Ichneumonologīske meddelelser. Im Band 23, p. 7—9 
(1900) — (Hym.). — Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft in VVien: 
371) Coleophora aethiopiformis Strand nov. spec. Im Jahrg. 1902. p. 562 — 
(1 n.) (Lep., Norwegen). — 372) 38 Referate in den Jahrg. 1899, 1900. 
1901, 1902 und 1904 (ca. 33 pg.). — VViener Entomologische Zeitung: 
373) Verzeichnis der von Herrn Oberleutnant F. R e u t e r an der Dume-
Miindung in Kamerun gesammelten und dem Kgl. zoolog. Museum in Berlin 
geschenkten Lepidopteren. Im 29. Jahrg., p. 29—35 (1910) — (7 nn.). — 
374) Faunistische und systematische Notizen iiber afrikanische Bienen. Im 
30. Jahrg., p. 135—159 (1911) — (14 nn.) (Hym.). — 375) Ein vergebener 
Gattungsname in Machiloidea. Ebenda, p. 77 (1911) — (1 n.). — 376) Eine 
echte Eucera von Sudamerika? Ebenda. p. 78—78 — (1 n.) (Hym.). — 
377) Eine neue Megachile von den Salomonen. Ebenda. p. 79—80 — (1 n.) 
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(Hym.). — 378) Neue und Wenig bekannte exotisclie Arten der Clialcididei 
gattungen Megastigmus Dalm.. Mesodiomorus Strand (n. g.), Polychroma 
tium D. T. und Leucospis F. Ebenda, p. 93—09 (1911) — (10 nn.) (Hym 
S.-Am., Formosa). — 379) On some Asiatic species of the Braconid Sut 
families Rhogadinae . . . by P. C a m e r o n [with a note by Embri 
S t r a n d l . Im 29. Jahrg., p. 1 sq. (1910) — (Hym.). — 380) Zwei neu 
sudamerikanische Stenophasmus (Stephanidae). Im 30. Jahrg., p. 14—1 i 
(1911) — (2 nn.) (Hym.). — 381) Anecphora angulosa n. sp. (Fulgoridae 
Ebenda, p. 16 — (1 n.) (Rhynch., Afr.) — 382) Zwei neue afrikaniscli 
Bienen der Gattungen Nomia und Omachthes. Ebenda, p. 223—225 
(2 nn.) (Hym.). — 383) Eine neue ostafrikanische Eule der Subfamilie Era 
strianae. Ebenda, p. 225—226 — (1 n.). — 384) Vorliegendes Verzeichni-
Ebenda, 37. Jahrg. 1918. — Zeitschrift fiir Naturwissenschaften (Halle a. S.) 
385) On some African Species of the Subfamilies Exothecinae. Aphrastobra 
c o n i n a e . . . by P. C a m e r o n [with a note by Embrik S t r a n d l . In Bei. 
81, p. 433 sq. (1909) — (Hym.). — Zeitschrift fiir wissenschaftliche Insekten 
biologie: 386) Lepidopterologische Ergebnisse einer Saŗnmelreise der Ge-
bruder Rangnow nach Persieti. Von lī. S t i c h e 1, mit Neubeschreibunge i 
von R. P u n g e l e r , E. S t r a n d und dem Autor. Im Band VII. p. 5 S( 
(1911), mein Beitrag p. 162—163, mit 1 Fig. (2 nn.). — Zoologische Jahr-
biicher. (Abt. fur System.): 387—391) Beitrāge zur Kenntnis der Hvmen-
opterenfauna von Paraguay auf Grund der Sammlungen und Beobachtun-
gen von Prof. J. D. Anisits. Unter Mitvvirkung mehrerer Spezialistet 
I.—VI. [Crabronidae, Thynnidae. Scoliidae, Mutillidae, Vespidae, Masa-
ridae, Chrysididae, EvaniidaeJ. Im 29. Band, p. 126—242 mit 1 Tafel (1911)1 
(41 nn. von mir). — VII. (Apidae). Ebenda, p. 455—562 (1910) (64 nn.). -
VIII. (Eumeneidae). Im 31. Band, p. 39—58 (1911). — IX. (Chalcididae). 
Ebenda, p. 377-406 (1911). — X. (Biologica). Im 33. Band, p. 257—346. 
mit 2 Tafeln und Textfiguren A—P. (1912). — Zoologisches Zentralblatt 
392) Referate iiber 23 Insekten-Arbeiten im 13. Band (1906). — 393) Ŗc-
ferate iiber 13 Insekten-Arbeiten im 14. Band (1907). — 394) Referate iiber 
53 Insekten-Arbeiten im 15. Band (1908). — 395) Referate iiber 61 Arbeiten 
nordischer Verfasser. [Nur in Korrektur vorliegend'.ļ (scheint nie erschiene; 
zu sein.) — B. C e ļ o j u m u a p r a k s t o s : 396) Coleoptera. Hymenoptera. 
Lepidoptera und Araneae. In: Report of the Second Norwegian Arctic 
Exped. in the „Fram" 1898—1902. Nr. 3. 30 pp. (1905) — (6 nn.). -
397) Apidae. In: Wissensch. Ergebn. d. deutschen Zentral-Afrika-Expe-
dition 1907—1908 unter Fiihrung Ādolf Friedrichs. Herzogs zu MecklenburK-
Band III, p. 135—166 (1610) — (24 nn.) (Hym.). — 399) Hymenoptērts 
fdu Perou et de l'Equateurļ. In: Mission dot service gēogr. de l'armēe pour 
la mesure d'un arc de meridien ēquator. en Amērique du Sud (1899—1906) 
T. X. fasc. 1, p. 13—32, pl. IV. Paris 1913. — 400) Lepidoptera. |n 
V o e 11 z k o w, Flora und Fauna der Comoren. (Reise in Ostafrika in 
den Jahren 1903-1905. Band III, p. 466^472) 1916 (1 n.). — C. D a ž ā 
d o s i z d e v u m o s : 401—405) Agaristinae. In Lepidopterorum Cata
logus editus a (Chr. A u r i v i l l i u s et) H. W a g n e r. Berlin 1912. 
82 pp. (34 nn.). — Brahmaeidae. Ebenda, 1913, 6 pp. — Megalopygidae. 
Dalceridae, Epipyropidae ļzusammen mit H. G. Dyar bearbeitet]. Ebenda. 
1913, 29 pp. — Arctiinae. Ebenda. 1919, 416 pp. — Lithosiinae et Nolinae. 
I. c. 1922, 400 pp. u. 1920, 60 pp. — 406—414) Gēnus Castnia. In: S e i t z . 
GroB-Schmetterlinge der Erde. Band, VI, p. 7—19. mit 8 kolor. Tafeln 
(1913) (41 nn.). — fDie indoaustralischen] Castniidae. Ebenda. Band X-
p. 1—4. Tafel 1 und (p. p.) 9 (1911) (11 nn.). — fDie indoaustralischen] 
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i mantriidae (inclus, Ratardinae u. Teara). Ebenda, p. 292—344. Bogen 
43—45 mit Tafeln 38—46 (1915—1925) (35 nn.). — [Die palaarktischenl Ly-
i antriidae. Ebenda. Band II. p. 109—141, mit Tafeln 19—23 (30 nn.). — [Die 
i i l a a r k t . l Thaumetopoeidae. Ebenda, p. 143—145 mit (p. p.) Tafeln 21 und 23 
(1911) (1 n.). — [Die palaarkt.] Drepanidae. Ebenda, p. 195—206, mit Tafeln 
(P. p.) 22, 23, 30 und 48 (1911) (8 nn.). — [Die palaarkt.] Psvchidae. 
< benda, p. 353—370. mit Taseln 55 und 56 (1912 (3 nn.). — [Die afrikani-
vhen] Castniidae 1. c. XIV. Bogen 2 (1926). — [Die indoaustral.l Bom-
1 c i d a e . 1. c. Bd. X, p. 436-^142 (1922). — 415—416) [recte: 412!ļ. Lepi-
doptera Niepeltiana. Abbildungen und Beschreibungen neuer und wenig 
l'.kannter Lepidopteren aus der Sammlung W Niepelt. Zirlau, 1914, 65 pp. 
mit 4 kolor. u. 8 schvvarzen Tafeln. 4° (16 nn.). — 2. Teil, Zirlau. 1916. 

pp. 5 Tafeln (47i nn.). 
D a r b i z o o l o ģ i j ā , izņemot entomoloģiju. A. Ž u r n ā l o s (uz

skaitīti alfabētiskā kārtā). Abhandl. d. Naturhistor. Gesellsch. Nurnberg: 
1 ! [413] Ober eine Porrhomma-Art aus frānkischen Hohlen. In 
Bd. 16. p. 139—152, 1 Tafeln (1906). — Auch als: Mitteil. aus d. 
kul. Naturalienkab. zu Stuttgart, Nr. 32, erschienen (Arachn.). — Abhandl. 
u. Ber. d. Kgl. Zool. u. Anthrop.-Ethnogr. Museums zu Dresden: 2) [414] 
S p i n n e n t i e r e aus Neuguinea (Opiliones, Psechridae und Clubionidae), ge-
s mnelt von Dr. Schlaginhaufen. In Bd. 13. Nr. 5, 16 pp. (1911) (20 nn.) 
'Arachn.). — Abhandl. d. Senckenberg. Naturf. Gesellschaft Frankfurt 
• M.: 3) [415] Araneae von den Aru- und Kei-Inseln. In Bd. 34, p. 127—199, 
mit 1 kolor., 1 doppelten u. 1 einfachen schwarzen Taf. (1911) (92 nn.). — 
j) [416] Opiliones der Aru-und Kei-Inseln. Ebenda. p. 201—205 (1911) 
(3 n n . ) . — 5) [417] Indoaustralische, papuanische und polynesische Spinnen 
des Senckenbergischen Museums. In Bd. 36. p. 181—274, mit 2 k o l o r . und 
•* schvvarzen Tafeln (1915) (25 nn.). — 6) [4181 Japanische Spinnen [Mit-
\^rfasser: W. B ō s e n b e r g , alleiniger verantvvortlicher Verfasser: Embr. 
S t r a n d ] . In Bd. 30, 330 pp., mit 7 kolorierten und 1 schvvarzen Einzel-
lafel und 6 schvvarzen Doppeltafeln (1906), 4° (259 nn.). — Abhandl. d. na
turf. Gesellsch. Gōrlitz: 7) [419] Bemerkungen i i b e r norvvegische Lateri-
Kraden nebst Beschreibungen drei n e u e r o d e r wenig bekannter Arten. In 
1 J d - 23, 15 pp. (Sep.!), 3. Fig. (1901) (Arachn.). - 8) [4201 Sud- und ost-
asiatische Spinnen. I. In Bd. 25, p. 107—215, 1 Taf. (19071) (34 nn.). — 
9 ) [421] II. Ebenda, Bd. 26, p. 1—128 (1909) (5 nn.). — Archiv for mathe-
matik og naturvidenskab: 10) [422] Araneae Hallingdaliae. Beretning om 
araneologiske undersogelser i Hallingdal sommeren 1898. Bd. XXI, Nr. 6, 
l k S PP. (1899) (2 nn., auch Biol. e tc ) . — 11) [423] Theridiiden aus dem n ō r d -

»chen Norvvegen. Bd. XXIV, Nr. 2, 66 pp.. 18 Figg. (1901) (16 nn., auch 
Biol. etc.) (Arachn.). — 12) [424] Nordafrikanische, hauptsāchlich von Carlo 
Freiherr von Erlanger gesammelte Clubioniden. In Bd. XXIX, Nr. 2, 70 pp. 
, | , J 08) (Arachn.) (2 nn.). Auch als Mitteil. aus d. Kgl. Naturalienkabinett 
2 1 1 Stuttgart, Nr. 55. erschienen. — Archiv fiir Naturgeschichte. (Redaktion 
d e s Archivs seit 1910): 13) [4251 Verzeichnis der von Oscar Neumann in 
Sud-Aethiopien gcsammelten Spinnen. In J a h r g . 74. Bd. I, p. 13—66, Taf. 
ļ}< Figg. 1—27. Diese und die fig. Arbeit s i n d a u c h als: Mitt. aus d. Kgl. 
^tituralienkab. zu Stuttgart, Nr. 58. zusammen erschienen (1908). — 
J4) [426] Nordafrikanische Spinnen. hauptsāchlich von Carlo Freiherr von 
r-rlanger gesammelt (Dictvnidae . . . [11 kleinere Familien]). Mit Ver-
zeichnis der gesamten system.-faunist. Literatur i i b e r afrikanische Spin
nen. Ebenda. p. 67—128, Taf. II. Figg. la—8a [cfr. vorige Arbeitll 
•3 nn.). _ 15) [427] Nordafrikanische, hauptsāchlich v o n Carlo Freiherr 
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von Erlanger gesammehe Lycosiden. Im 73. Jahrg., I. Bd., p. 291—*7(i, 
1 Taf. (1908) (Arachn.) (6 nn.). Auch als: Mitteil. aus d. Kgl. Natūrai.n-
kabinett zu Stuttgart, Nr, 52, erschienen. — 16) 1428] Erstes Verzeic! ns 
der bei Rom von Adolfo Rossi gesammelten Spinnen. Im 75. Jahrg., I. Bd„ 
p. 129—138 (1909) (1 nn. — 17) [429] Bemerkungen ūber einige Arachn i. mi 
aus wūrttembergischen und frānkischen Hohlen. Im 76. Jahrg., I. I d„ 
2. Heft, p. 44—52 (1910) (1 nn.). — 18) [430] Arachniden von der kan: ri-
schen Insel Gomera, gesammelt von Herrn Prof. Dr. W. May. In 1911, 
Bd. I. Heft 2, p. 189—201 (6 nn.). — 19) [431] Vorlāufige Diagnosen neuer 
Spinnen, insbesondere aus der Sūdsee. des Senckenbergischen Museu as. 
Ebenda, p. 202—207 (47 nn.). — 20) [432] Ober einige Spinnen aus Trav.tn-
core in Indien. In 1912, A. 8, p. 144—148 (2 nn.). — 21) [4331 Eine neue 
ostasiatische Ameisenspinne. In Jahrg. 1913. A. 7, p. 168—170 (1 n.) 
(Arachn.). — 22) [434] Neue indoaustralische und polynesische Spin eti 
des Senckenbergischen Museums. In Jahrg. 1913, A. 6, p. 113—123 (38 r.n.) 
(Arachn.). — 23. [4351 Erste Mitteilung ūber Spinnen aus Palāstina, :e-
sammelt von Herrn Dr. J. Aharoni. In Jahrg. 1913, A. 10, p. 147—162 
(7 nn.) (Arachn.). — 24) [436] Zweite- Mitteilung ūber Spinnen aus Pi lā-
s t i n a . . . In 1914, A. 3, p. 173—186 (9 nn.). — 25) [436] Dritte Mitteilung 
ūber Spinnen aus Palāstina, gesammelt von Herrn Dr. J. A h a r o n i . In 
1915, A. 2, p. 134—17|1 (28 nn.) (Arachn.). — 25a) [437] Neue Namen ver-
schiedener Tiere. Im Jahrg. 1914, A. 1, p. 163—164 (8 nn.) (Hym.. Lep., 
Arachn., Crust., Vermes) [Ent. Verz. Nr. 94]. — 26) [438] Centralafri a-
nische Clubioniden (Wiss. Ergebn. d . . . Exped . . . Herzogs zu Mecklenbu 
In 1915. A. 11. p. 79—98 (14 nn.) (Arachn.). — 27—31) [439—4431 Ara !. 
nologica varia I—IX. Ebenda. p. 112—123 (6 nn.). — X—XIII. In 1' 1". 
A. 1, p. 117—120. — XIV—XVIII. In 1916, A. 2. p. 70—76, mit 2 Fig. 
(14 nn.). — XIX—XX. Ebenda, p. 158—167. — XXI—XXIV. In 1916, A 3. 
p. 39—44, mit 2 Fig. (1 nn.). — 32) [444] Ūber einige Arachnida aus Buea 
in Kamerun, gesammelt von Herrn E. Hintz. In 1915, A. 11, p. 139—149 
(5 nn.). — 33) [445i Collectanea Arachnologica. Beitrāge zur Bibliograp1'^ 
und Geschichte der Arachnologie. In 1916, A. 1. p. 42—69. — 34) [446] 
Systematisch-faunistische Studien ūber palāarktische, afrikanische undaia-
rikanische Spinnen des Senckenbergischen Museums. In Jahrg. 1915, A. % 
p. 1—153 (33 nn.) (Arachn.). — 35—36) [447^148] Zur Kenntnis japaniseUr 
Spinnen I. In Jahrg. 1916, A. 11, p. 73—90, mit 1 Taf. — II. Ebenda. 
P. 90—113, mit 1 Doppeltafel u. 4 Textfig. — 37) [449] Der norvvegisek 
Naturforscher Hans Strōm (1726—1797) und seine zoologischen Schriften. 
Ein Blatt aus der Geschichte der norwegischen Zoologie 1. c . 1917. A. 6. 
p. 27—46. — 38) [450] Die zoologischen VVerke von Pontoppidan (1753). 
Leem (1767) und VVilse (1779, 1790—1792). Aus der Geschichte der nor-
wegischen Zoologie 1. c , 1917. A. 7. p. 150—156. — 39) [4511 Vorliegemk-
Verzeichnis. — 39a) Johannes Gistel und seine zoologischen Schriften 1. c • 
1917. A. 11. p. 124—149. — Archiv f. Naturgeschichte. Jahresberichu: 
40—48) [452—4601 ūber M y r i o p o d a fūr 1905. In Jahrg. 1905. Bd II. 

H. 2, Lief. 3, p. 741—749. — f. 1906. 1. c. 1907, II., 2. 3. p. 112—119. 
f. 1907. 1. c. 1908, II., 2, 3, p. 191—200. — f. 1908. 1. c. 1909. II., 2, 3. 
P. 171—178. — f. 1909. 1. c. 1910. Bd. V. H. 2, p. 1—22. 
f. 1910. 1. c. 1911, V. 2, p. 1—17. — f. 1911. 1. c. 1912. Abt o-
Heft 10, p. 1—11. f. 1912. 1. c. 1913. B. 10, p. 1—14. — f. 19.13. 
I. c. 1914, B. 10. p. 1—20. — Zusammen 110 pp. _ 49—57) iiber 
A r a c h n i d a fiir 1905. 1. c. 1906, II, 2, 3, p. 750—788. — f. 1906. 1. c. 19"'-
II, 2. 3. p. 120—159. — f. 1907. 1. c. 1908, II, 2, 3, p. 201—244. — f. 190»-
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I. c. 1909, II, 2, 3, p. 1T(8—228. — f. 1909. 1. c. 1910, V, 2, p. 23—79 — 
i. 1910. 1. c. 1911, V, 2, p. 18—75. — f. 1911. I. c . 1912, B. 10, p. 11—60. — 
ī 1912. 1. c. 1913, B. 10. p. 15—61. — f. 1913. 1. c. 1914, B. 10. p. 20—99. — 
/ :sammen 457 pp. — 58 —66) iiber P r o t o t r a c h e a t a fur 1905. 1. c. 
1 '06, II, 2. 3, p. 789—790. — f. 1906. 1. c . 1907, II, 2, 3, p. 160—161. — 
i 1907. 1. c. 1908, II, 2, 3, p. 245—246. — f. 1908. 1. c. 1909. II, 2. 3, 
P 228—229. — f. 1909. 1. c. 1910. V. 2, p. 80—81. — f. 1910. 1. c. 1911, V, 2, 
P 75—76. — f. 1911, 1. c. 1912, B. 10, 60—61. — f. 1912. 1. c. 1913, B. 10, 
P 61—62. — f. 1913. 1. c. 1914, B. 10. p. 100—103. — Zusammen 20 pp. — 
f i —82) ūber E c h i n o d e r m a t a (mit EinschluB der f o s s i 1 e n) fūr 
i 97. 1. c. Jahrg. 1903, Bd. II, Heft 3, p. 1—78. — f. 1898. 1. c , p. 1—76. — 
f. 1899. 1. c. 1904, II, 3, p. 1—148. — f. 1900. 1. c. 1905, II, 3, p. 1—168. — 
f 1901 (nur die fossilen!). 1. c. 1906, II, 3, p. 25—72. — f. 1902 (nur die 
iossilen!). 1. c , p. 32—74. — f. 1903. 1. c , p. 1—82. — f. 1904. I. c . 
p. 1—100. — f. 1905. 1. c , 1907, II, 3, p. 1—69. — f. 1906. 1. c. 1907t II, 3, 
P 1—57. — f. 1907. 1. c. 1908, II, 3, p. 1—74. — f. 1908. 1. c. 1909, II, 3, 
p 1—29. — f. 1909. 1. c. 1910, Bd. VI. H. 2, p. 1—74. — f. 1910. 1. c. 1911. 
VI, 2, p. 1—58 — f .1911. 1. c. 1912, B. 12, p. 1—56. — f. 1912. 1. c. 1913, 
B. 12, p. 1—54. —Also Echinod. zusammen 1213 pp. — 83—85) [497] ūber 
k s c e s fūr 1898t 1. c. Jahrg. 1905, Bd. II, H. 1, p. 1—72. — f. 1899. 1. c. 
p. l _ ^ 2 . — f. 1906. 1. c. 1907, II, 1. p. 1—86. — Zusammen 210 pp. 86) [498] 
Aiserdem im Archiv f. Naturgeschichte 130 Rezensionen, 76 pp. — Bergens 
Vuseums Aarbog: 87) [499] Theridiiden und Argiopiden, gesammelt von 
Mr. H. Seebohm in Krasnojarsk (Sibirien) 1878. Jahrg. 1903, Nr. 10. 8 pp. 

n n . ) (Arachn.). — 88) [500] Theridiiden aus dem vvestlichen Norvvegen. 
Jahrg. 1902, Nr. 6, 23 pp., 6 Fig. (3 nn.) (Arachn.). — Berichte des natur-
u i s s . Ver. in Regensburg: 89) [501] Zur Naturgeschichte der Araneiden 
N >rwegens. In Heft VI. 1896—1897, p. 53—57. — 90) [502] Zoologische 
Mitteilungen. In Heft VII, 1898—1899, p. 100—119 (1900) (Lep., Mammalia). — 
Centralblatt fūr Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten: 
51) [5031 Eine neue Protozoengattung. Im 62. Bd. (I. Abt., Orig.), Heft 6, 
P, 479 (1912) (1 n.). — Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger: 
'-') [504] Die Dictyniden, Dysderiden, Drassiden. Clubioniden und Agale-
P i d e n der Collett'schen Spinnensammlung. Jahrg. 1904, Nr. 5, 16 pp. (3 nn.) 
(Arachn., Norw.). — Det kgl. norske Videnskabtrs Selskabs Skrifter 
( j r o n d h j e m ) : 93) Zur Kenntnis der Arachniden Norwegens. Jahrg. 1900, 
Nr. 2, 46 pp. (10 nn.). — 94) Theridiidae, Argiopidae und Mimetidae aus 
der Collett'schen Spinnensammlung. Jahrg. 1903. Nr. 7 (1904), 9 pp. (1 n.) 
(Arachn.. Norw.). — Deutsche Entomolog. Zeitschrift: 96) [507] Eine neue 
M p a n i s c h e Ctenizine (Araneae). In Jahrg. 1910. p. 441—442 (1 n.) 
'Arachn.) — Entomologische Berichten: 96) [508] [Mitteilungen ūber die 
'erbreitung der Trogulus-Arten]. In: A. C. Oudemans, ,.Trogulus trica-
nnatus L." in Bd. IV, p. 277 (1916). — Entomologische Mitteilungen: 
*f>a) Arbeit Nr. 199 meines Entomolog. Verzeichnisses behandelt auch 
Araneae: Bd. VII, p. 161 (1918) (Litauen). — Entomologische Rundschau: 
y) [509] Eine neue zweiāugige Spinne. Im 26. Jahrg.. Nr. 8 (Sep. 2 pp.) 
(1909) (1 n.) (Paraguay). — 97a) Der Gattungsname Heteromma. Im 
2 l >- Bd. D. 16 (1912) (Lep., Arachn.) [Im Ent. Verz. Nr. 224]. — Entomologi-
S c ' ie Zeitschrift (Frankfurt a. M.): 98) [5101 Die arachnologischen Arbeiten 
v on A. W. M. van Hasselt. Im Bd. 33. p. 15 sq. — Entomologische Zeitschr. 
(Guben): 99) [511] Theridium bōsenbergi Strand nom. nov. In Jahrg. 18, 
Ņr. 23 (1904) (Sep. 1 p.) (1 n., Arachn.). — Entomologisk Tidskrift: 
1 ( , 0) [512] Oversigt over de skandinaviske arter av slegten Lycosa (Latr.). 
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In Jahrg. 1898, p. 145—158 (1898) (Arachn.). — Folkevennen (Kristiāni ): 
2 populār-zoolog. Aufsātze in: Jahrg. 1899. Nr. 7 und 1900, Nr. 4. — Internat. 
Entomolog. Zeitschrift (Guben): 101) [5131 Drei neue Gattungsnamen in 
Arthropoda. Jahrg. 5, p. 287 (1911) (3 nn.) [Im Ent. Verz. Nr. 285i. -
102) [514] Zvvei neue exotische Myrmarachne-Arten. Im 4. Jahrg. p. 13 
(1910) (2 nn.) (Arachn., Afr., Formosa). — 103) Drei netie Gattungsnam n 
in Arachnida. Im 5. Jahrg. p. 346 (1912). — 104) Zvvei neue Artennamen in 
CIadocera. Im 5. Jahrg. p. 86 (2 nn.) (Crust.). — Jahrbiicher d. nassa ;:-
schen Ver. f. Naturkunde; 105) [517ļ Ober einige Vogelspinnen und afri
kanische Spinnen des naturhistorischen Museums zu \Viesbaden. Im Jali x . 
59, p. 1—45, mit 3 Fig. (1906) (14 nn.) (Arachn.), (Afr., S.-Amer., Orient.). -
Auch als Mitteil. aus d. Naturalienkabinett zu Stuttgart, Nr. 35, erschie-
nen. — 106) Sumatra- und Neu-Guinea-Spinnen des Naturhistorischen M u 
seums zu Wiesbaden. Ebenda, p. 259—278 (6 nn.). — Zusammen mit den 
beiden f!g. Arbeiten auch als Mitteil. aus d. Kgl. Naturalienkabinett zu 
Stuttgart, Nr. 37. erschienen. — 107) Islāndische Arachniden. Ebei; la, 
p. 281—284 (1 n.). — Cfr. vorige Arbeit! — 108) [5181 Weiteres iiber afri
kanische Spinnen des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden. Ebenda, 
p. 287—298 (2 nn.). — Cfr. die beiden vorhergehenden Arbeiten! 
109) [521] Nordafrikanische, hauptsāchlich von Carlo Freiherr von Erlanger 
gesammelte Thomisiden. In Jahrg. 60, p. 103—147 (1907) (3 nn.). — Atieti 
als Mitteil. aus d. Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart, No. 53, erschienen 
110) [522] Einige Spinnen aus Kamerun, Java und Australien. Ebenda, 
p. 177—219 (1907) (13 nn.). — 111) Eine neue Avicularia nebst Bemr-
kungen iiber andere sudamerikanische Spinnen. Ebenda, p. 220—227 (1 n.). 
— 112) [5241 Exotisch-araneologisches. I, Amerikanische, hauptsācblicii 
in Peru, Boliven und Yosemitetal in Californien gesammelte Spinnen. 
II. Spinnen aus Kamerun. III. Obersicht der bekannten Mysterocratcs-
Arten. IV. Zur Kenntnis der Aranea rufipalpis (Luc). Im 61. Jahrg. 
p. 223—295 (1908) (32 nn.) — 113) [525] Einige Arachniden aus der K r i m . 
Im 63. Jahrg., p. 114—118 (1910) (2 nn.). — 114) [5261 Bemerkungen zu dem 
Kataloge amerikanischer Spinnen von Alexander Petrunkevitch. h" 
65. Jahrg., p. 171—177 (1912) (Arachn.). — 115) [527] Drei neue Spinnen von 
Victoria in Australien. Im 66. Jahrg., p. 204—209 (1913) (3 nn.) (Arachn.). -
116) Ober afrikanische Arten der Spinnengattung Prodidomus Hentz. Im 
68. Jahrg., p. 76—86 (1915) (1 n.). — 117) Neue oder wenig bekannte 
āthiopische Spinnen aus dem Naturhistorischen Mus. in Wiesbaden. Ebenda. 
p. 88—100 (7 nn.). — 118) Bemerkungen iiber eine afrikanische Pedipal-
penart. Ebenda, 1 p. (Arachn.). — 119) Zehn neue āthiopische Lycosideii 
nebst Bemerkungen ūber einige vveitere exotische Araneae. Im 69. Jahrs-
p. 98—118 (1916) (10 nn.). — 120) Zur Kenntnis afrikanischer Arten der 
Aviculariidengattungen Idiops Perty, Harpactira Auss. und Pterinochilus 
Poc. Im 70. Jahrg., p. 162—171 (2 nn.). — Jahreshefte d. Ver. f. vattr-
lānd. Naturkunde in Wūrttemberg: 121) [533] Tropisch-afrikanische Spinnen 
des Kgl. Naturalienkabinetts in Stuttgart. Im Jahrg. 1906. p. 13—103. mit 
3 Figg. (1906) (41 nn.). Auch als: Mitteil. aus d. Kgl. Naturalienkabinett 
zu Stuttgart, No. 31, erschienen. — 122) [5341 Aviculariidae und Atrieb 1-' 
des Kgl. Naturalienkabinetts zu Stuttgart. In Jahrg. 1907, p. 1—100 (28 nn.) 
(Arachn. d. VVelt). Auch als: Mitteil. aus d. Kgl. Naturalienkabinett zu 
Stuttgart, Nr. 40, erschienen. — 123) [535] Nordafrikanische, hauptsāchlicu 
von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelte Aviculariidae, Drassidae und 
Theridiidae. In Jahrg. 1908, p. 1—101. Auch als: Mitteil. aus d. Kgl. Na
turalienkabinett zu Stuttgart, No. 56. erschienen (Arachn.) (3 nn.). — 
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lenaische Zeitschrift f. Naturvvissenschaft: 124) [536] Beobachtungen an 
Ovarialeiern einiger Spinnen. Im 40. Bd., p. 487—4%, 1 Doppeltaf. (1905).— 
Mitteilungen aus d. Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart siehe Nr. 1, 12. 
13—15, 105—109, 121—123, 127, 129, 130, 138. 139, 144, 156. — Naturen 
(Bergen): Cfr. mein Entomolog. Verzeichnis p. 172. — Natunvissenschaft-
iiche VVochenschrift: Cfr. das Entomolog. Verzeichnis p. 173. — Nyt ma-
•iazin for naturvidenskaberne: 125) [537] En malakologisk notits. In Bd. 37, 
p. 45 (1899). — 126) Arachnologisches. Im Bd. 38, p. 95—102. mit 1 Fig. 
(1900) (4 nn.). — 127) Beitrāge zur Spinnenfauna Madagaskars. In Bd. 46, 
P. 1—227 (1908) (3 nn.). Auch als: Mitteil. aus d. Kgl. Naturalienkab. zu 
Stuttgart, No. 57, erschienen. — 127a) Neue Beitrāge zur Arthropoden-
Fauna N o r w e g e n s . . . Cfr. das Entomologische Verzeichnis Nr. 334—340 
(Arachn., Myr.). — Revue Suisse de Zoologie: 12S) [540] Nordafrikanische, 
hauptsāchlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelte Argiopiden. 
In Bd. 16. p. 329—440 (1908) (Arachn.) (1 n.). — Societas Entomologica: 
129) [541] Ober einige tropisch-afrikanische Spinnen. Im Jahrg. XXII, 
P. 65—67, 74—75, 83—85. 90—92 (1907). — Auch als: Mitteil. aus dem 
Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart, No. 50, erschienen. — 130) Nord
afrikanische, hauptsāchlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelte 
Oxyopiden und Salticiden. Ebenda, p. 145—147, 156, 163—164, 180—181, 
186—188 (1908) und im Jahrg. XXIII, p. 49—51. 59—60. 69—70. 76—717, 
84—86, 90—92, 110—111, 117. 155—156, 173—175, 180—181, 187—188 
(1908—1909) und Jahrg. XXIV., p. 4—6, 12—14, 21—22, 36—38, 44^16, 
53—54, 62, 68—69. 74—76. 82—85. 90—91 (1909) (5 nn.). — Auch als Mitteil. 
aus d. Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart, No. 51, erschienen. — 131) Eine 
neue cteniforme Spinne aus Guatemala. In Jahrg. 25. p. 14 (1910) (1 n.). — 
132) Der Gattungsname Diplura. Ebenda, p. 14 (1910) (2 nn.) (Lep., Aves).— 
133) Eine neue Wolfspinne von den Kleinen Antillen. Ebenda. p. 19 (1910) 
(1 n.). — 133a) Die Gattungsnamen Erigone, Ericia und Nordenskioeldia. 
Ebenda p. 34 (1910) (3 nn.) (Mollusca, Lepid., Arachn.) [Im Entomol. Verz. 
als Nr. 359a]. — 134) [546i Zvvei vergebene Gattungsnamen in Opiliones. 
hn Jahrg. XXVI. p. 14 (1911) (2 nn.) (Arachn.). — Syn og Segn (Kristiania): 
Cfr. das Entomologische Verzeichnis p. 174. — Tromsō museums aarshefter: 
135) Fortegnelse over endel af Sparre Schneider i det arktiske Norge sam-
lede Araneider. im Bd. 23. p. 9—12 (1900) (Arachn.). — Verhandl. d. 
zool.-bot. Gesellsch. in VVien: 136) [5481 Einige Fundorte fiir Araneiden im 
sudlichen Nonvegen. In Jahrg. 1898, p. 401—404. — 137) Referete uber 
Arbeiten von N. Holmgren (1898') und Chr. Aurivillius (1898) im Jahrg. 1899, 
P. 127—128, J. A. Grieg (1898) und A. Appellōf (1898), ebenda p. 256—258. 
E. Reuter (1899), C. Fristedt (1898), L. G. Anderson (1898), ebenda 
P. 298—300, E. Strand (1898). S. Thor (1899), E. Strand (1899), ebenda 
P. 438—439; K. Bonnevie (1899). H. Kiaer (1899), G. O. Sars (1899). E. Ar-
nesen (1898), J. Tidemand-Ruud (1898). im Jahrg. 1900, p. 54—56, E. Lōnn-
berg (1898). ebenda p. 148, E. Strand (3 Arb. 1899). ebenda p. 311—312; 
E. Strand (2 Arb. 1900). S. Lampa (1901). O. J. Lie-Pettersen (1900). im 
lahrg. 1901, p. 541—2, S. Thor (1900) u. E. Strand (2 Arb. 1900), ebenda 
P. 620—622; J. Meves (1903) u. V. Franz (1903), im Jahrg. 1904, p. 161—164, 
•'• VVagner (1903), ebenda p 478, J. Gross (1903), ebenda p. 605; Helliesen 
G899) u. Strand (2 mal. 1901), im Jahrg. 1902, p. 425. Strand (1901) u. Sp. 
Schneider (1901). ebenda p. 503—4. Strand (4 mal. 1901) p. 583—4, Munster 
(1901), ebenda p. 729—730. Zusammen 40 Referate, ca. 33 pp. — Zeit
schrift f. Naturvvissenschaften (Halle a. S.): 138) [5501 Afrikanische und 
siidamerikanische Aviculariiden, hauptsāchlich aus dem Naturhistorischen 
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Museum zu Lūbeck. Im 79.. Bd., p. 170—266 (1907) (3 nn.). (Arachn.). -
Zusammen mit der fig. Arbeit auch als: Mitteil. aus d. Kgl. Naturalien 
kabinett zu Stuttgart, Nr. 49, erschienen. — 139) Ober drei Clubioniden 
und eine Pisauride vom Sorata in den Cordilleren. Ebenda p. 422—431 
(2 nn.) (Arachn.). — 140) Neue oder wenig bekannte amerikanische Lyco-
slden aus der Sammlung des verstorbenen Mr. Thomas NVorkman. In Bd. 
81, p. 277—286 (1909) (5 nn.) (Arachn.). — Zeitschrift f. wissensch. Zoologie: 
141) Studien ūber Bau und Entwicklung der Spinnen I—III. In Bd. 80. 
p. 515—5413, 1 Doppeltaf. (1906). — Zoologischer Anzeiger: 142) [5541 Drei 
neue Xysticus-Arten. Im Bd. 23, p. 366—372, mit 3 Figg. (1900) (3 nn.) 
(Arachn.). — 143) Change of the name of a species of Xysticus. Bd. 24. 
p. 66 (1901) (1 n.) (Arachn.). — 144) Diagnosen nordafrikanischer, haupt-
sāchlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelter Spinnen. Im Bd. 30. 
p. 605—6371, 656—690 (1906) (185 nn.) (Arachn.). Auch als: Mitteil. aus d. 
Kgl. Naturalienkab. zu Stuttgart, Nr. 36, erschienen. — 145) Verzeichnis 
der bis jetzt bet Marburg von Prof. Dr. M. Zimmermann aufgefundenen 
Spinnenarten. Im Bd. 32, p. 216—243 (1907) (3 nn.) (auch Biol.). — 
146) [5581 Zur Systematik der Spinnen. Im Bd. 31. p. 851—861 (1907). — 
147) Vorlāufige Diagnosen afrikanischer und sūdamerikanischer Spinnen 
Ebenda, p. 525—558 (1907) (89 nn.). — 148) Vorlāufige Diagnosen sud- und 
ostasiatischer Clubioniden, Ageleniden, Pisauriden. Lycosiden, Oxyopiden 
und Salticiden. Ebenda p. 559—570 (45 nn.). — 149) Zwei neue Spinnen 
aus vvūrttembergischen Hōhlen. Ebenda p. 570—576 (2 nn.). — 
150) [562] Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Ebenda 
p. 725—748 (63 nn.). — 151) [5631 Diagnosen neuer auBereuropāischer 
Argiopiden. Im Bd. 33, p. 1—4 (1908) (Arachn., S.-Amer., Afr.) (16 nn.). -
152) [5641 Neue auBereuropāische Spinnen. Ebenda p. 5—7 (1908) (9 nn.) 
(Afr., S.-Amer.). — 153) [565] Diagnosen neuer auBereuropāischer Spinnen 
In Bd. 32. p. 769—773 (1908) (13 nn.) (Afr.. S.-Am.). — 154) [566] Neue 
oder wenig bekannte Lycoctenus-Arten des Berliner Museums. Im Bd. 3-1 
P. 329—337 (1909) (Arachn., S.-Amer.) (5 nn.). — Zoologische Jahrbūcher 
(Abt. fūr System.): 155) [5671 Spinnen des Zoologischen Institūts in Tū-
bingen. Im 24. Bd.. p. 391—468 (1907) (23 nn.) (Arachn. d. Welt). -
156) Afrikanische Spinnen (exkl. Aviculariiden). hauptsāchlich aus dem 
Kapland. Im 25. Bd., p. 557—731 (907) (3 nn.). Auch als Mitteil. aus 
d. Kgl. Naturalienkabinett zu Stuttgart, Nr. 54, erschienen. — 157) [569] Neue 
oder wenig bekannte neotropische cteniforme Spinnen des Berliner Mu
seums. Im 28. Bd., p. 401—428 (1909) (14 nn.) (Arachn.). — 158) [570] Ober 
einige australische Spinnen des Senckenbergischen Museums. Im 35. Bd.. 
p. 599—624 (1913) (17 nn.) (Arachn.). — 159) [571] Arachniden aus Mada-
gascar, gesammelt von Herrn Vvalter Kauderu. Im Bd. 26, p. 453^188. mit 
12 Textfigg. (13 n.). — 160) Neue oder wenig bekannte sūdamerikanische 
Cupiennius- und Ctenus-Arten. In Bd. 28, p. 293—328 (1909) (Arachn.i 
(19 nn.). — Zoologisches Zentralblatt: 161) [5731 R e f e r a t e ūber 66 
Arachniden-Arbeiten, 23 Insekten-Arbeiten und 1 malacol.-entom. Arbeit. 
im 13. Bd. (1906). — 162) [574] Referate ūber 108 Arachniden-Arbeiten. 
13 Insekten-Arbeiten und 13 weitere zoologische Arbeiten, im 14. Bd. 
(1907). — 163) [575] Referate ūber 35 Arachniden-Arbeiten, 53 Insekten-
Arbeiten. im 15. Bd. (1908). — 164) [5761 Referate ūber 61 Arbeiten nor-
discher Verfasser [Nur in Korrektur vorliegendll. — B . C e ļ o j u m u a p 
r a k s t o s : 164a) Cfr. Ent. Verz. Nr. 396! — 165) [5771 Arachnida I. In: 
Wissensch. Ergebn. d. deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907—190S 
unter Fūhrung Ādolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. Bd. IV. 
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p. ,525—474 (1913) (122 nn.). — 166—167) [ 5 7 8 - 9 ] Spinnentiere von Sūd-
airika und einigen Inseln, gesammelt bei der Deutschen Sūdpolar-Expe-
J ion 1901—1903. In: Deutsche Sūdpolar-Expedition X, Zool. II, p. 543—596 
(1909i) (36 nn.). — [Notiz iiber Rhipicephalus simus C. L. K.] in: Speiser, 

lben (Acarina). Ebenda p. 602 (1909). — 168) [580] Araneae. In: Avi-
L.ina Spitzbergensis, herausg. von A. Koenig. Bonn 1911, p. 280—283 
(l n.). — 169) [581] Spinnen der Familien Sparassidae, Lycosidae, Sica-
n-dae und Pholcidae aus Kolumbien. In: Fuhrmann & Mayor, Voyage 
d ixploration scientifique en Colombie. Neuchatel 1914, p. 810—820 

nn.). — 170) [582] [Einige von mir stammende. anonym erschienene 
A'gaben iiber Spinnen]. In: Voeltzkovv, Flora und Fauna der Comoren. 
I1 eise in Ostafrika in den Jahren 1903—1905, Bd. III. p. 476). 1916. — 
C D a ž ā d o s i z d e v u m o s : 171) [5831 Die arktischen Araneae. Opilio-
i s und Chernetes. In: Romer u. Schaudinn, Fauna Arctia, Bd. IV, p. 431 
bis 478, 3 Figg., 4° (1906) (5 nn.). — 172 [5841 Norske fuglar. I. Sitjefuglar. 
Knstiania 1901, 205 pp., 8U. Mit Textfiguren. — 173) Irecte 174J [585] 
IVevision und Ergānzung der Artikel iiber Spinnentiere und TausendfūBler 
i einer neuen Auflage von Meyers Korjversationslexikon.l — 

P a p i l d i n ā j u m s d a r b i e m e n t o m o l o ģ i j ā : 586) Neue Bei
trāge zur Arthropodenfauna Norvvegens nebst gelegentlichen Bemerkungen 
iiber deutsche Arten. XXVI. Neue Kleinschmatterlinge aus Ranen in Nord-
l_andj In: Nyt magazini for naturvidenskaberne 1919. p. 121—127. — 
587) H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Pyralididae, Subf. Pyraustinae. In: 
' ris 32 (1918). p. 33—91. — 588) [Do. do.], Pyralididae [5 Subfam.]. In: 
Stett Entomol. Zeit. 79 p. 248—276 (1919). — 589) [Do. do.], Pyralididae 
11 Subfam.]. In: Entomol. Mitteilungen VIII. 49 sq. — 590) Literatur ūber 
die Biolocie der Psychiden. In: Entomol. Zeitschrift 32, p. 34—5 (1918). — 
591) Deinboll's Insektensammlung. In: Nyt mag. f. naturvid. 1918. p. 129—130 
(1919). — 592) Ober das Abāndern von Parnassius Apollo L. Von 
1 Bryk unter Mitvvirkung von E. Fischer, A. Pagenstecher und E. Strand. 
Mit 35 Tafeln. Berlin 1918. — 593) Note sur quelques Apides du Congo 
i ; ,-lge. In: Revue Zool. Africaine 8. p. 87—106 (1920). — 594) Eine neue 
Eustrotia aus Sūdafrika. In: Wiener Ent. Zeit. 1912, p. 234. — 595) Noctuiden 
aus Belgisch Kongo, In: Zeitschr. d. ōsterr. Ent.-Ver. 3, p. 77—8. 88—91. 
, v —100 etc. (1918) (Sep. 21 pp.). — 596) Lepidoptera, Hvmenoptera und 
Arachniden aus Macedonien. Ebenda 4. p. 44—45 (1919). — 597) Ober einige 
lepidoptera . . . aus Belgisch Kongo. In: Intern. Ent. Zeitschr. 12. p. 101—104, 
U4—116 (1918). — 598) Ober einige Heterocera... aus Belgisch Kongo. In: 

1 '"t. Rundsch. 35. p. 28. 32, 3 5 - ^ 6 , 41—2, 45—6 (1918). — 599) Apidolo-
Kisches. In: Societes Entom. 34. p. 13—14. 19—20. 22—23, 27—28, 31—32, 
33—35 (1919). — 600) Zwei neue deutsche Oonatopus-Arten nebst einigen 
biologischen Bemerkungen, In: Entomol. Mitteil. 8, p. 201—7 (1919). — 
" ! ,D [Zwei Beschreibungen in und die Redaktion vonl Niepelt's „Nach-
trāge zu Lepidoptera Niepeltiana". Zirlau 1918. 4°. Mit Taf. — 602) Ober 
einige Apidae des Deutschen Entomol. Museums. In: Archiv f. Naturg. 1917t 
A - 11. p. 57—71 (1919). — 603) Einige Bemerkungen zu H. Zerny's ,.Kritik" 
des Seitzschen Werkes. In: Entomol. Zeitschr. 32, p. 103—104. P ē c 
l y 18. g. Strands publicējis zinātnisko darbu virkni: Ž u r n ā l o s (uzskaitīti 
alfabētiskā kārtā). A c t a U n i v e r s . L a t v i e n s i s : Liste des 
^octuides exotiques dēcrits dans mes travaux jusqu'en 1926. 1. c. 17. 
P- 565—^97 (1928). — Zoological and oalaeontogical nomenclatorical notēs. 
'• c. 20. p. 1—29 (1929) ( = Latv. Univ. Sistēm. Zoolog. Inst. Darbi. Nr. 29.) — 
°n the variability of the Polecat (Putorius putorius L.). especially on 
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a peculiar specimen found in Latvia. 1. c. 20. p. 71—76. 2 figg. (\9.)) 
( = Latv. Univ. Sistēm. Zool. Inst. Darbi, Nr. 30). — A r c h i v f r 
N a t u r g e s c h i c h t e : H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Noctuidae I 
1. c. 1917. A. 10, p. 129—162. — [Do. do. do.ļ. Noctuidae II. nebst Na li-
trāgen zu den Familien Arctiidae, Lymantriidae, Notodontidae, Geometrid c. 
Thyrididae, Pyralididae, Tortricidae, Gelechiidae und Oecophoridae. I. c. 
1918. A. 12, p. 102—197. — Eine neue Lycaenidenform der Gattung Liphvra 
und eine neue Epanaphe. 1. c. 1922. A. 12, p. 169—170. — Beitrāge zur 
Kenntnis der Verbreitung und Formen exotischer Heterocera, insbesondta: 
Pyralididen. 1. c. 1919. A. 12, p. 114—166. — Rezensionen. 1. c. 1918. A. i-', 
p. 197—200; 1919. A. 12, p. 166; 1916. A. 6. p. 151—158; 1916. A. 5, 
p. 164—173; 1916. A. 9, p. 198 -200; 1917. A. 2. p. 170—177; 1917. A. 3, 
p. 186—187; 1917. A. 4, p. 2071-215; 1917. A. 6. p. 183—185; 1917. A. 7. 
p. l£j6; 1918. A. 10, p. 188; 1921. A. 3, p. 3 2 3 - 3 2 4 ; 1922. A. 8. p. 27.': 
1925. A. 4, p. 181—183: 1925. A. 5, p. 160; 1925. A. 8. p. 168; 1925. A. 12, 
p. 284—288; 1926. A. 4, p. 134—136; 1926. A. 5. p. 127—128: 1926. A. 7. 
p. 135—136: 1926. A. 11, p. 351—352. — [Jahresberichte iiberl Myriopo la 
fur 1914. 1. c. 1915. B. 10, p. 1—13; iiber Arachnida fur 1914. 1. c. p. 14—57: 
iiber Prototracheata fUr 1914. 1. c. p. 58—59 (1919); iiber Pisces fur 1913. 
1. c. 1914. B. 4, p. 1—109 (1919); iiber Orthoptera fiir 1914. 1. c. 1915. 
B. 9; iiber Orthoptera fur 1915. 1. c. 1916. B. 9; [Mitarbeit an dem 
Jahresberichtl iiber Pisces fūr 1914 [cfr. Postscriptum!|. 1. c. 1915. B. 4, 
p. 1 sq. — Beitrāge zur Lepidopterenfauna Norwegens und Deutschlau Js 
(Neue Beitrāge Arthropodenfauna Norvvegens XXVII). 1. c. 1919. A. 4, 
p. 1—82. — Arachniden aus Belgisch Kongo I. 1. c. 1919. A. 12, p. 98—113. 
Systematisch-faunistische Beitrāge zur Kenntnis exotischer Heteroci ra 
und Grypocera. 1. c. 1920. A 7, p. 113—172. — Neue Beitrāge zur 
Arthropodenfauna Norwegens XXVII—XXX. 1. c. 1920. A. 12. p. 1—1'5. -
Apidologisches. insbesondere ūber palāarktische Andrena-Arten. 1. 
1921. A. 3, p. 266—304. — Miscellanea hymenopterologica. 1. c. 19— 
A. 3, p. 196—200. — Neue Namen lāngst beschriebener Tiere. 1. c. 192'. 
A. 4, p. 142. — Apidologisches, insbesondere ūber palāarktische Halietuv 
Arten. 1. c. 1921. A. 3, p. 305—322. — Uber einige indoaustralische Spinne1 • 
1. c. 1922. A. 4. p. 143—149. — Miscellanea Lepidopterologica et Araci,-
nologica I.—VI. 1. c. 1922. A. 8, p. 267—272. — Neubenennungen palāar!:-
tischer Lepidoptera und Apidae. I. c. 1925. A. 12, p. 281—283. — Neucs 
ūber die fossile Fischfamilie Cephalaspidae und vervvandte Formen. 1. c. 
1926. A. 12, p. 54—56 ( = Latv. Sistēm. Zoolog. Inst. Darbi. Nr. 31). 
Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. 1. c. 1926. 
A. 8. p. 30—75 ( = Latv. Univ. Sistēm. Zoolog. Inst. Darbi. Nr. 27). 
Spinnen aus Hallingdal im siidlichen Norwegen. 1. c. 1926. A. 7. p. 86—91) 
( = Latv. Univ. Sistēm. Zoolog. Inst. Darbi, Nr. 26). — Animaux divers. 
nommēs jusqu'en 1926 dans Ies travaux de . . . 1. c. 1925. A. 8, p. 62—66 
(1927). — Catalogue des Arachnides. que j'ai dēcrits jusqui'ā l'annēē 1920. 
1. c. 1925. A. 8, p. 1—61 (1927). — [Nachtrag zul A. Krausse. Ober eini^' 
auslāndische Haus- und VValdmāuse. 1. c. 1921. A. 6, p. 42. — [Gattungs-
und Artenverzeichnis in: Fruhstorfer, Die Orthopteren der Schweiz' 
1. c. 1921. A. 5. — Zur Coleopterenfauna Norvvegens .1. c. 1923. A. 4, 
p. 186—187. — t Sorhagen, Beitrāge zur Biologie europāischer Nepticula-
Arten. Herausgegeben und ergānzt von Embrik Strand. 1. c. 1922. A. 3 
mit 4 Taf. und 7 Textfigg. — B i o l o g i c a l A b s t r a c t s : [Mehrert 
Referate 1927 und 1928i. — B u l l e t i n d e l a S o c . Z o o l o g i que 
d e F r a n c e : Liste des Khopalocēres et Grypocēres exotiques dēcrits 
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dans mes travaux jusqu"en 1926. 1. c. 51, p. 397»—418 (1927). — C e n t r a l -
i i l a t t f i i r M i n e r a l . , G e o l . u n d P a l a o n t o l o g i e : Zu meinen 
ieuen fossilen Trigonienarten. 1. c. . p. (1929). — D e u t s c h e 
r ī n t o m o l . Z e i t s c h r i f t : Lypophemus Bemh. 1921 muss Polyphema-
tiana Strand 1914 heissen. 1. c. 1921. p. 180. — E n t o m o l . M i t t e i 
l u n g e n : [Kritik und Ergānzung zul Henriksen og Lundbeck. Gronlands 
l.andarthropoder (1917). 1. c. 7. p. 114—116 (1918). — Eine neue Tortricide 
aus Kiautschau (Lep.). 1. c. 9, p. 30—32, 1 fig. (1920). — E n t o m o l o g i -
s c h e s N a c h r i c h t b l a t t : Enumeration des Hētērocēres exoti-
u u e s . . . 1. c. I, p. 12—25, 42—55 (1927). — Schach dem Typenkult! 1. c. II. 
p. 61—63 (1928). — Einige vergebene Namen in palārktischen Braco-
nidae. 1. c. II. p. 41—44 (1928) ( = Latv. Ūniv. Sistēm. Zool. Inst. Darbi. 
N'r. 28). — Die arachnologischen Gattungsnamen t Archaea und Argyope. 
i. c. II. p. 46 (1928). — Wandtafeln als Hilfsmittel bei zoogeographischen 
Vorlesungen. 1. c. II. p. 45 (1928). — t Oryctoblattina Scudder 1895 
(nec 1879!) muss t Blattinopsiella Meunier 1907 heissen! 1. c. II. p. 47 
(1928). — Kritisches ūber P. Blūthgens Behandlung einiger Halictus-
Arten. 1. c. III. p. 35—38, 60—68 (1929). — Nomenclatorische Bemerkungen 
iiber einige Coleopterengattungen. I. c. II p. 2—3, 31 (1928). — Gesetzt, 
ZNveimal korrigert und dennoch nicht verōffentlicht! Das Schicksal 
dreier Namen schwedischer Lepidopteren. 1. c. II. p. 4—6, 31 (1928). — 
E n t o m ō l o g i c a l N e w s : Autobiographies of Entomologists and 
Arachnologists wanted! 1. c. 35, p. 178 (1924) [Ein Aufruf, der in 25 Zeit-
sehriften und 5 Sprachen abgedruckt worden istlļ. — Lepidopterorum 
Catalogus [zusammen mit W. Junkļ. 1. c. 39, p. 285 (1928). — E n t o m o -
l o g i s c h e R u n d s c h a u : l'bcr einige exotische Saturniiden. insbe
sondere der Gattung Automeris. 1. c. 37, p. 8, 12. 16, 18—19. 21—22 (1920). — 
E n t o m o g i s c h e Z e i t s c h r i f t (Frankfurt a. M.): Notizen zur 
Hymenopterenfauna Deutschlands. IV.—VII. 1. c. 34. Nr. 4. (1920): 
IDO. do. do.ļ VIII. 1. c. 35, Nr. 9 (1921). — Drei \venig bekannte exotische 
Grossschmetterlinge. 1. c. 32. Nr. 21. — Colias hyale L. ab. eratoides 
Strand. 1. c. 32. Nr. 20. — Bemerkungen ūber Geschlechtsbestimmung und 
Oeāderuntersuchungen bei Lepidopteren. 1. c. 35. Nr. 1. 5 pp. (Sep.!) 
(1920). — Eine Andrena mit monstrōsem Geāder. 1. c. 35. Nr. 3 (1920). — 
Neue Namen dreier Insektengattungen. 1. c. 34. Nr. 26 (1921). — [Bespre-
chung von Seitz, Grossschmetterlinge der Erde. I. c. 33. Nr. 15 (1919) 
IAutorbezeichnung: Sļ . — H. Sauter*s Formosa-Ausbeute: Nachtrāge zu 
den Lepidoptera. 1. c. 36. Nr. 1. 12 pp. (Sep.!) (1922). — Enumeration des 
Hymēnoptēres qui jusqu'a l'annēe 1926 ont ētē dēcrits dans Ies travaux 
Je . . . 1. c. 40. p. 409—412, 470—473, 41. p. 36—37, 62—65, 112—116. 
139—145, 253—257, 291—295 (1926—27).— Bemerkungen zu dem vorher-
gehenden Artikel von Dr. Wehrli ūber eine verkannte Psjchidenart. 1. c. 
41. p. 332—333 (1927). — Kritische Betrachtungen zu einigen hymenopte-
'ologischen „Leistungen" des Herrn P. Blūthgen nebst allgemeinen Bemer
kungen ūber „Typen", „Spezialisten" etc. 1. c. 42. p. 324-^28 (1928). — 
Redaktionelles. 1. c. 40. p. 214. 3 pp. (Sep.!) (1926). — Inhaltsverzeichnis 
zum Jahrg. 39 (1926) und 40 (1927). — F l o r a o g F a u n a : Anmodning 
om at faa tilsendt autobiografier! 1. c. 1924. Heft A . (1924). — F o l i a 
Z o o l o g i c a e t H y d r o b i o l o g i c a : (Redakcija!). — I n s e k t e n -
l ' o r s e : Ober Frnhstorfers „Tessiner VVanderblder". 1. c. 38, Nr. 21 
(1921). — I n t e r n a t. E n t o m o l . Z e i t s c h r i f t : Eine neue Cosside 
von Key. 1. c. 13. Nr. 12. p. 93 (1919). — Bemerkungen ūber einige exotische 
Grossschmetterlinge. 1. c. 14. p. 133-134, 145—150 (1920). — Notizen zum 
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Vorkommen einiger deutscher Lepidoptera. 1. c. 15. Nr. 5. 3 pp. (Sep.! 
(1921). — Lepidoptera und Hvmenoptera aus Kurland. gesammelt vor 
Dr. W. Horn. 1. c. 15. Nr. 5. p. 36 (1921). — Zwei neue neotropisciu 
Nvmphalididenformen. 1. c. 15. Nr. 14. p. 109—110 (1921). — Ober vie 
mediterrane Bienen. 1. c. 15. Nr. 1. p. 2 (1921). — Tubuliferola Strand 191 ī 
ist kein Synonym! 1. c. 15. Nr. 1. p. 3 (1921). — Neļima norvegica Straiu 
1900 (Opiliones). 1. c. 15. p. 120 (1921). — Fiinf neue Insektengattungen 
1. c. 14. p. 174 (1921). — H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Crabronidai. 
und Scoliidae IV. 1. c. 16. p. 147—151, 156—1571 163—164, 171—173, 187—18' 
(1922 23). — t Daila Torre. 1. c. 22. p. 337—340. 1 fig. (1929). — Caber, 
pusaria L. ab. monotonica Strand ist nicht Synonym zu ab. ablatari; 
Fuchs! 1. c. 22. p. 364—365 (1929). — Catalogue des Microlēiidoptēre 
qui j'ai dēcrts jusqu' ā l'annēe 1926 [Titel und Vorvvort auch deutsch;! 
1. c. 20. Nr. 3 9 - ^ 5 . 16 pp. (Sep.i) (1927). — Ober die larvenfangender 
Wespen. 1. c. 18. p. 104 (1924). — Wer arbeitet mit? [Mitverfasser 
W. Junk]. 1. c. 22. p. 35—36 (1928). — [Mitarbeit an: Niepelt. Neue Formei: 
exotischer Rhopalocerenļ. 1. c. 14. Nr. 3 (1920). — I n t e r n . R e v u e d 
g e s . H y d r o b i o l . u n d H y d r o g r a p h i e : Bemerkungen iiber die 
Meeresforschungsarbeiten in Lettland in den letzten fūnf .Jahren [Mitver
fasser: V. Ozolinļ. 1 c. 21. p. 479 —480 (1929). Auch besonders erschienen: 
Riga 1929. — I r i s : Kritische Bemerkungen und Berichtigungen zum 
Supplementband I des Hampson'schen „Catalogue of the Lepidoptera 
Phalaenae". 1. c. 34. p. 217—226 (1920). — Lepidoptera aus Sudvvest 
Australien. 1. c. 38. 14. pp. (Sep.;) (1924). — L a m b i l T i o n e a : Quelques 
variētēs et aberrations de Lēpidoptēres palēarctiques. 1. c. 1927. 
p. 80—87. — Fatistes de nomenclature dans un nouveau travail sur Ies 
Opiliones. 1. c. 1928. p. 41—44. — A bas le culte des types! 1. c. 1929. 
p. 23—26. — L a t v . U n i v . S i s t ē m . Z o o l . I n s t . D a r b i : [cfr. sub 
„Archiv fiir Naturgeschichte". ..Acta Univers. Latviensis" et ,.Entomol. 
Nachrichtsblatt"ļ. — N o t u l a e E n t o m o l o g i c a e : Demande de^ 
Autobiographies des Entomologistes! 1. c. III. Nr. 4. p. 130 (1923). — 
P s y c h e (Boston): Down vvitli the type-cult! 1. c. 36. p. (1929). — 
S o c i e t a s E n t o m o l o g i c a : [Ober ,.Lepidopterorum Catalogus"! 
|M tverfasser: W. Junkļ. 1. c. 43. p. 16 (1928). — S t e t t i n e r E n t o m o l . 
Z e i t u n g : Zur Verbreitung von Larentia cognata Thbg. 1. c. 90. 
p. 88—89 (1929). — S y n o g S e g n : Sjaelelivet hjaa insekti. 1. c. 1925. 
24 pp. (Sep.!) — T i j d s c h r i f t v o o r E n t o m o l o g i e: [Mitarbeit 
(crf. p. 4) an: Oudemans, Kritisch historisch overzicht der Acarologie. II 
p. I—XVII, 1—1097]. 1. c. 72, Suppl. (1929). — W i e n e r E n t o m o l o g . 
Z e i t u n g : „Der Schmetterlingsschiesser" isi ein Fabeltier! 1. c. vol. 41. 
als Beilage (1924). — Z e i t s c h r . d. O s t e r r e i c h . E n t . - V ē r e i n s : 
Zur Kenntnis neotropischer Joppinen (Hvmenoptera). 1. c. 6. 12 pp. (Sep.'.' 
(1921) u. 7. 17 pp. (Sep.!) (1922). — [Nachtrag zum Nekrolog auf Hans 
Hirschke]. 1. c. 6. p. 55 (1921). — Z o o l o g i s c h e r A n z e i g e r : 
Kritische Bemerkungen zu Roevvers „Weberknechte". 1. c. 76. p. 53—58 
(1928). — Protest gegen den sogenannten ,.Ehrenkodex" der Nomenklatur-
regeln. 1. c. . p. (1929). — Nochmals Kritik der Roevverschen 
„Weberknechte". 1. c. p. (1929). — D a ž ā d o s i z d e v u m o s . 
Lepidopterorum Catalogus. pars 28 (Lepidarbelidae [Mitverfasser: K. VV. 
v. Daila Torrel u. Heterogvnididae. 14 pp. (1923): pars 31 (Aegeriidae 
[Mitverfasser: K. W. v. Daila Torrel). 202 pp. (1925): pars 34 (Psvchidae 
[Mitverfasser: K. W. v. Daila Torrel). 211 pp. (1929). — fMitarbeit an: 
Bang-Haas, Novitātes Macrolepidopterologicae I—IV (1926—1929)]. — 
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In: Scitz. Grossschmetterlinge der Erde. Bd. X. p. 417—432 (1922) (die 
orientalischen Eupterotidae); Bd. X. p. 497 scj. (1926) fMitarbeit anl d. 
nrientalischen Satumiidae. — fZ'rkular iiber ,.Lepidopterorum Catalogus" 
Mitverfasser: W. Junkl. Berlin 1927 [eine englische und eine deutsche 
Ausgabe]. — [Biographical Dictionary of Entomologists and Arachnologistsl 
[ein mehrbandiges. noch (August 1929) nicht erschienenes VVerkl. 

10. Profesors Oktāvs Trebū dzimis 1876. gada 25. jūnijā, 
Pernavā, apmeklējis Pernavas ģimnasiju, beidzis Maskavas 
Universitātes fisikas un matemātikas fakultāti, ieguvis Leipci-
gas Universitātes Dr. phil. grādu 1901. gadā ar disertāciju 
„Einige stoffliche Einflūsse auf die Kohlensāureassimilation bei 
submersen Pflanzen" (iespiests Minchenē 1903.). Kā botāniķis 
0 . Trebū darbojies Charkavas Universitātē, Novočerkaskas 
un Rīgas Politechniskā Institūtā. Viņš strādājis aļģu flōristikā, 
parasītisko sēņu flōristikā, ūredineju bioloģijā, ķērpju simbiōsē, 
ziedu bioloģijā, dīgšanas fisioloģijā, oglekļa maiņas un slāpekļa 
barošanas fisioloģijā, labības selekcijā. O. Trebū darbojas par 
augu fisioloģijas un anatomijas docentu matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātē no fakultātes dibināšanas. Latvijas Univer
sitātes 5 gadu pastāvēšanas svētku gadījumā viņš ievēlēts par 
Dr. rer. nat. honoris causa; 1927. gada 1. jūnijā ievēlēts par 
Latvijas Universitātes profesoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Verzeichnis einiger grūnen Algen 
Pernaus u. nāchster Umgegend. 1901. 2) Einige stoffliche Ein
flūsse auf die Kohlensāureassimilation bei submersen Pflanzen. 
1903. 3) Zur Stickstoffernāhrung der grūnen Pflanze. 1904. 
4) Die Keimung der Moossporen in ihrer Beziehung zum Lichte. 
1905. 5) Organische Sāuren alsKohlenstoffquelle bei Algen. 1905. 
6) Stārkebildung aus Adonit im Blatte von Adonis vernalis. 
1909. 7) Stārkebildung aus Sorbit bei Rosaceen. 1909. 8) In
fektionsversuche mit parasitischen Pilzen. I. 1912. 9) Die frei-
lebende Alge und die Gonidie Cvstococcus humicola in bezug 
auf die Flecbtensvmbiose. 1912. 10) Infektionsversuche mit 
Parasitischen Pilzen Ii. 1912. 11) Verzeichnis von Pilzen mit 
neuen Nāhrpflanzen. 1912. 12) Verzeichniss von parasitischen 
Pilzen aus dem Kreise Pernau. 1912. 13) Infektionsversuche 
mit parasitischen Pilzen III. 1912. 14) CnHcoK-b napa3HraiecKnx-b 
rpH6oB-b,co6paHHbix'b B'b XapbKOBCKOfiry6. (1913). 15) Verzeichnis 
von Grūnalgen der Urngebung Rigas. 1913. 16) Infektionsver
suche mit parasitischen Pilzen. IV. 1914. 17) Cbervvinterung 
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vermittels Mvcels bei einigen parasitischen Pilzcn. 1914. 
18) A30THCT0e nHTame MX0B-b. (1914K 19) Beobachtuih, 
von spontaner Frerndbestāubung bei der Erbse. 1924. 20) Beo-
bachtungen ūber Vererbung von Kornfarbe und Anthocvan 
beim Roggen. 1925. 21) Ober Fremdbestāubung bei der. 
Erbsen. 1926. 

B. Docenti. 

1. Docents Leons Āboliņš dzimis 1895. g. 17. aprīl 
Madonas (Valkas) apriņķī, Stāmerienas pagastā. Pirmizglītību 
viņš ieguvis mājās un Stāmerienas grieķu-katoļu draudze: 
skolā; pēc tam iestājies Valkas reālskolā, kuru pabeidzi: 
1914. gadā; 1914./15. gadā studējis Maskavas Šaņjavska ūni 
versitātē filosofiju, 1915. gadā janvārī nolicis latīņu valodas 
eksāmenu par ģimnasijas kursu pie Pēterpils mācības apgabala 
un tā paša gada rudenī iestājies Pēterpils Universitātes mate
mātikas un dabas zinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaļā, se
višķi nododamies histoloģijas un salīdzināmās anatomijas stu
dijām pie profesoriem Dogeļa un Šimkeviča. 1916. gada ru
denī A. Āboliņš pārgājis uz Maskavas Universitāti, turpinādams 
salīdzināmās anatomijas studijas pie prof. Severcova ; 1920. g 
rudenī viņš atgriezies Latvijā, un 11. oktobrī piejemts par sub-
asistentu Latvijas Universitātes jaundibinātā, prof. N. G. Lebe-
dinska vadītā salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās 
zooloģijas institūtā. 1921. gada rudenī L. Āboliņš nolicis pie 
matemātikas un dabas zinātņu fakultātes valsts eksāmenus un 
1922. gadā iesniedzis studiju darbu, ar ko ieguvis dabas zi
nātņu kandidāta grādu; 1922. gadā ievēlēts par jaunāko asi
stentu pie tās pašas katedras. 1923. un 1924. g. vasaras mēne
šus viņš ar Kultūras Fonda pabalstu pavadījis zinātniskā ko
mandējumā Vīnes Zinātņu Akadēmijas bioloģisko pētījumu in
stitūtā (Biologische Versuchsanstalt) pie prof. H. Pšibrama: 
1923. gada rudenī iesniedzis habilitācijas rakstu „Par divu iti-
kretu, infundina un adrenalina iespaidu uz zivju ādas chromato-
foru sistēmu" un 1923. gada 12. decembrī ievēlēts par privāt
docentu. Kā Universitātes Padomes kandidāts tas ieguvis 
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Kokfellera (International Education Board) stipendiju uz 1 
KDDU un 1927.—1928. g., izjemot rudens semestrus, pavadījis 
zinātniskās studijās Neapoles zooloģiskā stacijā. Vairākus 
gadus L. Āboliņš sabijis par Lat. Bioloģijas biedrības sekre
tāru. Fakultātes uzdevumā viņš lasa zooloģiju un salīdzināmo 
anatomiju lauksaimn., medicīnas, vet. medicīnas un farmācijas 
:udentiem, un no 1926. g. pavasara dzīvnieku salīdzināmo fi

loloģiju dabas zinātniekiem; vada praktiskos darbus mikro
skopiskā anatomijā dabas zinātniekiem un zooloģijā mediķiem, 
vet. med. un lauksaimniekiem. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Anomālas putnu olas. (L. Ūniv. 
ļ āksti V.). 2a) Maksimālas zarnelpošanas iespaids uz Misgurnus 
Ī ssilis zarnas anatomiju (Latv. Univ. Raksti IX. 1924.) (kandi
dāta darbs), b) Ober den Einfluss der maksimalen Darmatmung 
auf den histologischen Bau des Enddarms des Schlammpeiz-
?3rs. (Biolog. Zentrbl. Bd. 44. 1924). c) Influence de la respi-
ration intestinale sur la paroi du rectum. (Compt. Rend. Soc. 
de Biol. Par is . 1925.). 3a) Beeinflussung des Fischfarbwechsels 
durch Chemikalien. I. Infundin- und Adrenalinvvirkung auf die 
Melano- und Xanthophoren der Elri'tze (Phoxinus laevis Ag.). 
Ukad. Anz. d. Akad. d. Wiss., Wien, Nr. 20,1924). b) In extenso 
ar to pašu virsrakstu. (Archiv. f. Mirk. Anat. u. Entwicklungs-
mech. Bd. 104. 1925.). 4) Beeinflussung des Fischfarb\vechsels 
uurch Chemikalien. II. Annahme mānnlicher Ervthrophorenfār-
bung durch das infundinisierte VVeibchen der Elritze. (Akad. 
Anz. Nr. 20. 1924). 5) Zur Frage nach der Anpassungsfāhigkeit 
des Schlamrmpeizgerdarmes an die erhōhte respiratorische Tā-
tigkeit. (Biol. Zentrbl. Bd. 46. 1926.). 6) Beeinflussung des 
Hschfarbwechsels durch Chemikalien. III. Einfluss zentraler 
und peripherischer Nervengifte auf das gesamte Chroma-
tophorensystem der Haut der Elritze. (Akad. Anz., Wien, Nr. 3, 
1926.). 7) Die Regeneration partiell seitlich gespalteten Uro-
delenextremitāt. Archiv f. Entvvicklungsmechanik. 1929. 8) The 
Action of Hypophysin and Adrenalin in Fish. Brit. Journ. of 
'-xper. Biologv. 1929. 9) Kolorimetrische Untersuchung der 
Hautpigmente der Fischgattung Crenilabrus. Latv. biol. biedr. 
raksti. I. 1929. 

2. Vecākais docents Fricis Gulbis dzimis 1891. gada 
19. janvāri, Kurzemē, Nodegu pagasta Ezergaļos. Pirmo iz-
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glītību viņš baudījis Liepājā, pēc tam Nodegu pagasta un tad 
Aizputes 6 klasīgā pilsētas skolā. 1906. g. Fr. Gulbis iestāji s 
Liepājas reālskolā, kuru nobeidzis 1911. g. pavasarī, iztu; -
dams tanī pat laikā pārbaudījumu latīņu valodā ģimnasijas 
kursa apmērā (Liepājas Nikolaja ģimnasijā). 1911. gada rudeni 
tas iestājies Pēterpils Universitātes fisikas un matēmatik is 
fakultātē, studējis fisiku un studijas nobeidzis 1916. gadā ar 
diplomdarbu „Par X-staru polārisāciju". Pēc universitātes 
beigšanas viņš a ts tā ts uz 2 gadiem (1916.—1918. g.) pie uni
versitātes sagatavoties akadēmiskai darbībai. Ar 1916. g. ru
deni, turpinādams universitātes fisikas institūtā iesākto tematu 
par X-staru polārisāciju, Fr. Gulbis piejēmis fisikas asistenta 
vietu Pēterpils Meža Institūtā un Psīchoneuroloģiskā Ins -
tūtā. Nodibinoties universitātei Permā (Uralos), viņš uzai:i-
nāts turp par vecāko asistentu fisikā. 1917. gada vasarā tas 
pārceļas uz Permu, uzjemdamies fisikas institūta iekārtošanas 
darbus. 1918. g. rudenī, sekodams prof. Roždestvenska uzai
cinājumam, Fr. Gulbis pārceļas atpakaļ uz Pēterpili, kur ievī
lēts par asistentu universitātes fisikas institūtā. Nodibinoti s 
Optiskam institūtam, tas ievēlēts tur par fisiķi. 1919. gada, 
nodibinoties Rīgā Latvijas Augstskolai, Fr. Gulbis sajēmis uzai
cinājumu iejemt viņā fisika vietu. Sekodams šim uzaicināju
mam, tas atgriezies dzimtenē 1919. g. martā un ar 6. aprīli uz
sācis lekcijas fisikā. Līdz ar Latvijas Universitātes nodibi
nāšanos viņš uzaicināts matemātikas fakultātes nodila 
nāšanas kodolā; no tā laika s t rādā par docentu un fisikas insti
tūta vadītāju Latvijas Universitātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) E^eKTpoHHan Teopin MeTa^/n-
HecKOii npOBOAHMOCTH. (3^-BO,36, 1916.2) Atomistiskais pasaules 
uzskats zinātnē, Daugavā, 1928., 1. 3) On the emission oi 
positive electricity from palladium. L. U. Raksti, Mat.-dab-
zin. sērija, L, 1929 (iespiešanā). 

Grāmatas : Eksperimentālā fisika._ Mēchanika, molekular-
fisika, siltums (Rīgā, 1922.). 2) Elektrība. (Rīgā, 1924.) 
3) Optika. (Rīgā, 1928.) 

3. Vecākais docents Arnolds Liberts dzimis 8. jan
vārī 1888. gadā Vilcē, Jelgavas apriņķī. Līdz 1904. gadam viii-1 
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apmeklējis Jelgavas reālskolu, 1908. gadā ieguvis Cīrichē 
(Šveicē) gatavības apliecību un no 1908. līdz 1913. gadam stu
dējis Cīriches Universitātē phil. II. (matemātikas un dabas zi
nātņu) fakultātē, specializējies fisikā. No 1912. gada A. Liberts 
strādājis par palīga skolotāju dažos institūtos Cīrichē un 
1915. gadā par skolotāja vietas izpildītāju Dr. Šmita institūtā 
St. Galenā. No 1915.<—1920. g. viņš strādājis par fisiķi firmas 
.Trūb, Tāuber u. Co." zinātnisko aparātu un elektrisko mēr
instrumentu fabrikā, Cīrichē-Hombreehtikonā (Šveicē); 1920. g. 
pavasarī ieguvis Dr. phil. grādu Cīriches Universitātē. No 
1920. gada rudens A. Liberts bijis par skolotāju dažās vidus
skolās Rīgā (IV. pilsētas, Bekeres neoģimnasijas, III. pilsētas); 
no 1921. gada — par docentu Latvijas Universitātē, kur 
māca eksperimentālo fisiku un pa daļai teorētisko fisiku; no 
1925. g. — 1927. gadam — par fisikas skolotāju arī Valsts 
Centrālā Paidagōģiskā Institūtā Jelgavā; 1926. g. — 1927. māc. 
vradā — par Universitātes Padomes locekli; no 1925. gada — 
par matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sekretāru; 1927. g. 
decembri — par fakultātes dekāna vietas izpildītāju; 1927./28. 
māc. gadā arī par lektoru kara skolā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Uber Ionisierungsstromkurven 
der Strahlen. Vierteljahrschr. d. Naturforscherges. in Zūrich. 
Jahrg. 59. 1914. p . 117—144. Inaugural-Dissertat. 1920. Zūrich. 
P. 1—28. 2) Relativitātes teorija. Valters u n R a p a . Rīgā, 1924. 
3) Atomu sastāvdaļas. Žurnālā „Laiks". Rīga. 1925. 4) Mācī
bas g rāmatas : a) Trigonometrija vidusskolām. Valters un Rapa. 
Rīgā, 1921. b) Analitiskā ģeometrija. Valters un Rapa. Rīgā, 
1922. c) Kosmografiia vidusskolām. Kultūras Balss. Rīgā. 
1922. 

4. Docents Fridrichs Treijs dzimis 1887. gadā 22. oktobrī 
Rīgā; 1905. gadā absolvējis ar zelta medaļu Rīgas pilsētas 
ģimnasiju; studējis Tērbatas Universitātē, kur 1911. gada 
ieguvis fisikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu. P a r 
kandidāta darbu „Laika noteikašnas metodes" viņam piešķirta 
zelta medaļa. Fr. Treijs apmeklējis vēl universitātes Kara-
laučos, Leipcigā un Getingā; 1911. gadā atstāts pie Tērbatas 

Latvijas Cniversiīute. 25 
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Universitātes gatavoties profesūrai. No 1912. gada viņš dar
bojies par asistentu Rīgas Politechniskā Institūtā; kara laikā 
strādājis par aeroloģisko pilotu novērotāju un fisiķi pie Pav-
lovskas aeroloģiskās observatorijas. No Latvijas Universi
tātes dibināšanas Fr . Treijs s t rādā par asistentu fisikas insti
tūtā; no 1923. gada arī par ā rš ta ta docentu; 1926. gadā viņš 
ieguvis Dr. phil. grādu Minsteres Universitātē; no 1928. g. 
1. jūlija ievēlēts par docentu L. Ū. matemātikas un dabas zi
nātņu fakultātē. 

l e s p i e s t i e d a r b i : 1) Korrelationsberechnungen in der 
Aerologie. Acta Univ. Latv. I. 63. 1921. 2) Die Bedeutung des 
Elektrischen Windes fūr den Induktionsfunken. Phvs . Z. 22. 
406, 1921. 3) Uber Būschellichtschlieren. P h v s . Z. 23. 193. 1922. 
4) Beitrag zur Erklārung des Donners. Meteor. Z. 231. 1925. 
5) Uber Linsenformeln. Zeitschr. f. d. phys. u. chem. Unterr. 38. 
183. 1925. 6) Uber Unipolaritātserscheinungen an gepressten 
Pulvera . Phys . Z. 26. 849. 1925. 7) Nīls Bors. Izgl. Min. Mē
nešr. 1923. Nr. 5. lp. 520. 8) P a r lodes zibeni. Izgl. Min. M0-
nešr. 1924. Nr. 8. lp. 159. 9) Atbalss pa r dziļuma mērītāju. 
Izgl. Min. Mēnešr. 1925. Nr. 6. lp. 609. 10) Kosmiskā radiācija. 
Izgl. Min. Mēnešr. 1927. Nr. 4. lp. 332. 11) Kļūdu aprēķināšana 
pie fisikaliem un chēmiskiem novērojumiem. (Atsev. izdevums. 
Rīgā, 1922.) 12) Kļūdu aprēķināšana. (Rīgā, 1928.) 13) On the 
Investigation of Predischarges . Phil. Mag. Ser. 7, Vol. 6, 854. 
1928. 

5. Vecākais docents Alfrēds Žagars (Žaggers) dzimis 
1878. g. Vidzemē, Aizkraukles pagastā. P ē c reālskolas pabeig
šanas Rīgā 1898. g. viņš iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā: 
institūtā nodarbojies arī ar astronomiju un pēc tam, kad bija 
praktiski strādājis šinī pr iekšmetā (Valdības komandējums 
praktiska cenza iegūšanai), 1904. gadā Pēteŗpili nolicis eksā
menu astronomijā š ta ta skolotāja tiesību iegūšanai; no 1904. g-
1. jūlija apstiprināts pa r š tata skolotāju astronomijā Mangaļu 
jūrskolā, kur jau no 1903. gada strādājis par skolotāju uz brīva 
līguma pamata. Speciālas izglītības turpināšanai A. Žagars 
1907. gadā komandēts uz ārzemēm, uz Vāciju un Franciju, kur 
sīki iepazinies ar iekārtu un instrumentiem vairākās observa
torijās, kā ari ar astronomisko instrumentu un pulksteņu fabri-
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kām un darbnīcām. 1909. gadā A. Žagars kopā ar tagadējo 
jūrskolas priekšnieku Kalniņu devies ceļojumā pa jūru ap 
Europu, lai iegūtu uzdošanas astronomisku uzdošanu krāju
mam un lai pārbaudītu dažus jaunus pajēmienus kuģa vietas 
noteikšanai. Resultātā kopā ar Strausu un Kalniņu sastādīts 
astronomijas uzdevumu krājums jūrskolām, kura ievietoti 
daži jauni praktiski pajēmieni kuģa vietas noteikšanai. 
1913. gadā A. Žagars aizstāvējis diplomdarbu Rīgas Politech
niskā Institūta un ieguvis inženiera technologa grādu. 
Bijušās krievu valdības uzdevumā A. Žagars iekārtojis pie 
Mangaļu jūrskolas nelielu observatoriju un uzstādījis vaja
dzīgos instrumentus, kā arī vēlāk uzbūvējis laika staciju ar 
radio uztvērēju Par īzes un tā laika Norddeicha laika signālu 
uztveršanai. Kara apstākļu pēc Mangaļu jūrskola 1915. g. bij 
evakuēta uz dienvidu Krieviju. 1915. gadā viņš apstiprināts par 
jūrskolas priekšnieku un šo amatu izpildījis līdz 1920. g. 1920. g. 
A. Žagars atgriezies dzimtenē un Latvijas Augstskolas Organi
sācijas Padomes ievēlēts par lektoru praktiskā astronomijā un 
sfairiskā trigonometrijā. 1922. gadā viņš komandēts uz Vā
ciju, kur par jaunu iepazinies ar observatoriju iekārtu Kara-
laučos, Bābelsbergā un Potsdamā. 1922. gadā Latvijas Uni
versitātes Padome ievēlējusi Žagaru par astronomiskās obser
vatorijas pārzini; tad par docentu praktiskā astronomijā. 
1924. gadā tas komandēts uz Helsinkiem astronomiskā-ģeōdai-
tiskā kommisija, uz Stokholmu, kur ievēlēts sevišķā kommisija 
metožu un pajēmienu izstrādāšanai vietas ģeogrāfiskā garuma 
noteikšanai. 1927. g. maijā Ministru Kabinets iecēlis Žagaru 
Par Baltijas 0.eōdaitiskās Kommisijas locekli. 1927. g. 1. jūnijā 
viņš ievēlēts par vecāko docentu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Astronomisko uzdevumu krā
jums, Žagara sastādīts, kopdarbībā ar J. Strausu un E. Kalniņu 
(C6opHHK/b 3aflaM-b n o MopexoflHOH acTpOHOMin. H3flaHie yqe6Haro 
OTflt^eHiH OTfl-fe^a TOproBaro MopenjiaBamn. ī leTporpaA 'b 1916) 
2) Berichte uber die vorhandenen und geplanten Arbeiten. 
Lettland von A. Schagger (Sanderabdruck aus den Verhand-
lungen der vierten Tagung der Baltischen Geodatischen Kom-
mission). Helsinki 1929. 3) Vietas ģeogrāfiskā platuma un 

25* 
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garuma noteikšana. Docents A. Žagars. Kuģniecības gada 
grāmatā 1929. g. 

C. Privātdocenti. 

1. Privātdocents Kārlis Ābele dzimis 1896. gada 
22. augustā, Bauņu Kinkās, Valmieras apriņķi; apmeklējis un 
absolvējis Rīgas pilsētas ģimnasiju, studējis dabas zinātnes Pē
terpils un Tērbatas Universi tātēs; iesaukts kara dienestā pa
saules kara laikā un kalpojis par virsnieku dažos krievu pulkos 
un latviešu strēlniekos, piedalījies Latvijas atbrīvošanas karā 
cīņās pret vāciešiem; ir Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. 
Valsts eksāmenus K. Ābele izturējis pie Latvijas Universitātes 
1921. gadā. 1922. un 1923. gadā viņš komandēts uz Mārburgas 
Universitāti zinātniskam darbam, 1923. gadā izturējis dokto
randa eksāmenus pie Mārburgas Universitātes un iesniedzis 
minētās universitātes filosofiskai fakultātei inaugurāldisertā-
ciju, par ko piešķirts Dr. phil. grāds. Latvijas Universitāte 
K. Ābele bijis par subasistentu no 1920. gada, jaunāko asistentu 
no 1922. gada, asistentu no 1924. gada, vecāko asistentu no 
1927. g. un par privātdocentu no 1924. gada. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Entwicklttngsgeschichtliche Un
tersuchungen iiber die Piperaceen etc. Lattv. Univ. Raksti. 
1923. VIII. 2) Untersuchungen an Makrogametophyten von 
Peperomia. Bot. Arch. 1924. 3) Zur Kenntnis der Kerntei-
lungsperiodizitāt. Bot. Arch. XI. 1925. 4) Sur Ies nuclēoles 
des cellules radicales. Compt. Rend. d. Soc. Biol. Paris . XCII 
1925. 5) Untersuchungen an Nucleolen. Latv. Univ. Raksti 
XIII. 1926. 6) Ievads iedzimtības mācībā. Rīgā, 1926. 7) Ie
dzimtības nesēju lokālisācija. Daba, 1925. 8) Šūnu stimulācija. 
Daba, 1926. 9) Contributioņ a l'ētude du dēveloppement de la 
fleur de plantain. Comlt. Rend. d. Soc. Biol. Par is . 1926. 10) Kei-
mungsstimulationsversuche an den Samen. Zellstimulations-
forsehungen. 1926. 11) Studies in the change of the volume of 
celis during division. Acta H. Bot. Univ. Latv. II. 1927. 12) On 
the dēveloppement of pollen and embryosac of Papaver Rhoeas 
L. (kopīgi ar Cand. rer. nat. Mariju Vilciņu). Acta H. Bot. 
Univ. II. 1927. 
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2. Privātdocents (vec. asist.) Pauls Galenieks dzimis 
1891. gadā Pampāļu pagasta Birzēs, kur tēvs bija par mež
sargu; 1911. g. nobeidzis Jelgavas reālskolu un iestājies Rīgas 
Politechniskā Institūta lauksaimniecības fakultātē. Visus stu
diju gadus viņš nodarbojies galvenā kārtā ar botāniku, sevišķi 
augu ģeogrāfijas un ekoloģijas nozarēs: institūtu beidzis 
1918. g. februārī, Maskavā. Vēl pirms kursa beigšanas P . Ga
lenieks 1916. gadā visu vasaru un rudeni pavadījis Krievijas 
Zemkopības departamenta darbos Kaukāzā, kur vairākos marš
rutos apceļojis ap 900 km. garu ceļa gabalu, iepazīdamies tuvāk 
ar Kaukāza floru un vākdams materiālu Tiflisas mūseijam. 
1918. gadā viņš aizbraucis no Maskavas uz Sibiriju, kur vairāk 
«adu Altajos nodarbojies par botānikas lektoru tautas univer
sitātē un par dabas zinātņu skolotāju vidusskolā; 1920. un 
1921. gadu vasarās vadījis ārstniecības augu izpētīšanas ekspe
dīciju centrālos un dienvidu Altajos apm. 1000 km. garā marš
rutā. Atgriezies Latvijā 1921. gada rudenī, P . Galenieks iejē
mis asistenta vietu Latvijas Universitātē pie sistemātiskās bo
tānikas katedras. 1922. gada pavasarī viņš katedras uzdevumā 
ierīkojis pagaidu Potanisķo dārzu Dreiliņos. Tagad ir L. Ū. 
botāniskā dārza asistents. P . Galenieks bijis ārzemju ko
mandējumos: 1923. g. vasarā apmeklējis 11 botāniskus dārzus 
Vācijā, Austrijā un Šveicē, lai iepazītos ar viņu iekārtu un orga
nisāciju; 1924. g. Ziemassvētku brīvlaikā bijis Igaunijā, Tēr
batā, lai iepazītos universitātes herbārijā ar polāro vītolu su
gām, un 1925. gada vasarā bijis Minchenē papildināties palaio-
botanikas metodēs; 1925. gada novembrī habilitējies pie siste
mātiskās botānikas katedras . 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Interglaciāls kūdras slānis pie 
Dēseles Lejniekiem, Kurzemē. Latv. Ūniv. Raksti XII. 1925. 
2) Augu atliekas Bātes sengultnes nogulumos. Latv. Univ. 
Raksti XII. 1925. 3) Jauni pētījumi par Teteles fosilo 
floru. Latv. Univ. Bot. Dārza Raksti I. 1926. 4) La flore des 
dēpots interglaciaires de la Lettonie. Cpt. rend. d. Sēances 
de la Soc. de Biol. Vol. 94. Nr. 9. 1926. 5) The Interglacial Flora 
of Krāslava. Latv. Univ. Bot. Dārza Raksti I. 1926. 6) Buried 
Peat Deposits in the Plain of the Lower Course of the Venta. 
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Latv . Univ. Bot. Dārza Raksti III. 1928. Bez tam P . Galenieks 
sarakstījis botānikas mācības grāmatu vidusskolām („Bota-
nika"), populāru brošūru „Zemes dzīve", kā arī daudz 
atsevišķu rakstu paŗ botāniku. No paša sākuma rediģē 
populāri zinātnisko žurnālu „Daba", ko izdod Latvijas Dabas 
Zinātņu biedrība. 

3. Privātdocents (Vecākais asistents) Edvārds Qēliņš 
dzimis 1883. gada 20. novembrī, Ezeres pagastā, Kuldī
gas apriņķī; pirmizglītību baudījis pagasta skolā, kuru nobeidzis 
1898. gadā. No 1903. gada līdz 1909. gadam viņš strādājis par 
kanclejas ierēdni Liepājas apgabaltiesas prokuratūrā; tanī 
pašā laikā gatavojies abitūrijas pārbaudījumiem pie ģimnasijas. 
1909. gada pavasarī E. Ģēliņš kā eksterns izturējis gatavības 
pārbaudījumus pie Liepājas klasiskās Nikolajā ģimnasijas un 
tā paša gada rudenī iestājies Pēterpi ls Universitātes fisikas un 
matemātikas fakultātē; universitāti nobeidzis pēc astronomi
jas, fisikas un meteoroloģijas grupām 1914. gadā ar diploma 
darbu: 3aKOHbi H3jryqeHiH aōccnioTHO MepHaro rfe^a. 1913. g. 
E. Qēliņš vēl kā universitātes students komandēts uz Pavlov-
skas magnētisko un meteoroloģisko observatoriju sagatavoties 
zinātniskiem pētījumiem magnētoloģijā un astronomijā; .tanī 
pašā gadā pēc pārbaudījumu izturēšanas ieskaitīts par Krie
vijas Zinātņu Akadēmijas magnētiskās kommisijas līdzstrād
nieku, tad Zinātniskās Akadēmijas komandēts magnētiskos pē
tījumos 1913. gadā uz Podoliju, 1915. gadā uz Novgorodas gu
berņu un 1917. gadā uz Baltās jūras rietumu piekrasti un Mur-
manas krastu Kolas līcī. Pēc universitātes beigšanas 1914. g-
E. Ģēliņš iecelts par fisiķi Katrīnpils Magnētiskajā un meteoro
loģiskajā observatorijā Uralos; 1915. gada rudenī atstājis obser
vatoriju un iestājies par skolotāju Šujas klasiskajā ģimnasijā. 
no kurienes 1916. gadā pacēlies uz Pavlovas miesta reālskolu 
pie Maskavas. Tur viņš sabijis par fisikas un matemātikas 
skolotāju līdz 1918. gadam, kad atgriezies Latvijā. 1917. gadā 
E. Ģēliņš ievēlēts par Zinātņu Akadēmijas magnētiskās kom
misijas locekli. No 1919. g. janvāra līdz 1919. g. rudenim viņš 
strādājis par matemātikas skolotāju II. Rīgas pilsētas vidus-
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skolā; 1919. g. septembri apstiprināts par asistentu Latvijas 
Universitātē; no 1922. g. janvāra — vecākais asistents, sākumā 
pie fisikas, vēlāk pie teorētiskās astronomijas un analitiskās 
mēchanikas katedras . 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) MarHHTHaa cbeMKa non.o;ib-
CKOH ry6. 3anHCKH PoccincKOH AKafleiuiH HayKT>. ToM-b XXX. 
MarHHTHaa cbeMKa Poccia. Bbm. 8. 1918 ro^a. crp. 68 — 93. 
2) Mar mrHaH cbeMKa HoBropo^CKOH ry6. 3anncKH Pocc. AKŪĶ. 
HayK-b. (Sējums pagaidām nav zināms.) 3) Uber den Zusam-
menhang zwischen der Fleckentātigkeit auf der Sonne und 
den Stōrungen des erdmagnetischen Feldes. L. U. Raksti XX. 
lp. 77—185, 1928. 

Populāri zinātniski raksti : 1) Zemes atmosfaira un viņas 
būve. Domas, 1925, lp. 247—250. un 355 . -359 . 2) Maiņu 
zvaigznes. Daba, 1924. Nr. 1. lp. 2 5 . - 2 9 . 3) Jaunas zvaigznes. 
Daba, 1925. Nr. 4, lp. 143.—146. 4) Uzrakstījis Švābes, 
Buimaņa etc. Konversācijas Vārdnīcai par astrofōtometriju, 
astrofōtografiju, astroloģiju un dubultzvaigznēm. 

4. Privātdocents Pēteris Kadiķis ( t ) , saimnieka Kristapa 
dēls, dzimis 6. aprīlī 1857. g. Kurzemē, Kuldīgas apriņķī, Snē
peles Vidukļos. Viņš mācījies mājās, Snēpeles pag. skolā, 1873 
līdz 1878 Kuldīgas ģimnasijā, kuru nobeidzis un iestājies Tēr
batas Universitātes matemātikas un dabas zinātņu fakultātes 
matemātikas nodaļā; tur studējis no 1878. g. līdz 1882. g, 
beidzis studijas ar kandidāta grādu. 1885. g. Kadiķis ieguvis 
Tērbatas Universitātē matemātikas maģistra grādu; 1884. līdz 
1885. g. sajēmis no Izglītības Ministrijas stipendiju (600 rub.) 
skolotāju un profesoru izglītošanai, kādēļ bija nokomandēts no 
Tērbatas Universitātes uz Pēterburgas Universitāti zinātnis
kām studijām. Kadiķis bijis virsskolotājs Tomskā, Krasno-
jarskā, īsu laiku privātdocents Tērbatā, tad inspektors Povie-
ročnaja palāta torgovich mier i viesov; no 1915. gada līdz 1917. 
gadam skolotājs Carskojeselas kommercskolā; no 1918. g. līdz 
1919. g. darbojies Pēterpils mēru un svaru palātā; no 1919. g. 
Latvijas mēru un svaru valdes priekšnieks. No 1922. g. 
Kadiķis bijis privātdocents Latvijas Universitātes matemātikas 
un dabas zinātņu fakultātē. Miris 28. aprīlī 1923. g. 
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5. Privātdocents Arvīds Lūsis dzimis 1900. gadā 24. no
vembrī, Ķoņu pagastā, Valmieras apriņķī. Pēc pamatskolas 
un Rūjienas draudzes skolas beigšanas, viņš iestājies Valkas 
reālskolā, kurā beidzis VI. klasi un pēc tam 1919. gadā 
absolvējis Valkas vidusskolu — ģimnasiju. 1919. gada rudeni 
A. Lūsis iestājies Latvijas Universi tā tes matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes matemāt ikas zinātņu nodaļā, kuras pilnu 
kursu beidzis 1924. gadā ; iesniegdams zinātnisku darbu „Fred-
holma funkcionālvienādojums", ieguvis matemātikas zinātņu 
kandidāta grādu. No 1925. gada A. Lūsis ats tāts pie minētās 
fakultātes, lai sagatavotos akadēmiskai darbībai. Šajā nolūka 
viņš apmeklējis Leipcigas Universitāti 1926. gada vasaras se
mestrī un kā stipendiāts 1927. g. va sa rā komandēts uz Fran
ciju un Vāciju. No 1923./24. m ā c . gada A. Lūsis nodarbojies 
Valsts Skolotāju Institūtā Je lgavā, pa r matemātikas, fisikas un 
kosmografijas skolotāju. 1928. g. pavasa ra semestrī viņš habili-
tējies par privātdocentu matemāt ikā . 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Funkcijas jēdziena vēsturiskā 
attīstība. Izgl. Min. Mēnešr. Nr. 2. 1927. 2) Permutāblās funk
cijas un Volterra integrālvienādojums. Latv. Univ. R. XVII. 
1927. 3) Fredholma vienādojums. Latv . Univ. Raksti XVIII. 
1928. 4) Līniju funkcijas kā funkcijas jēdziena vispārinājums 
Latv. Univ. Raksti XX. 1929. 5) Funkcionālu teorijas principi-
Izgl. Min. Mēn. 1929, Nr. 3. 

6. Prīvātdocente Marija Tīlmane dzimusi 1889. gada 
Kurzemē, Šķibes pagasta J ē ģ e r o s ; vidusskolu apmeklējusi 
Rīgā un Jelgavā līdz 1907. gadam, 1908. gadā iestājusies Pēter
pils Bestuževa Augstākos Sieviešu Kursos, vēstures un filo
loģijas fakultātē, 1909. gadā pārgājusi uz fisikas un matemā
tisko fakultāti, 1913. gadā beigusi šīs fakultātes bioloģijas 
grupu, 1914. gadā nolikusi valsts eksāmenus pie Pēterpils Uni
versitātes un iesniegdama darbu: B;iiflHie xflopHCTaro nnHKa na 
o6pa30BaHie nHpOBHHorpaaHofi KHC/IOTM, ieguvusi 1. šķiras 
diplomu. No 1913.—1916. g. M. Tīlmane strādājusi kā stipen
diāte Augst. Siev. Kursos prof. Kostičeva laboratorijā rūgšanas 
fisioloģijas jautājumos; 1916. gadā no februāra līdz septembrim 
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iejēmusi vecākā prēparātōra vietu Zemkopības Ministrijas P ie 
lietojamās Botānikas Biroja Plavkopības nodaļā, kur nodarbo
jusies ar siena un pļavzāļu analisēm. No 1916. g. 1. septembra 
i īdz 1920. g. 1. oktobrim viņa iejēmusi asistentes vietu Pē te r 
pils Meža Institūtā pie botānikas katedras, kur blakus paidagō-
sriskam darbam nodarbojusies a r augu izgarošanas ekoloģiju. 
1920. g. M. Tīlmane pārnākusi Latvijā un no 1. novembra iejē
musi asist. vietu pie L. Ū. augu fisioloģijas ka t , vadīdama prak
tiskos darbus augu anatomijā un fisioloģijā; vēl turpinājusi augu 
izgarošanas noteikšanas izstrādāšanu, vēlāk pārgājusi uz augu 
šūnu mākslīgu kultivēšanu. 1923. g. vasarā viņa ar Kultūras 
Fonda pabalstu strādājusi Berlīnes Universitātes augu fisiolo
ģijas institūtā pie prof. Hāberlanda. 1926. g. rudenī tā tikusi 
komandēta uz Berlīni prof. Pēterfija sarīkotos kursos mikro-
manipulācijā; 1927. g. septembri komandēta uz X. Internacio
nālo zoologu kongresu (citoloģijas nodalu) Budapeštā. 1924. g. 
M. Tīlmane habilitējusies Latvijas Universitātē, iesniedzot 
darbu: Kulturversuche mit Spaltōffnungszellen; 1925. g. pa
vasara semestrī lasījusi privātu kursu ,.Izvēlētas nodaļas no 
augšanas fisioloģijas". Sākot ar 1925. g. rudens semestri viņa 
lasa fakultātes uzdevumā augu fisioloģiju lauksaimniecības fa
kultātes studentiem. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1 ) 0 CTCK^OBH^HOCTH H MYMHHCTOCTH 
3ep H a nuieHHUhi. >KypH. on. arp. 1919. III. XX. crp. 61 — 81 
-) L. A. Ivanov u. M. Thielmann, Uber den Einfluss des Lichtes 
verschiedener VVelJenlānge auf die Transpiration der Pflanzen. 
Hora, lp. 296.—311. 1923. 3) Uber Kulturversuche mit Spalt-
offnungszellen. Arch. f. exp. Zellforschung. Bd. I. 66—108. 192o. 
4) M. Thielman u. L. Bērziņ. Uber den osmotischen Wer t 
kultivierter Pflanzenzellen. Arch. f. exp. Zellforschung. Bd. IV. 
273—327. 1927. 

7. Privātdocents Aleksandrs Zāmelis dzimis 1897. gada 
25. augustā Trikātas draudzē, Jaun-Vāles Norvelos. Bērnību 
viņš pavadījis Viļņas apgabalā, kur tēvs bijis par veterinār
ārstu; 1914. gada pavasarī beidzis Viļņas II. valsts ģimnasiju 
un tanī pat gadā iestājies Pēterpils Universitātes fisikas un m a -
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tematikas fakultātē. 1918. g. pavasara semestrī viņš pasniedzis 
dabas zinātnes Valmieras reālskolā un sieviešu ģimnasijā; no 
1919.—1920. g. piedalījies par brīvprātīgo Latvijas atbrīvošanas 
karā. Sākot ar 1920. g. 1. februāri A. Zāmelis skaitījies par 
palīgasistentu Latvijas Universi tātē pie sistemātiskās botā
nikas katedras un vadījis praktiskos darbus ziedaugu morfolo
ģijā un sistemātikā. 1921. g. pavasara sesijā viņš nolicis pie 
Latvijas Universitātes matemāt ikas un dabas zinātņu fakul
tātes valsts eksāmenus un tā paša gada rudenī iesniedzis savu 
dabas zinātņu kandidāta darbu; no 1922. g. 1. janvāra skaitījies 
par jaunāko asistentu, no 1924. g. 1. aprīļa — par asistentu un 
no 1928. g. 1. jūlija — par vecāko asistentu, 1925. g. 9. oktobri 
ievēlēts par privātdocentu. Latvijas Universitātē A. Zāmelis 
sākot ar 1927. g., lasa vispārīgo botāniku farmac. un vet . med. 
studentiem; bez tam nolasījis vēl sekošus kursus : augu siste
mātikas un fītografijas metodes (1923. un 1926. g), ievadījumu 
Latvijas floras pētīšanas darbos (1926. g.), ziedaugu sistemā
tiku (1927. g.) un augu salīdzināmo ģenētiku (1928. g.). 1923. g. 
vasaras brīvlaikā A. Zāmelis strādājis botāniskā mūseijā un 
botāniskā dārzā Dālemā pie Berlīnes; 1923. un 1926. g. rudenī 
zinātniskā nolūkā apmeklējis Viļņas Universitātes botānisko 
institūtu un Viļņas apkaimi. No 1923. g. viņš vācis materiālus 
par ģintīm pulsatilla (sila purenes) un alchemilla (rasas podiņi) 
— jautājumiem par sugu izcelšanos hidridisācijas un veģeta
tīvo mutāciju kārtā. 1927. g. tas uzsācis Latvijas Universitātes 
botāniskā dārzā eksperimentus cruciferae (krustziežu) 
iedzimtībā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Tr ī s Latvijā jaunatrastas zied
augu sugas (ar kopsavilk. latīņu valodā). L. Univ. R., X. 1924. 
2) Pulsatilla VVolfgangiana Besser et P . Tekleae Zāmelis sp. 
nov. Cpt. rend. de Soc. Biol. Par i s . XCII. 1925. 3) Placephy-
logenetique et extension gēographique de Pulsatilla nigricans 
Stōrck. Cpt. rend. de Soc. Biol. Paris XCII. 1925. 4) Figu-
ration graphique de marques caracteristiques communes. Cpt. 
rend. Soc. Biol. Par i s XCII. 1925. 5) Par Ervngium maritimum. 
Limnanthemum nvmphaeoides un Erica tetralix atrodnēm pie 
Ziemupes (ar vācu tekstu). Acta H. Bot. Univ. Latv. I. 1. 1926. 
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6) Dažas piezīmes par mūsu sila purenēm. Daba Nr. 4. 1926. 
7) Beitrāge zur Kenntnis des Formenkreises Pulsatilla patens 
(L.). Mii. (ar kopsavilkumu latviešu valodā). Acta H. Bot. 
Univ. Latv . I. 2. 1926. 8) Verbreitung der Pulsatilla patens 
(L.) Mii. in Lettland. Acta H. Bot. Univ. Latv. II. 1. 1927. 
9) 0 dwōch gatunkach sasanki we florze polskiej (ar kopsa
vilkumu latīņu un vācu valodās). Travaux de la Sociētē de la 
Sciences et de Let t res de Vilno III. 1927. 10) Kopā ar Cand. 
rer. nat. Bertu Paegl i : Untersuchungen ūber den anatomischen 
Bau der Blattstiele in der Gattung Pulsatilla Tourn. (ar kop
savilkumu latviešu valodā). Acta H. Bot. Univ. Latv. II. 3. 
1927. 11) Augi Latvju Dainās. Latvju Daiņu III. izdevumā. 1. 
1928. 12) Zur Blūtenbau von Pirola uniflora L. (ar latviešu 
tekstu). Acta H. Bot. Univ. atv. III. 1928. g. 

D. Asistenti. 

1. Vecākais asistents Georgs Baumanis dzimis 1896. gada 
15. maijā Salaspilī. 1914. gadā viņš beidzis Rīgas pilsētas 
reālskolu un iestājies Rīgas Politechniskā Institūta lauksaim
niecības nodaļā; augstskolas izglītību turpinājis ar pārtrau
kumiem Maskavā, bet vēlāk Latvijas Universitātē, kur ari 
ieguvis mācīta agronoma grādu. Pasaules karā Q. Bau
manis mobilizēts kr ievu armijā, bet Latvijas atbrīvošanas karā 
piedalījies brīvprātīgi nacionālā armijā. No 1921. g. līdz 1923. g. 
0. Baumanis izpildījis skolotāja amatu Rūjienas lauksaimnie
cības skolā. 1923. g. 1. martā viņš ievēlēts par L. Ū. meteoro
loģijas institūta asistentu novērotāju, 1924. g. pa r normālasi-
stentu un 1927. g. 1. septembrī par vecāko asistentu pie mete
oroloģijas institūtā. 1924. g. vasarā komandēts zinātniskā no
lūkā uz Vācijas lielākām observatorijām. 

I e s p i e s t i e d a r b i : D Meteoroloģija. īss kurss. Rīga, 
•926. 2) Liepājas meteoroloģiskie apstākli. Manuskripts nodots 
Valsts Meteōrol. birojam lietošanai. 3) Mammato Fonnation an 
Oirren. Met. Zeitschr. 1927. S. 420. 4) R. Mever und G. Bau-
man, Mittelvverte der Temperatur 1886.—1910. Korresp. Bl. d. 
Naturf. Vereins zu Riga. LIX. 1927. 5) Meteoroloģijas pamati. 
Rīga 1928. 6) Lietuvas meteōrol. apstākli. Nodots Lietavas 
meteōrol. Centrālei lietošanai. 
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2. Jaunākā asistente Anna Dauvarte dzimusi 1892. gada 
Brenguļu pagasta Jaundaudžu mājās, Valmieras apriņķi: 
sieviešu ģimnasijas kursu beigusi 1912. gadā Pēteŗpili; 
no 1913.—1915. g. nodarbojusies kā mājskolotāja Valmierā; 
1916. gadā iesākusi studēt Augstākos Sieviešu Kursos Pēteŗ
pili. 1919. g. A. Dauvarte iestājusies Latvijas Universitātes 
matemātikas un dabas zinātņu fakultātē. Pa r speciālprieks-
metu tā izvēlējusies salīdzināmo anatomiju un eksperimentāli) 
zooloģiju un strādājusi prof. N. Lebedinska vadībā; no 1922. g. 
bijusi par salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās zoolo
ģijas institūta subasistenti. Universitātes kursu viņa beigusi 
1927. g. decembrī; no 1928. g. 1. jūlija ir par jaunāko asistenti 
pie salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas 
katedras . 1929. g. vasarā, a r Kultūras Fonda pabalstu, bijusi 
ārzemju komandējumā, lai s t rādātu putnu kranioloģijā Vīnes 
„Naturhistorisches Museum" un Berlīnes Universitātes zoolo
ģiskā mūseijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Beznervu akcesoriska pakaļkāja, 
iegūta Pelobates fuscus ekstremitātu transplantācijā. Eine ner-
venlose akzessorische Hinterextremi'tāt von Pelobates fuscus. 
Acta Univ. Latv. IX. 1924. 2) Kāda līdz šim nepazīta ķikliska 
amfibiju dzimumpazīme. Vardes priekškāju skeleta sezonu va
riācijas. Acta Univ. Latv. XI. 1924. (diploma darbs). Ein bis 
jetzt unbekanntes zvklisches Geschlechtsmerkmal der Ba-
trachier. Saisonvariation des Vorderextremitātenskelettes des 
Frosches. W. Roux, Arch. f. Entwicklungsmech. Bd. 103. 1924. 
3) Ein Fall von Hodenheterotophie bei Rana temporaria. 
W . Roux, Arch. f. Ent\v. Mech. Bd. 108. 1926. 4) Heterophie 
des Fettkōrpers bei Rana esculenta var. ridibunda. W. Roux, 
Arch. f. Ent\v. Mech. Bd. 109. 1927. 5) N. G. Lebedvnski und 
A. Dauvart, Atrichosis und ihre Vererbung bei der albino-
tischen Hausmaus. Biol. Zentrbl. Bd. 47. 1927. 

3. Adfunkts Viktors Ozoliņš dzimis 1895. gada 18. oktobrī 
Pā les pagastā, Valmieras apriņķī; 1907. gadā iestājies 
Rīgas pilsētas ģimnasijā, kuru beidzis 1917. gada pavasarī 
Tē rba tā ; tā paša gada rudenī iesācis studēt Tērbatas Univer
sitātē ģeoloģiju; 1918. g. beigās studijas pārtraucis un aizbrau-
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cis uz Vāciju. 1919. gadā V. Ozoliņš atgriezies Rīgā un brīv
prātīgi iestājies Latvijas atbrīvošanas armijā; pēc kara dienesta 
iestājies Latvijas Universitātes matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes dabas zinātņu nodaļā; 1923. gadā papildinājies hidro-
bioloģijā Helgolandes bioloģiskā institūtā un Hamburgas 
jūras observatorijā „See\varte", Vācijā. Tā paša gada beigās 
V. Ozoliņš iesniedzis fakultātei faunistisku darbu par Latvijas 
ūdens ērcēm (Hvdracarina), kas godalgots ar I. godalgu. Uni
versitāti viņš beidzis 1927. gadā ar dabas zinātņu kandidāta 
«radu. Studiju laikā V. Ozoliņš jau atradies dienestā: 1923. g. 
beigās iestājies Zemkopības Ministrijas hidrobioloģiskā labo
ratorijā par hidrobiologu; 1924. g. beigās, laboratoriju pievie
nojot universitātei, pārgājis universitātes hidrobioloģiskās sta
cijas dienestā, kur 1925. gadā ievēlēts par stacijas adjuuktu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Zooģeogrāfijas mērķis un me
todes. Bioloģiski referāti 1922., I. sēj. Nr. 1. 2) Latvijas ūdeņu 
pētīšanas darbi. Zvejnieku Vēstnesis. 1924. Nr. 2. 3) Bericht 
ūber Hvdraearinologische Untersuchungen in Lettland. Zool. 
Anz. 1925. Bd. LXII. 4) Zinātniskās ūdeņu pētīšanas nozīme 
zvejniecībā. Zveju. Vēstn. 1927. Nr. 1—55. 

4. Asistents Ģeder ts Ramāns dzimis 1889. gada 27. jan
vārī Ceraukstes pagastā, Bauskas apriņķī. Izglītību viņš 
baudījis Ceraukstes pagasta skolā (1900.—1903. g.), Bauskas 
pilsētas skolā (1903. —1907. g.), Pleskavas mērniecības 
skolā (1907.—1910. g_.), Pēterpils Kara Topogrāfu skolā 
(1917. g.) un Lat vijas Universitātes matemātikas un dabas zi
nātņu fakultātē (1920.—1926. g.), visur nobeigdams attiecīgus 
zinātņu kursus. Valsts un kara dienestā Q- Ramāns iejēmis 
šādus amatus: Zemes ierīcības kommisiju mērnieka amatu Be-
sarabijā (1910.—1912. g.) un Stavropoles gub. (1912,-1915. g.); 
kartogrāfa Kaukāza kara apg. štāba topogrāfijas daļā, Tiflisā 
(1915.—1916. g.) un kara topogrāfa Krievijas Ziem.-riet. no
males uzjemšanas darbos (1917. g.); par subasistentu viņš bijis 
no 1922.—1927. g., jaun. asistentu no 1927.—1929 g. un asistentu 
no 1929. g. pie fisiskās ģeogrāfijas katedras Latv. Universi
tātes matemātikas un dabas zinātņu fakultātē. Interesēdamies 
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par ģeogrāfiskām un dabas parādībām, G\ Ramāns apceļojis 
šādas zemes: Besarabiju (1910.—1912. g.), Kaukāzu (1912. līdz 
1919. g.), Krimu (1914. un 1920. g.) un citus Krievijas novadus: 
Rumāniju un Poliju (1920. g.); Latviju (1923.—1927. g.); Lap-
landi ar Somiju, Zviedriju um Norvēģiju (1924. g.); Turciju, Si-
riju, Palestinu, Ēģipti un Sudānu (1928. g.); pa ceļam apmeklējis 
arī Ungāriju, Balkanu valstis, Itāliju un Vāciju. Ceļojumos viņš 
vācis augu, minerālu un etnogrāfiskās kollekcijas, fotografējis 
ģeogrāfiskas ainavas (2000 uzjēm. kollekcija) un aprakstījis 
novērojumus. Ģ. Ramāns darbojas Latvijas Ģeogrāfijas bie
drībā par sekretāru. 1923. g. decembrī komandēts noskaidrot 
Skaistkalnē zemes iegruvuma apstākļus. Viņš ir izdarījis siste
mātiskus ģeogrāfiskus pētījumus Dienvidlatgalē, kur noskai
drojis dažus svarīgākos ģeogrāfiskos elementus ap 5.000 kv. km 
lielā territōrijā (1926.—1927. g.), un savācis ģeogrāfisku ainavu 
kollekciju — 950 fōtouzjēmumu; bez tam uzrakstījis apcerē
jumu par Lapijas (Laplandes) ģeogrāfiskām ainavām, ko 
iesniedzis fakultātei par kandidāta darbu un ieguvis dabas 
zinātņu kandidāta grādu (1926. g. maijā). Pasniedz saimnie
cisko ģeogrāfiju Rīgas privātajā kommercinstitīītā. 

l e s p i e s t i e d a r b i : 1) Latgales kalni un ezeri. E.Tomasa 
chrestomatija „Latvija". Rīgā, 1924. 6—7. 2) Latviešu kon
versācijas vārdnīcā iespiesti viņa sastādīti rakst i : Āzija (Latv. 
konvers. vārdn. I. sēj., lp. 1475—83), Austrālija (lp. 1265—71), 
Baltijas jūra (1672—80), Atlantijas ōķeans (1066—73), Ark
tiskais apgabals (873—79), Austrumvidzemes augstiene (1307 
līdz 10), Amerika, tās atrašana un kolonizēšana (397—402, 411, 
417), Alpi (306—312). Bauska un tās apriņķis (1919—29). 
Birma (II. sēj., 2452—55), Bolīvija (2656—62), Brazīlija 
(2811—23), Ceilona (3446—54), Cēsis un to apriņķis (3655—61, 
63—69), Cīle (III. sēj., 4159—68), Dānija (4512—19), Daugava. 
Daugavas plūdi, Daugavpils un tas apriņķis, Dienvidafrika, 
Dienvidamerika, Dienvidvidzemes augstiene u. v. c. (sk. Latv. 
Konvers. vārdn. sējumu sākumā „Garāko rakstu autori".) 

5. Jaunākais asistents Reinhards Siksna dzimis 1901. g-
17. oktobrī Liepājā; 1910. gadā iesācis skolas gaitas 
Liepājas IV. elementārskolā, n o kurienes 1911. g. rudenī pār-
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k'ājis uz Liepājas XIII. elementārskolu; 1912. gadā iestājies 
Liepājas Nikolaja ģimnasijas I. k lasē; 1915. g. nobeidzis Lie
pājas Nikolaja ģimnasijas III. klasi, pēc kam kara apstākļu 
spiests aizbraucis uz Katrfnpili (Uralos), kur iestājies Katrīnpils 
viriešu ģimnasijas IV. klasē un 1919. gada pavasari (Kolčaka 
valdības laikā) nobeidzis minētās ģimnasijas VII. Klasi ar pir
mās šķiras balvu. Lieliniekiem ienākot, viņš strādājis Katrīn
pils telefona centrālē sākumā par strādnieku, vēlāk par jaunāko 
techniķi; tanī pat laikā studējis Uralu Kalnu Institūta chēmijas 
fakultātē. 1920. gada rudenī R. Siksna atgriezies Liepājā, 
strādājis Liepājas galvenās dzelzsceļu darbnīcās par atslēdz
nieka palīgu. 1921. gadā viņš iestājies Liepājas Valsts Vidus
skolas pēdējā klasē un 1922. gada pavasari nobeidzis to pēc 
reālskolas programmas, iegūdams gatavības apliecību; 1922. g. 
rudenī iestājies Latvijas Universitātes matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes matemātikas zinātņu nodaļā. 1925. gadā 
R. Siksna ievēlēts par subasistentu pie fisikas katedras; no 
1526. gada rudeņa vadījis studentu praktikumu vispārīgā fisi
kas laboratorijā. 1927. gadā viņš nobeidzis matemātikas zin. 
nodalās kursu, iegūdams matemātikas zinātņu kandidāta grādu 
par kandidāta da rbu : „Daugavas kalcita un dolomita X-staru 
spektri". No 1927. g. 1. septembra ievēlēts par jaunāko asi-
fisiku Rīgas Pilsētas Technikumā, no 1928. g. rudeņa Rīgas 
Pilsētas Komercskolā. 

6. Jaunākais asistents Heinrichs Skuja dzimis 9. septembrī 
1892. g. Majoros, Rīgas jūrmalā. Nobeidzis vietējās Labdarības 
biedrības skolu, viņš aizbraucis ar kādu burenieku, starp citu 
nokļūdams arī Rietumindijā un Meksikā. Atgriezies no šī ceļo
jama, H. Skuja turpinājis izglītību Rīgā, Latvijas vidusskolas 
vakara kursos; dažu apstākļu dēl 1911. g. pārtraucis mācības, 
aizbraucis atkal no dzimtenes un apceļojis kājām dalu no Zvie
drijas, Ziemelvācijas un Holandes. īsi pirms kar asākuma viņš 
atgriezies mājās; karam izceļoties 1915. g. nokļuvis Kaukāzā 
un strādājis Bakū kā zīmētājs. 1918. g. H. Skuja atgriezies 
Latvijā, 1919. g. janvārī iestājies Latvijas armijā, kur ieskaitīts 
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par jūras zīmētāju staba techniskajā nodaļā. Pēc demobilizā
cijas 1922. g. pavasarī viņš iestājies par brīvklausītāju L. L 
matemātikas un dabas zinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaia. 
1922. g. rudenī Dekānu Padome, uz fakultātes ierosinājuma 
immātrikulēja un fakultāte piejēmusi Ii . Skuju par palīgasistenta 
pie botānikas katedras . 1929. g. pavasari H. Skuja beidzis 
L. 0 . matemātikas un dabas zinātņu fakultāti ar dabas zinātņu 
kandidāta grādu, un fakultāte viņu ievēlējusi par jaunāko asi
stentu pie botānikas katedras . 

I e s p ļ e s t i e d a r b i : 1) Mērsraga-Ragaciema piekraste^ 
algas. L. U. Raksti X., 1924. 2) Bemerkungen ūber die Sūss-
wasserar ten de r Gattung Lithoderma Aresch. in Lettland. 
Hedwigia LXV. r 1925. 3) P a r Hildenbrandia rivularis (Lieb.) 
Brēb. ekoloģiju un atrodnēm Latvijā. L. U. Raksti X., 1926. 
4) Eine_ neue Sūssuasserbangiacee Kvliniella latvica n. g., n. 
sp. L. U. Bot. Dārza Raksti I., 1926. 5) Vorarbeiten zu einer 
Algenflora von Lettland I.—IV. L. U. Bot. Dārza Raksti L 
1926., II., 1927., III., 1928. 6) Kāda lielāka Globaria bovista 
L. eksemplāra a t rašana pie Rīgas. L. U. Bot. Dārza Raksti [., 
1926. 7) Zwei neue Zygnemaceen mit blauem Mesospor. L. U. 
Botan. Dārza Raksti I., 1926. 8) Periodicitāte algu attīstībā uti 
Sphaeroplea annulina atrašana Latvijā. Daba 1./2., 1926. 
9) Beobachtungen an einer Sphaeroplea annulina (Roth) Ag. 
Vegetation in Lettland. L. U. Botan. Dārza Raksti II., 1927 
10) Ūber die Gattung Furcilia Stokes und ihre svstematische 
Stellung. L. U. Botan. Dārza Raksti II., 1927. 11) Bemerkun
gen ūber „Vorarbeiten zu einer Algenflor des Ostbaltischen 
Gebietes" etc. Turpat . 12) Rhodochorton Rothii (Turt.) Nalg-
u. Leptonema lucifugum Kuck. von den VVaiku — Riffen an 
der VVestseite der Oesel. L. U. Botan. Dārza Raksti III., 1928. 

77. Asistents Leōnids Slaucītājs dzimis 1899. gada 
10. aprīlī, Ziemellatvijā, netālu no Alūksnes — tautskolotāja ģi
menē. Līdz 10 gadiem tas mācījies pamatskolā pie sava tēva. 
pēc tam iestājies Valkas reālskolā, kuras kursu beidzis 1916. g.; 
tanī pat gadā uzjemts Krievijas Jū ras Ministrijas Gardemarinu 
Klasēs, kuru teorētisko kursu beidzis 1918. g., pie kam bijis 
tālā braucienā Klusajā un Indijas ōķeanā uz kreisera „Orjol" 
1918. g. L. Slaucītājs aizkomandēts praktiskiem hidrogrāfiskiem 
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darbiem uz Ziemeļu Ledus jūru, strādājis Ziem. Amerikas Sa
vienoto Valšķu flotes pagaidu dienestā, 1919. g. piedalījies 
Onegas ezera hidrogrāfiskos darbos. 1920. gada vasarā viņš 
atbraucis Latvijā un kā virsnieks kalpojis kara flotē. 192U. g. 
rudenī L. Slaucītājs iesācis studijas Latvijas Universitāte mate
mātikas zinātņu nodaļā, 1921. g. ievēlēts par subasistentu pie 
astronomijas katedras , 1923. gadā ieguvis I. godalgu par fa
kultātes izsludināto tematu fisiskajā ģeogrāfijā: „Baltijas jūras 
ledi un miglas un to radītie traucējumi jūrniecībai austrumu 
piekrastē". No 1924. gada L. Slaucītājs bijis par subasistentu 
pie fisiskās ģeogrāfijas katedras, 1925. gada rudens semestrī 
beidzis fakultāti un ieguvis matemātikas zinātņu kandidāta 
grādu. Skaitot ar 1926. g. 1. jūliju tas ievēlēts par jaunāko 
asistentu un 1929. gadā par asistentu pie fisiskās ģeogrāfijas 
katedras. 1922. un 1923. g. vasarās L. Slaucītājs izdarījis 
braucienus uz kara kuģa Virsaiša hidrogrāfisko mērījumu izpil
dīšanai. No 1925. g. vasaras tas strādā pie Alūksnes ezera 
sistemātiskas hidrogrāfiskas pētīšanas un Apes-Alūksnes aug
stienes ģeogrāfiskām studijām; 1927. gadā ar Kultūras Fonda 
pabalstu bijis komandējumā zinātniskos nolūkos Itālijā un 
Francijā, kur papildinājies okeanogrāfijā, hidrogrāfijā, magnē-
toloģijā un gravimetrijā; 1927. un 1928. g. piedalījies par Latvijas 
jūrniecības departamenta pārstāvi ar Igauniju kopējos magnē
tiskos mērīšanas darbos Baltijas jūrā uz kuģa Cecilija un izpil
dījis magnētiskos mērījumus jūras piekrastē no Ainažiem līdz 
Papei. 1929. g. vasarā vadījis astronomiskus un ģeōdaisiskus 
darbus kara flotes vajadzībām. Sākot ar 1929. g. rakstījis 
laikrakstos, žurnālos un latviešu konversācijas vārdnīcā. Ie
vietojis dažus īsākus rakstus krājumā ,,Geōgrafiski Raksti ī." 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Pa r lediem un miglām Latvijas 
juras ūdeņos. E. Tomasa chrestomatija Latvija. Rīga, 1924. 
2) Planēta Marss . Daba Nr. 4. 1924. 3) Lidojumi polārapgaba-
los. Daugava Nr. 5. 1929. 4) Beobachtungen der Eisdecke des 
Rigaschen Meerbusens vom Flugzeug aus. Ann. d. Hvdr. u. 
marit. Meteor. Heft V 1929. 5)_Jaunākie arktiskie ceļojumi. 
Ģeōgr. Raksti I., 1929. 6) Magnētiskie mērījumi Latvijas jūras 
ūdeņos un piekrastē 1927.—1928. g. Kuģniec. gada grām. 1929. 

Latvijas univers i tāte . 26 
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7) Magnētiskas deklinācijas noteikšana ar kompasu un citiem 
jūrnieka lietojamiem instrumentiem. Kuģn. gada grām. 1929. 

8. Vecāk, asistents Nikolajs Tranzējs (Transehe) dzimis 
1886. gada 31. jūlijā Jaun-Brenguļos pie Valmieras. Pirmo 
izglītību tas baudījis mājās; 1901. gadā iestājies Rīgas Pilsē
tas ģimnasijā, kuras pilnu kursu pabeidzis 1906. gadā. Tā 
paša gada rudenī viņš iesācis dabas zinātņu studijas Tēr
batas Universitātē. 1908, gadā N. Tranzējs piedalījies vairāk 
mēnešus ilgā zinātniskā ornītoloģiskā ceļojumā pa dienvidus 
Kaukāzu un Turkestanu (sk. .,Ver. d. V. internationalen Or-
nithologe-Kongresses", Berlin 1910); 1909. g. devies uz Leip-
cigu turpināt studijas, specializēties zooloģijā. Universitāti 
viņš beidzis 1913. g. ar Dr. phil. grādu. Pēc tam N. Tranzējs 
apceļojis vairākas lielākas Vācijas un Krievijas pilsētas, lai 
iepazītos ar pazīstamākiem zooloģiskiem mūseijiem; 1914. g , 
vēl pirms pasaules kara sākuma, tas iestājies par brīvprātīgo 
kara dienestā, Kaukāzas kavalerijas dīvīsijā. Kara gadus viņš 
pavadījis dažādos frontes apgabalos; acu slimības pēc vēlāk 
ticis atsvabināts no ierindas dienesta un ieskaitīts kara ierēd
ņos; krievu frontes sabrukuma laikā (1917. g. beigās) atradies 
Karpatu kalnos par frontes sanitārā transporta priekšnieku: 
1918. g. vasarā kā bēglis atgriezies dzimtenē. 1919. g. N. Tran
zējs jēmis dalību cīņās pret lieliniekiem; 1920. gadā tas demobi
lizēts uz universitātes ierosinājumu, un piejēmis asistenta vietu 
pie L. Ū. zooloģijas katedras. 1922. g. vasarā N. Tranzējs 
uzturējies 6 nedēļas Svinemindē (Vācijā), lai kopā ar vietējo 
valsts zvejniecības pārzini studētu ūdens dzīvniekus, it se
višķi zivis. Pēc tam tas apm. 2 nedēļas klausījies Ebersvaldē 
prof. Ekšteina priekšnesumus un kopā ar viņu izdarījis vai
rākas ekskursijas. 1923. g. rudenī apm. mēnesi viņš uzturē
jies Helgolandes bioloģiskā stacijā, lai iepazītos un novērotu 
putnu ceļošanu (sk. Dr. VVeigold. Bericht f. Helgoland. Journ. 
fūr Ornithologie LXXII, 1925. H. 4.). 1925. g. Tērbatas Uni
versitātes zōol. konversātōra M. Hermsa uzaicināts, M. Tranzējs 
piedalījies 3 nedēļas ornītoloģiskā ekskursijā pa Sāmsalu (sk-
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Korresp. Bl. der Naturforsch. Ver. zu Riga. LIX, 1927.). 
1925. gadā N. Tranzējs nodibinājis Latvijas Ornītoloģisko 
Centrāli (sk. Daba. 1927. Nr. 3) pie L. Ū. sistemātiskās 
zooloģijas institūta. 1926. g. N. Tranzējs piedalījies par 
Latvijas pārstāvi VI. starptautiskā ornitologu kongresā 
Kopenhāgenā, kur noturējis priekšnesumu par pašreizējo 
ornītol. pētīšanas stāvokli Latvijā. (To iespiedīs minētā kon
gresa rakstos). 1928. g. janvārī N. Tranzējs ievēlēts Leipcigas 
Ornitoloģijas biedrībā par korespondētāju biedri. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1. Disertācija: „Studien ūber Tem-
peraturwirkungen auf Daphnia imagna (aus dem Zoologischen 
Institut der Universitāt Leipzig). Bonn 1913. Verlag Martin 
Hager. „Pflūgers Archiv".) 2. Ornītoloģiski darbi: 1) Putnu 
gredzenošana. Daba 1927., Nr. 2; 2) Latv. Ornītol. Centrāles 
ziņojums 1925./26. g. Daba 1927., Nr. 3 ; 3) W a s ein Besuch 
Ōsels bietet? Die Erde, Bd. IV., H. 4, 1926: 4) Beitrag zur 
Avifauna Osels. Korresp. Bl. des Naturforsch Ver. zu Riga, 
LIX. 1927. 3. Populāri raksti par dabas (putnu) aizsardzību: 
1) Kā uzlabot mūsu medību saimniecību? Mednieks un Makš
ķernieks, 1923.. Nr. 5; 2) Domas par dabas aizsardzību Latvijā. 
Mednieks un Makšķernieks. 1924., Nr. 2; 3) Vēl kādi vārdi par 
mūsu medību putnu un zvēru saudzēšanu. Mednieks un Makš
ķernieks, 1924., Nr. 4 ; 4) Pretstat i . Mednieks un Makšķernieks, 
1926., Nr. 1 u. v. c. 

9. Asistente Olga Trauberga dzimusi 1894. gada 10. sep
tembrī Ēveles pagasta Ciņčās, apmeklējusi Kemeres pa
gasta skolu un pēc tam Ēveles draudzes skolu; ģimnasiju pa
beigusi Porchovā, Pleskavas guberņā. 1912. gadā tā s t rādā
jusi bakterioloģiskā institūtā Tērbatā un no tā paša gada ru
deņa līdz 1917. apmeklējusi Stebuta augstākos lauksaimniecī
bas kursus Pēteŗpili. No 1917. gada rudens līdz 1918. g. rude
nim O. Trauberga bijusi par skolotāju Ivanovas lauksaimnie
cības skolā, Samaras guberņā; no 1918. g. līdz 1921. g. s t rā 
dājusi Balakovas kommercskolā; no 1921. g. rudens līdz 1922. g. 
rudenim — Rīgas paraugskolā. No 1922. g. O. Trauberga ievē
lēta par subsistenti pie L. Ū. sistemātiskās zooloģijas insti
tūta; 1926. gadā pabeigusi L. Ū. matemātikas un dabas zinātņu 
fakultāti ar kandidāta darbu: ,.Latvijas mvriopodi", kas ie-

26* 
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spiests L. 0 . Rakstos 1929. g. pavasari . No 1926. g. 1. jūlija 
tā ievēlēta par jaun. asistenti pie sistemātiskās zooloģijas 
katedras. 

10. Jaunākais asistents Auseklis Veģis dzimis 1903. gadā 
27. decembri. P i rmo izglītību viņš baudījis mājās; 1914. gada 
rudenī iestājies L. Ausēja reālskolas I. klasē, Cēsīs ; 1915. gada 
rudenī aizceļojis līdz ar piederīgiem uz Kaukāzu, kur iestājies 
Baku reālskolas II. klasē. Minētā skolā viņš mācījies bez pār
traukuma līdz 1920. gada pavasarim, kad nobeidzis reālskolas 
6. klasi un ieguvis gatavības apliecību. 1920. gada rudenī 
A. Veģis atgriezies Latvijā un iestājies Cēsu-Bērzaines valsts 
vidusskolas pēdējā klasē, kuru nobeidzis 1921. gada pavasarī. 
Tā paša gada rudenī viņš piejēmis skolotāja vietu Valkas ap
riņķa Mālupes pagas tā ; 1922. gada vasarā apmeklējis 3 mēnešu 
skolotāju sagatavošanas kursus Rīgā. 1922. gada rudenī 
A. Veģis iestājies Latvijas Universi tātes matemātikas un dabas 
zinātņu fakultātes dabas zinātņu nodaļā. Ģimenes apstākļu pēc 
studijas atlicis un nostrādājis par skolotāju vēl vienu gadu. 
1923. gada rudenī viņš pārnācis uz Rīgu un nodevies studijām. 
No 1928. gada 1. jūlija viņš skaitījies par subasistentu matemā
tikas un dabas zinātņu fakultātē pie augu fisioloģijas katedras. 
1929. gada pavasarī A. Veģis beidzis L. Ū. matemātikas un 
dabas zinātņu fakultāti ar dabas zinātņu kandidāta grādu un 
ievēlēts par jaunāko asistentu pie augu fisioloģijas un anato
mijas katedras. 



VII. Mēchanikas fakultāte. 
A . Profesori. 

1. Profesors Aleksanders Brikmanis (Briickmann) dzimis 
19. augustā 1880. gadā Frankfurtē pie M a i n a s — Vācijā4 
apmeklējis turpat Pilsētas Lesinga ģimnasiju un iegu
vis gatavības apliecību 1900. gadā, studējis ēlektro-
techniku Darmštates Techniskā Augstskolā un Techniskā 
Augstskolā Hannoverā. 1906. gada februārī pēc eksperimen
tālā diplomdarba pabeigšanas viņš nolicis diploma gala pār
baudījumu; strādājis par praktikantu pa daļai pirms studijām, 
pa daļai studiju laikā pie firmām: „J. S. Fries , Sohn, Eisen-
giesserei und Maschinenfabrik Frankfurtē". ..Gesellschaft fiir 
elektrische Industrie" — Karlsruhē; „Germania VVerft" — Ķīlē; 
..Gebriider Kōrting" — Kertingsdorfā pie Hannoveras ; „Elek-
trizitāts A. G. vorm. Lahmeyer und Co." — Frankfurtē p./M. 
22. XII. 1907. g. Brikmanis ieguvis inženiera doktora grādu, 
aizstāvēdams disertāciju „Uber Ervvārmung elektrischer Ma-
schinen bei aussetzendem Betr ieb". Pēc tam viņš darbojies 
par inženieri „Siemens-Schuckert VVerke — Essen" techniskā 
biroja projektu nodaļā. Oktobrī 1907. g. Brikmanis iecelts par 
asistentu ēlektrotechnikā pie Techniskās Augstskolas Hanno
verā, 2. maijā 1909. g. ievēlēts par mācības spēku ēlektro-
technikas katedrai, habilitējies ar raksta darbu ..Turbogerie-
ratoren". Bez tam viņš darbojies par inženieri pētījumu no
daļā pie firmas „Brown-Boveri u. Co." — Manheimā un „Berg-
und Huttenvvesen" projektēšanas nodaļā pie firmas „Brown, 
Boveri u. Co." Bādenē (Šveicē). No 1912. g. oktobra mēneša 
Brikmanis bijis par elektrisko mašīnu laboratorijas vadītāju 
Techniskā Augstskolā Hannoverā; 1916. g. decembrī ievēlēts 
Par profesoru; no 1919. g. septembra m. aizvietojis ord. pro-
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fesoru Dr. Heimu: oktobrī 1921. g. bijis par direktoru rīkotāju 
firmā „rīochvolt G. m. b. H." Eizetiachā. No 1. augusta 1923. g. 
Brikmanis ievēlēts par profesoru Latvijas Universitātes mē
chanikas fakultātes ēlektromašīnu un aparātu būves katedrai. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Neuere Turbinensvsteme, He-
lios 1910, Heft 26—27. 2) Stroboskopische Schlūpfungsmessung, 
ETZ 1909 u. 1911. 3) VVechselstromkollektormotoren, Helios 
1911. 4) „Die Dynamomasch'ine", „Umformung elektrischer 
Energie", „Elektrische Kraftūbertragung", ,,Die Elektromotoren 
und ihre Anwendung" — atsevišķas nodaļas VVilkes per . izd.: 
Die Elektrizitāt. 1914. 5) Antrieb in Fabriken, Pumpen, Vverk-
zeugmaschinen und elektr. Vverkzeuge — nodaļas izd.: Jahr
buch der Elektrotechnik 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 
1920. 6) Phasenkompensatpren, Helios 1915. 7) Preisbeurtei-
lung elektrischer Maschinen, ETZ 1916. 8) Blindbelastung von 
Asvnchronmotoren, Helios 1921. Bez tam vairāk mazāku 
rakstu, referātu un recensiju techniskos žurnālos. 

2. Profesors Pauls Denfers (Denffer) dzimis 30. oktobrī 
1871. gadā Jelgavā, vidējo izglītību ieguvis Jelgavas 
klasiskā ģimnasijā, studējis Pēterpils Universitātes mate
mātikas fakultātē no 1889. līdz 1890. gadam, no 1590. līdz 
1895. gadam Rīgas Polītechnikas mašīnu inženieru nodaļā, kurn 
beidzis ar mašīnu inženiera grādu un uzslavas rakstu (Diploms 
1895. g. 18. IV.); pēc tam nokalpojis obligātoriskā kara klau
sībā pa r viengadīgu brīvprātīgo II. sapieru bataljonā un 1895. g. 
septembrī izturējis pārbaudījumus par lauku inženieru kara
spēku reserves virsnieku. No 1895. g. oktobra līdz 1896. g. 
februārim Denfers darbojies par Kondrovas papīra fabrikas 
vadītāja palīgu (Hovarda Sab. Kalūgas gub.), no 1896. gada 
februāra — maijam par konstruktoru Rīgas dzelzslietuves un 
mašīnu fabrikā „Felser & Co." ; n o 1896. g. jūnija — 1899. g. 
jūlijam strādājis par inženieri Kolomnas mašīnu fabrikā Ko-
lomnā, Maskavas g u b . pie kam no 1897.—1899. g. par šīs 
fabrikas zāģētavas un koku aps t rādāšanas nodaļas vadītāju. 
1899. g. 24. februārī Rīgas Polītechniskā Institūta mācības ko
miteja ievēlējusi Denferi par adj.-profesora vietas izpildītāju 
mēchaniskā technoloģijā. 1899. g. 29. augustā viņš iestājies 
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amatā Rīgas Politechniskā Institūtā, 1900. g. vasarā devies 
studiju ceļojumā uz Vāciju — speciāli uz Rūras apgabalu; 
1901. gadā bijis par locekli Rīgas jubilejas izstādes komitejā 
(Apbalvošanas sekcijas sekretārs). 1901 g. 19. oktobrī Deniers 
visaugstāki apstiprināts par adjunkta profesoru, 1902. gada va
sarā devies studiju ceļojumā uz Diseldorfas rūpniecības un 
amatniecības izstādi. Pēc tam 1903. g. jūnijā tapis par līdz
īpašnieku un Rīgas koku apstrādāšanas mašīnu fabrikas 
,.Stella" direkcijas locekli. 1903. g. 29 augustā paaugstināts par 
Valsts padomnieku, 1906. g. lv jūlijā apstiprināts par kārtēju 
profesoru un 1907. g. 1. janvārī apbalvots ar Sv. Staņislava 
2. šķiras ordeni. 1906. gada vasarā Denfers bijis studiju ceļo
jumā Vācijā un Austrijā — studēt papīra ražošanu, 1911. gada 
1. janvārī apbalvots ar Sv. Annas 2. šķiras ordeni. 1911. 
gada decembrī un 1912. gada janvārī viņš vadījis Rīgas Polī
techniskā Institūta „Mēchaniķu pulcina" ekskursiju uz Vā
ciju, 1912. gada vasarā komandēts no Rīgas Politechniskā In
stitūta pārvaldes padomes studiju ceļojumā uz Vāciju un 
Šveici, lai iepazītos a r materiālu izmēģināšanas iestāžu iekārtu 
līdzīgas iestādes dibināšanai pie Rīgas Politechniskā Institūta: 

1914. g. 1. janvārī apbalvots ar Sv. Vladimira 4. šķiras ordeni. 
1915. gada vasarā Denfers darbojies kara rūpniecības komi
tejā Jekaterinburgā — Uralos, 1916—1917. g. ģen. Vankova 
Pārvaldē Maskavā un ceļojis lietu lādiņu rūpniecības studiju 
nolūkā uz Dienvidkrieviju, 1917.—1918. g. Viskrievijas zemstu 
un pilsētu savienībās (koku apstrādāšanas uzjēmumu projekti). 
1918. gada februāri Denfers ievēlēts par Rīgas Politech
niskā Institūta mēchanikas fakultātes dekānu, tā paša gada va
sarā izpildījis Maskavā Rīgas Politechniskā Institūta prorektora 
vietu un 1919. g. 1. septembrī apstiprināts par Latvijas Augst
skolas mēchanikas fakultātes dekānu. Līdz 1923. g. 30. jūnijam 
viņš bijis Latvijas Universitātes mēchanikas fakultātes dekāns 
un Latvijas Universitātes Padomes loceklis. 1920. gada vasarā 
viņš komandēts uz Vāciju mēchanikas fakultātes materiālu 
Pārbaudīšanas un ēlektro-techniskās laboratorijas mašīnu un 
aparātu ierīkošanai un pasūtīšanai. 1922. gada februārī Den-
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fers saorganizējis Latvijas Universitātes mēchaniskās fakul
tātes materiālu izmēģināšanas staciju un pārjēmis viņas 
vadību; 1924. gadā 28. septembrī ievēlēts par Dr. ing. 
honoris causa; 1927. g. oktobrī un novembrī L. 0 . mēchanikas 
fakultātes komandēts uz Berlīni piedalīties „Werkstoffta-
gung'ā". 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Das Maschinenbauwesen auf 
der Rigaer Jubilāumausstellung. Baltische vVochenschrift 
1911. 30. u. 32. 2) Recension des Buches: J. Dominicus jun. — 
Die not\vendigen Eigenschaften guter Sāgen und VVerkzeuge. 
Rigasche Industrie-Zeitung. 1903, 21. 3) MamHHbi AJIH o6pa6oT-
KH ztepeBa. TOMT>I. BbinvcK'bl. c\b aiviacoM-b. C.Lōfflera izdevums. 
Rīgā 1905. g. 4) Neue Holzbearbeitungsmaschinen. Dinglers 
Polytechnisches Journal. 1905, 37; 1906, 1. u. 2. 5) Wieder-
abdruck aus Dinglers Polytechnisches Journal. Zeitschrift fūr 
VVerkzeugmaschinen und VVerkzeuge. 1906, 12, 18 u. 19. 
6) Bpe.aHoe .aMcTBie CH;n> HHepuiu H cnoco6bi ypaBHOBtiuHBaHi5i 
HXT> n p H jitconHJibHbixi> paMaxT>. B-bcra. 06iņ. TexHO./i. 1907, 2. 
7) MaujHHbi RJIH o6pa6oTKH n e p e B a . ToM-b I. Bbin. II. cb aiviacoM t . 
G. Lōfflera izdevums. Rīgā. 1907. g. 8) Recension des Buches: 
Bethmann H. — Sāgegat ter und Hūlfsmaschinen fūr Sāge-
werke . Rigasche Industrie-Zeitung. 1907. 10. 9) Einiges ūber 
Dvnaimometer und Messung des Kraftbedarfes der Arbeits-
maschinen. Rigasche Industrie-Zeitung 1907. 16. 10) OrabiB-b 
o KHHrfe J\. HoMHHHKyca Heo6xoflHMbi« KanecTBa x o p o u j H X ' b nH;Tb 
HHHCTpyMeHTOBT>. BtcT.Oōm.-TexH. 1907,10 11) Ein Beitrag zur 
Frage der schnellaufenden Sāgegatter . Dinglers Polvtech-
nisches Journal 1907. 40, 41. 12) Ober die richtige Zahnteilung 
der Sāgen. Zeitschrift fūr VVerkzeugmaschinen und VVerk
zeuge. 1907. 5. 13) HOBHH paMHblH nHflbHblH CTaHOKTj. B"BCTH. 
06m,. TexHo^or. 190i, 7. 14) H O B H H flepeBOo6^'fe^otiHbifl MainHHbi 
pyccKaroH3roTOB^eHiH. B^CTH. 0 6 m . TexH. 1908,9. 15)Anlage von 
Exportsāgemūhlen. Werkstat ts technik. 1909. 6. 16) Illustrierte 
Technische Wōrterbūcher (in 6 Sprachen) — Redaktion des 
Teiles ūber Holzbearbeitungsmaschinen. R. Oldenburg. 
Mūnchen und Berlin. 1909—1910. 17) Mitteilungen aus dem 
mechanisch-technologischen Laboratorium des Rigaschen Po-
lytechnischen Institūts: Dynamometrische Untersuchungen an 
Spinnmaschinen. Festschrift d e s Rigaschen Polytechnischen 
Institutes. 1912. 18) Uber Kŗeissagen. VVerkstattstechn. 1913,3. 
19) Uber das Format 6X13 und seine vielseitige Ver\vendbar-
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keit. Photographische Rundschau und Mitteilungen. 1923. 8. 
20) Der Bild\verfer als Hilfsmittel fiir technische Vortrāge. 
Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure. 1924. 17. 
-1) Mēchaniskā tnetallu technoloģijā. I. dala._ Metalli, meiailu 
kausējumi un viņu īpašības (kopā ar asist. j . Āboliņu). Latvijas 
Technisko Skolu skolotāju Biedrība. Rīgā. 1927. 22) Uber-
lagererempfānger im Metallgehāuse. Funk. Berlin 1928. 14. 

3. Profesors Reinholds Feldvēgs dzimis 1874. gada 
22, jānv. Lodzē, Polijā; 1892. g. pabeidzis vidusskolu turpat, 
l īdz 1893. g. strādājis praktiski kādā mašīnfabrikā. 1893. līdz 
1899. g. viņš studējis Rīgas Politechniskā Institūtā, pabeidzis 
mēchanikas nodalu ar uzslavu; no 1899. g. 3. jānv. līdz 1900. g. 
1. sept. bijis par skolotāju Vavelberga un Rotvanda techni-
kumā Varšavā ; no 1900. g. 1. sept. strādājis 2 gadus par tvaik-
mašīnu inženieri Saksijas mašīnu fabrikā, Kemmicā, pēc kam 
atkal par skolotāju technikumā Varšavā līdz 1905. g. No 
1905. g. 15. aug. Feldvēgs bijis Rīgas Politechniskā Institūta 
docents, no 1906. un 1907. g. vasaras brīvlaikā strādājis par 
ceļmašīnu konstruktoru mašīnu fabrikā „Demag" Duisburgā. 
No 1908. g. 1. jūlija Feldvēgs iecelts par adjunkta profesoru 
Rīgas Politechniskā Institūtā, bez tam no 1911. līdz 1915. g. 
bijis par cehnašīnu nodaļas vadītāju mašīnu fabrikā „Mantel", 
Rīgā. No 1919. g. sept. viņš ir Latvijas Universitāte^ pro
fesors. 

I e s p i e s t s d a r b s : H3c^ijAOBaHie npHHy*,n.eHHaro K.na-
naHHaro napopacnpezrfejieHiH nnn nocrOHHHaro Hano^HeHi». 
B-BCTH. 06m. TexHOJioroB-b 1908. 

4. Profesors Ričards Hennigs ( t ) dzimis 3.15. aprīlī 
1861. gadā, nobeidzis Drezdenes Techniskās Augstskolas pilnu 
kursu paidagōģiskā nodaļā, iestājies Vircburgas Universitātē, 
kur 1885. g. ieguvis filosofijas doktora grādu ar atzīmi „summa 
cum laude". No 1885.—1887. £• viņš bijis par asistentu Ge-
tingas Universitātes fisikas kabinetā, no 1887.—1890. g. pa r 
asistentu Drezdenes Techniskā Augstskolā, no 1. janvāra 
1891. g. Rīgas Politechniskā Skolā (vēlāk nosaukts „Institūts") 
Par augstākās matemātikas un techniskās mēchanikas docentu.. 
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No 11. janvāra 1892. g. Hennigs mācījis teōrētiski-fisikāio 
ievadu ēlektrotechnikā. No 1. septembra 1895. g. — 1918. g. 
viņš bijis par profesoru pie techniskās un analitiskās mēchani
kas katedras Rīgas Politechniskā Institūtā un no 1918.—1919. g. 
Baltijas Techniskā Augstskolā, 1. jūlijā viņš dabūjis valsts pa
domnieka pakāpi, bez tam apbalvots ar vairākiem ordeņiem. 
No septembra 1919. g. — februārim 1921. g. Hennigs bijis par 
Latvijas Universitātes profesoru pie techniskās mēchanikas 
katedras. Miris 9. maijā 1922. gadā 

5. Profesors Čarls Klarks dzimis Rīgā 19. maija 
1867. g. kā Lielbritānijas pavalstnieks un kā Rīgas Politech
niskā Institūta profesora, Ķeizariskās Mākslas Akadēmijas 
akadēmiķa Džona Klarka dēls; 1894. g. nobeidzis ar uzslavu 
Rīgas Politechniskās Skolas mēchanikas nodalu, līdz 1894. g 
strādājis par konstruktoru G. Pirvica turbīnu fabrikā. 1894. g 
viņš iestājies par inženieri Rīgas kuģu būvētavas, agr . Lange 
un dēla, dienestā, kur pēc gada nozīmēts par pirmo konstruk
toru, 1896. g. komandēts uz ārzemēm (no Techniskās Biedrības 
un kuģu būvētavas) , 1897. g. iecelts par techniskā biroja vadī
tāju un darbojies kuģu būvētavā līdz 1906. g., pie tam pēdējos 
gados ar atbildību par līgumiem, būvi un nodošanu. Pa r šiem 
12 gadiem kuģu būvē tavā Klarks jēmis dalību pie apm. 100 
kuģu būvēm. Galvenā kār tā viņš būvējis upes kuģus ar dzen
skrūvēm, spārniem, kā arī jūras ledlaužus un velkoņus, pel
došus celtņus, zemsūčus, zemsmēlējus un minu laivas. 1905. g-
Klarkam, ievēlētam par Rīgas Politechniskā Institūta mēchani
kas nodaļas dekānu, nebij vairs iespējams turpināt savu darbību 
kuģu būvētavā un tas viņu 1906. g. atstājis. 1897. g. uz Rīgas 
Politechniskā Institūta mēchanikas nodaļas dekāna, profesora 
K. Lovisa ierosinājumu Klarks nozīmēts viņa katedrai, no kuras 
priekšmetiem Lovis bij nodomājis pakāpeniski atteikties: pēc 
tam Klarks sajēmis valsts profesoru stipendiju, b»> sagatavotos 
paidagōģiskai darbībai Pēterpils Technoloģiskā Institūtā. Kā 
docents viņš sācis 1. janvāra 1898. g. lasīt lekcijas siltuma mā
cībā un techniskā mērošanā, bet kuģubūvētavā palicis par 
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techniskā biroja atbildīgo vadītāju un konsultantu. 1899. g. 
Klarks ievēlēts un apstiprināts par adjunkta profesoru; 1902. g. 
ievēlēts un apstiprināts par ordināro profesoru pielietojamās mē
chanikas katedrai, ko agrāk bija iejēmis profesors K. Lovis. Šinī 
laikā ieveda, kaut arī mazos apmēros, kuģbūvniecību. 1905. g. 
Klarks ievēlēts par mēchanikas nodaļas dekānu, pie kam šo 
amatu izpildījis, ievēlēts vairākas reizes no jauna, līdz 1917. g. 
1899. g. tam piešķirts kollēģijas padomnieka un 1902. g. valsts 
padomnieka titulis; 1905. g. viņš apbalvots ar II. pakāpes Sv. 
Staņislava, 1909. g. ar II. pakāpes Sv. Annas, 1914. g. ar IV. pa
kāpes Vladimira un 1926. g. ar Francijas „Chevalier de 1' Ordre 
National de la Legion d' honneur" ordeni. 1915. g. pavasari 
līdz ar institūtu Klarks evakuējies uz Maskavu un tur turpinā
jis pasniegšanu līdz saslimšanai 1917. g. pavasarī, kad aizbrau
cis no Maskavas uz Mazkrieviju pie ģimenes. Pateicoties vācu 
okupācijai, viņam vēlāk bij jemta iespēja atgriezties no Maz-
krievijas uz Maskavu. 1918. g. vasarā tam piedāvāta viena 
profesūra jaunā institūtā Ivanovo-Vozņesenskā un otra — jaun
atvērtā Odesas Politechniskā Institūtā. Augusta beigās Klarks 
Pārcēlies uz Odesu un jēmis dalību institūta organisēšanā kā 
mēchanikas un būvinženieru fakultātes dekāns, iejemdams savu 
bijušo priekšmetu — kuģubūvniecības un pielietotās mēchani
kas— katedras un bijis mēchanikas fakultātē arī kuģubūvniecī
bas nodaļas profesors un dekāns līdz aizbraukšanai uz Latviju 
1923. g. augusta mēnesī. Klarks komandēts : 1896. g. uz ārze
mēm kuģubūvniecības jautājumos; 1905. g. uz kalnrūpniecības, 
'•netallurģijas un mašīnbūvniecības darbinieku konferenci Pēter-
Pilī, kurā referējis par savu tvaika katlu un pārkarsētāju kalo-
riskā aprēķina pajēmienu, pie kam konference nolēmusi šo darbu 
iespiest; 1911. g. uz ārzemēm iepazīties ar laboratorijām: 1912. 
Kradā uz ārzemēm kopā ar profesoriem O. Hofmani un P. Denferi 
tanī pašā nolūkā; 1912. g. divreiz uz Zviedriju jūras ledlauža 
•Pētera Lielā" būves lietā; pēc tam, priekš lielā kara, uz vai
rākiem mēnešiem uz Pēteŗpili piedalīties kopā a r direktoru un 
dekāniem Izglītības Ministrijas sasauktā konferencē jaunu no
teikumu izstrādāšanai techniskām augstskolām; 1915. g. uz 
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Tērbatu piedalīties dekānu apspriedē par institūta likteni pēc 
evakuācijas: pēc atgriešanās Latvijā komandēts : uz Zviedriju 
Biržas Komitejas zemsūča III. piejemšanai un otra reizi par 
Stokholmas šķīrējtiesas locekli: uz Angliju ledlauža „Krišjāņa 
Valdemāra" piejemšanas jautājumā; divreiz uz Franciju La
tvijas jauno karakuģu būves un piejemšanas lietās. Klarka 
profesūras sākumā paplašinātais kuģubūvniecības priekšmets 
attīstījies, bet gausi, kā fakultatīvs priekšmets ar diplomdarbu. 
Tomēr lielākā daļa beigušo turpinājuši darboties kuģu būvnie
cības nozarē Latvijā un citur. Uz padomes iniciātīves pa
mata trīs reiz izstrādāta kuģu būvniecības nodaļas organisē-
šana un tikai pasaules kara dēļ šie nolūki nav realizēti. Par 
Klarka praktisko darbību jāsaka, ka tas līdz karam vairākus 
gadus strādājis F. Meijera turbīnu fabrikā, daudz gadu bijis 
Rīgas pilsētas konsultants kuģniecības lietās, tanīs pašos jau
tājumos pie Biržas Komitejas un Sormovas fabrikās, kā arī 
techniskās padomes loceklis tvaika katlu uzraudzības bie
drībā. Pa laikam, kamēr uzjēmurni tika pārbūvēti siltuni-
saimnieciskā ziņā, Klarks darbojies par konsultantu sekošās 
Rīgas fabrikās: A. Volfšmita, V. Hartmaņa, Stara & Co., Pieb
ļāva, L. Kasela, Liepājas Beķera & Co. fabrikā, Ostrovecas 
fabrikā, Guzona fabrikās Maskavā, Malceva fabrikās un daudz 
citās. Pēc viņa projekta būvēts jūras ledlauzis ,Pē te r i s Lie
lais" (1900 t. un 3900 I. H. P.) . pilsētas tvaikoņi P , R, N, O un 
citi, pārbūvēti Biržas Komitejas kuģi un zemsmēlēji. Odesā viņa 
vadībā izstrādāti Krievijas Loida noteikumi, kas ar Franciju 
bija noslēdzis kopēju nolīgumu (priekš lielinieku laikiem). Pec 
atgriešanās Latvijā, jāmin Klarka praktiskā darbība sekošās 
lietās: jūras ledlauzis „Krišjānis Valdemārs" (2750 t. un 5200 
I. H. P.) būvēts pēc viņa projekta, un kuģu būvētava „Wffl 
Beardmore" strādājusi ciešā kontaktā ar Jūrniecības departa
menta kommisiju, kuras loceklis viņš bijis, kā arī kontaktā ar 
technisko komrnisiju, par kuras priekšsēdētāju viņš bijis; pie 
jauno karakuģu būves un pasūtīšanas (zemūdenes „Spīdola'' 
un ..Ronis", traleri „Imanta" un „Viesturis") viņš darbojies par 
locekli uzraudzības kommisija, ar kuru ciešos sakaros strādāja 
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Francijas kuģu būvētavas . Ar šo kuģu būvēšanu un piejem-
šanu stāv sakarā Klarka komandējumi uz Angliju un divreiz uz 
Franciju. Klarks piedalījies visos pasūtījumos un pārbūvēs, ko 
izdarījusi Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes pārvalde (divu 
skrūvju kuģu pagarināšana, spārnu kuģu pārbūve un daudz 
cit.). "Viņš izpildījis jaunā tilta pontonu stiprības aprēķinus un 
piedalījies Lubānas ezera jaunā spārnu kuģa (kultūrtechniskiem 
nolūkiem) pasūtīšanā un būvē. Klarks pieaicināts arī Doles 
spēkstacijas izbūves jautājumu apspriešanā. Bez tam viņš 
daudzkārt pieaicināts kā eksperts kuģu būvniecības un siltuma 
izmantošanas jautājumos, elektriskās spēka stacijas katlu iz
mēģinājumos, kā arī valsts kontroles un tiesas ekspertīzēs. 
Klarks daudz gadus bijis vācu inženieru sabiedrības biedrs, 
techniskās biedrības loceklis, pašlaik tas i r vācu „Schiffbau-
technische Gesellschaft" korespondētājs loceklis un bez tam 
skaitās šīs biedrības dibinātājos. Zinātniski pa visu savas 
profesūras laiku Klarks apstrādājis veselu virkni kuģu būvnie
cības, siltummācības un hidrotechnikas jautājumu, kas radušies 
sakarā a r viņa praksi, jeb arī sakarā a r paidagōģisko darbību; 
tomēr pie lielā priekšmetu skaita, ko viņš lasījis, jemot vērā 
administratīvo darbību un praksi, a r ko bijis saistīts, viņam nav 
bijis iespējams — lai neciestu pie tam tekošā zinātniskā dar
bība — rediģēt un publicēt savus darbus. Daži jautājumi jau 
apstrādāti galīgā veidā, tomēr nav bijis iespējams ārpus sava 
kārtējā darba Latvijā ķerties pie publicēšanas. Lielākā daļa 
patstāvīgi zinātniski apstrādāto jautājumu ietilpst Klarka lek
cijās, kuras viņa kuģu pretestības teorijas un dzenskrūvju aplē
ses dēl apmeklējuši arī daži inženieri praktiķi. 7. septembrī 
1927. g. Klarks ievēlēts par Latvijas Universitātes goda doktLru 
(Artis ingeniorum doctor honoris causa) un 1928. g. 10. janvārī 
Pa r Rīgas techniskās biedrības goda biedri. 

6. Profesors Ivans Pšenicins ( t ) dzimis 1859. gada 4. maijā 
Narvā, Igaunijā; 1876. gadā nobeidzis Narvas 6-klasīgo a p 
riņķa skolu; 1885. gadā nobeidzis Pēterpils klasisko ģimnasiju; 
apmeklējis Pēterpils Universitātes fisikas un matemātikas f a 
kultāti, kuru atstājis 1888. g.; tanī pašā laikā apmeklējis ana-



414 

tomiski-bioloģiskos kursus; 1893. g. nobeidzis Pēterpils Tech-
noloģiskā Institūta mēchanikas nodaļu ar inženiera-technologa 
grādu. 1894. g. izturētais speciālais pārbaudījums, tā saucamā 
kalnu kommisija, piešķīra viņam tiesību izdarīt kalnu rūpnie
cības darbus un pārzināt un pārvaldīt kalnu metallurģiskās ie
taises. No 1893. līdz 1894. g. Pšeņicins bijis par vidus Urala 
kalnu apgabala raktuvju mēchaniķi, no 1894. līdz 1898. g. par 
Serģinska-Ufalejas apgabala kalnu raktuvju darba pārzini, no 
1898. līdz 1899. g. — komandēts uz ārzemēm (Vāciju, Franciju, 
Šveici un Austriju) iepazīties ar organisku vielu mēchaniskas 
apstrādāšanas rūpniecību. No 1899 līdz 1901. g. viņš bijis par 
valdības inženieri Lodzas fabriku rajonā, no 1901. līdz 1904. g. 
tanī pašā amatā Pēterpils fabriku rajonā, no 1902. līdz 1904. G. 
par Pēterpils Technoloģiskā Institūta mācības spēku mēcha-
niskā technoloģijā, no 1910. līdz 1914. g. par adjunkta profesoru 
tanī pašā priekšmetā un bez tam upju kuģu būvniecībā, no 
1914. līdz 1918. g. pa r tā paša institūta kārtēju profesoru minē
tos priekšmetos, no 1907. līdz 1918. g. par techniskās mēcha
nikas profesoru Pēterpils Sieviešu Politechniskā Institūtā, no 
1903. līdz 1910. g. par Puti lova fabriku techniskās daļas pār
zini, no 1911. līdz 1918. g. pa r Valsts bankas elevatoru tīkla 
organisācijas un izbūves centrāles komitejas locekli, no 1903. 
līdz 1918. g. par Tirdzniecības un Rūpniecības Ministrijas tech
niskās komitejas locekli, no 1918. līdz 1921. g. par Igaunijas 
Valsts Satiksmes Ministrijas vecāko inženieri. No 1922. gada 
Pšeņicins ievēlēts par Latvijas Universitātes profesoru mēcha
nikas fakultātē dzirnavu un tekstilrūpniecības priekšmetu mā
cīšanai. Miris 1926. gada 20. janvārī. 

7. Profesors Kārlis Rezevskis dzimis 13. augustā 1871. g 
Vandzenes Ziemeļos, Talsu apriņķī. Ar septīto gadu viņš sācis 
apmeklēt Vandzenes pagasta skolu un vēlāk iestājies K. Mī-
lenbacha vadītā Talsu apriņķa skolā; pēc apriņķa skolas 
beigšanas iestājies Rīgas pilsētas ģimnasijā, bet nevarē
dams pierast pie lielpilsētas dzīves, pēc viena semestra pār
gājis uz Jelgavas reālskolu, ko nobeidzis 1892 gadā ; tanī pašā 
gadā iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā mēchanikas nodaļā. 
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Pēc studiju beigšanas 1898. gadā Rezevskis strādājis apm. 
6 mēnešus par konstruktoru Sormovas fabrikās un nepilnu 
;.,radu Drempelmaņa mašīnu fabrikā Rēvelē par darbnīcas in
ženieri. 1899. gada oktobrī viņš piejemts par konstruktoru 
Simensa un Halskes sabiedrības Krievijas ēlektrotechniskās fa
brikās, Pēteŗpilī. 1902. g. Rezevskis iecelts par konstrukcijas 
nodaļas vadītāja palīgu un 1904. g. par konstrukcijas nodaļas 
vadītāju. 1906. g. sākumā Simensa un Halskes fabrikā strād
nieki, lietojot varas darbus, padzinuši fabrikas vadītāju un uz
sākuši streiku. Fabrikas vadību uzdeva pēc tam Rezevskim, 
kas šo vietu izpildījis līdz 1913. gadam. 1913. g. sākumā sada
līta vājās un stiprās s t rāvas fabrikācija, pēc kam pēdējā pār
gāja Simensa un Šukerta sabiedrības rokās, kas šim nolūkam 
iesāka būvēt jaunu fabriku pie Maskavas vārtiem. Jaunās fa
brikas projektēšanu, būvi un vadību uzticēja Rezevskim. Šinī 
amatā viņš palicis līdz 1918. g. 1. septembrim, kad, apstākļiem 
mainoties, pārgājis pārvaldē. Kara laika Simensa un Halskes 
sabiedrība iesāka būvēt jaunu fabriku Nižnij-Novgorodā, pie 
kuras projektēšanas viņš jēmis dalību. Sākot ar 1904. gadu 
līdz 1914. gadam katru gadu Rezevskis pavadījis vairāk mēnešu 
studiju nolūkā ārzemēs, galvenā kārtā Vācijā un Austrijā. Kā 
fabrikas vadītājs viņš skaitījies par „Betriebsgemeinschaft des 
Siemens Concerns" locekli, kur apspriestas un izlemtas jaunas 
konstrukcijas un organisācijās jautājumi koncernam piedero
šas fabrikās (Vācijā, Austrijā, Anglijā un Spānijā). Bez fabri
kas vadības Rezevskim bija padotas arī techniskās nodaļas, ku
ras stāvēja tiešā sakarā ar pašu fabriku. Pēc Latvijas valsts 
Proklamēšanas viņš grib Pēteŗpili atstāt un pārcelties uz La
tviju, bet kā mobilizēts technisks darbinieks nevar dabūt a t 
ļauju izbraukšanai. Laimīgu apstākļu dēļ 1919. g. marta sākumā 
Rezevskim izdodas atbraukt uz Rīgu, kaut gan atļauju tas da
būjis tikai uz dažām nedēļām. Pēc Rīgas atbrīvošanas no lie
liniekiem, viņš bij arī brīvs no pienākuma atgriezties atpakaļ 
u z Pēteŗpili. Gandrīz veselu gadu Rezevskis izpildījis Rūp
niecības departamenta direktora vietu un kā Latvijas Univer
sitātes organisācijās komitejas loceklis piedalījies augstskolas 
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dzīves izveidošanā; no Latvijas Universitātes dibināšanas iejē
mis docenta vietu pie mēchanikas fakultātes. 1920. g. Rezev-
skis aizgājis no Rūpniecības departamenta un uzjēmies Sīmensa 
un Šukerta koncerna priekšstāvniecību, kuru vēlāk pārjēmusi 
Latvijas akciju sabiedrība „Siemens". 1923. g. aprīlī Finansu 
ministris uzdeva Rezevskim sastādīt Doles spēka stacijas 
izbūves projektu, ko viņš nobeidzis 1925. g. aprīlī. Ap
mēram \XU gadu viņš vadījis Rīgas pilsētas uzjēmumu nodalu 
un tanī pašā laikā izstrādājis stacijas galīgās izbūves projektu 
un pa daļai arī izdarījis būves darbus. Kā pilsētas uzjēmumu 
nodaļas vadītājs Rezevskis kopā ar direktoru Zīli izstrādājis 
un ievedis jaunu enerģijas tarifu. Divu gadu laikā, kamēr viņš 
vadījis Doles spēka stacijas būves biroju, atsvešinājies no savas 
agrākās darbības pie Sīmensa koncerna (skaitījies atvaļinā
jumā), un tā kā 1924. g. oktobrī palikuši pilni 25 gadi no viņa 
iestāšanās Sīmensa koncernā, tad savu aktīvo darbību sa
biedrībā vairs nav atjaunojis. 1926. g. septembri Rezevskis 
ievēlēts par Dr. ing. h. c. un aprīlī 1927. g. par profesoru pie 
īpatnējās technoloģijas ka tedras . No Latvijas Universitātes di
bināšanas dienas viņš bijis par organisācijas un vēlāk par Uni
versi tātes Padomes locekli. 

8. Profesors Nikolajs Sīmanis dzimis 29. novembrī 1865. %• 
Rīgā; viņš ir jūras virsnieka dēls. Pēc Rīgas pilsētas reāl
skolas absolvēšanas, Sīmanis iestājies 1885. gada janvārī Rīgas 
Politechnikā, ko nobeidzis 1893. gadā ar inženiera mēchaiiiķa 
grādu un uzslavu. Kad Rīgas Politechnikai piešķīra Rīgas Po
litechniskā Institūta nosaukumu, viņam 1900. gadā piešķira in
ženiera technologa grādu. 1893. gada maijā Sīmanis iestājies 
Rīgas Felzera & Co. mašīnu fabrikā par tvaika mašīnu kon
struktoru. Pēc pusotra gada viņa vadībā pārgājusi tvaika ma
šīnu biroja daļa un vēl pēc gada viņš iecelts par biroja priekš
nieku, ku r palicis līdz 1906. gadam. No 1893. līdz 1906. gadam 
Felzera fabrikas darbība strauji paplašinājās un šinī laikā zem 
Šīmaņa vadības izgatavotas vairāk k ā 600 dažādu sistēmu un 
lieluma (līdz 2.000 P. S.) tva ika mašīnas. Felzera fabrikā iz
gatavoto mašīnu labās slavas dēl Rīgas Politechniskā Institūta 
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mēchanikas fakultāte 1906. gadā uzaicināja N. Sīmani par 
adjunkta profesoru pie mašīnu katedras. Šo uzaicinājumu viņš 
piejēma, līdz ar to atstādams savu biroja priekšnieka vietu 
Felzera fabrikā. 1906. gadā viņu ievēlēja Felzera fabrikas di
rekcijā un līdz ar to par visu technisko biroju priekšnieku un 
vadītāju. Lai, apskatot un novērojot daudzu citu fabriku ietai
ses un personīgās sarunās ar to vadītājiem meklētu un atrastu 
jaunus ceļus, pa kuriem varētu sekot technikas arvien pieau
gošām prasībām, N. Šimanis apceļojis gandrīz visas Europas 
valstis, bijis arī Amerikā; apmeklējis visas ievērojamākās ma
šīnu fabrikas un lielākās izstādes, piem. Ņižņij-Novgorodā — 
1896. g., Parīzē — 1900. g., Briselē — 1910. g., kā arī daudzas 
speciālizstādes vairākās pilsētās. Tā kā Rīgas Politechniskā 
Institūtā bija nodomāts ierīkot technisko laboratoriju, prof. 
N. Sīmanis apmeklēja technisko augstskolu laboratorijas Ber
līnē, Minchenē, Drezdenē, Karlsruhē, Stutgartē, Hannoverā, 
Dancigā, kur aiz laboratoriju vadītāju laipnas pretimnākšanas 
vioš ieguva vērtīgus materiālus. Nepārtraukti sekodams un 
jemdams dzīvu dalību Dizeļierīču straujā attīstībā, profesors 
N. Sīmanis atradis jaunu, tieši pārslēdzamu motoru sistēmu, 
kas patentēta Krievijā, Vācijā un vairākās citās valstīs. 1915. g. 
Politechnisko Institūtu evakuēja uz Maskavu un Felzera fabriku 
uz Ņižņij-Novgorcdu, kur to stipri paplašināja. Šinī darbā 
N. Sīmanis- jēmis dzīvu dalību. Krievijas valdība atsavi
nāja 1916. gadā Felzera fabriku Nižņij-Novgorodā un nodeva 
jaunai sabiedrībai, līdz ar ko izbeidzās arī prof. N. Šīmaņa dar
bība pie minētās fabrikas, kuras uzplaukšanai viņš bija ziedo
jis 23 gadus. 1918. gadā prof. N. Sīmanis līdz ar daudziem P o 
litechniskā Institūta mācības spēkiem atgriezās Rīgā un viņu 
uzaicināja iejemt agrāko vietu toreizējā, vācu okupācijas ie
stāžu nodibinātā, Rīgas Techniskā Augstskolā. Kad 1919. gadā 
lielinieki augšminēto iestādi slēdza un atvēra jaunu augstskolu, 
prof. N. Sīmani saistīja pie lielinieku jaunatvērtās mācības ie
stādes, līdz viņu varas sabrukšanai 1919. gada maija mēnesī. 
1919. gadā, Latvijas valdība, nodibinot Latvijas Universitāti 
uzdeva prof. N. Sīmanim, prof. Feldvēgam un prof. Denferam 
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pārstrādāt priekšlikumus mēchanikas fakultātes reorganisēša-
nai. No 1920. gada prof. N. Sīmanis iejem Latvijas Universitātē 
mēchanikas fakultātes mašīnbūvniecības profesora vietu. 1925. 
un 1926. gadā prof. N. Sīmanis bijis garākos ceļojumos, lai stu
dētu iekšdegu dzinēju tālāko attīstību. 1924. un 1925. gadā viņš 
piedalījies par Jūrniecības Departamenta ekspertu ledlauža 
,,Krišjāņa Valdemāra" konstrukciju apskatē un kontrolē, kā arī 
piejemšanas pārbaudē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 1912. gadā — apskats par 
„Sifoniem" — Rīgas Politechniskā Institūta 50 gadu jubilejas 
raksts, iespiests arī kādā krievu techniskā žurnālā. 
2) 1921. gadā — brošira „Malkas apkure tvaika katliem", 
iespiests Rīgā. Bez tam, daudz īsu referātu Rīgas techniskā 
laikrakstā, kura redakcijā prof. N. Sīmanis piedalījies līdz 
1914. gadam. 

9. Profesors Gustavs Arturs Taube dzimis 14. februāri 
1870. gadā Rīgā, pirmizglītību baudījis Rīgas pilsētas reālskolā: 
1. septembrī 1890. gadā iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā 
(matr. 3742), kur studējis mašīnu būvniecību līdz 11. jūnijam 
1896. gadam; nobeidzis kursu ar pirmās šķiras diplomu un 
uzslavas atestātu un ieguvis inženiera mēchaniķa grādu. 
1904. g. min. diploms apmainīts pret tādu pat ar „inženiera 
technologa" grādu. No 1894. līdz 1896. g. Taube bijis par 
asistenta v. i. pie techniskās zīmēšanas katedras Rīgas Poli
techniskā Institūtā, 1896. g. deleģēts par R. P . I. pārstāvi uz 
Viskrievijas izstādi Ņižņij-Novgorodā; no 1894. līdz 1918. g-
bijis par ekspertu un taksatoru pie daudz ievērojamām Rīgas 
apdrošināšanas biedrībām; no 1896. līdz 1900. g. Rīgas Tech
niskā Savienībā iejēmis avīzes referenta, prōtokollista, sludi
nājumu daļas revidenta amatus pie minētās savienības izdoda
mās „Rigasche Industrie-Zeitung", k ā arī 2 gadus izpildījis 
savienības sekretāra amatu. No 1896. līdz 1899. g. Taube bijis 
par kārtēju asistentu Rīgas Politechniskā Institūtā pie mēcha-
niskās technoloģijas un techniskās zīmēšanas ka tedrām; no 
1898. līdz 1899. g. par inženieri pie Rīgas linu un džutas manu
faktūras akciju sabiedrības projektēšanas un būves ; 1899. g. par 
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Romanovo - Borisogļebskas linu vērptuves un austuves „Flax 
Mille & Co." rīcības direktora palīgu (1800 strādnieku): 1901. g. 
par Rīgas jubilejas izstādes koanmisijas locekli; no 1901. līdz 
1905. g. par asistentu Rīgas Politechniskā Institūtā pie mēcha-
niskās technoloģijas un techniskās zīmēšanas katedras, kā arī 
pie diplomdarbu projektēšanas; no 1905. g. iecelts par docentu 
Rīgas Politechniskā Institūtā mēch.-technoloģiskām izmēģi
nājumu metodēm, lauksaimn. mašīnmācībai un techniskai zī
mēšanai, bez tam par R. P . I. mēchaniskās darbnīcas mēch.-
technoloģ. laboratorijas pārvaldes locekli. 1910. g. Taube no 
R. P . I. Pārvaldes Padomes deleģēts uz apm. 4 1 - nedēļām kā 
zinātniskas ekskursijas vadītājs ar mēchanikas nodaļas stu
dentiem uz Krimu un Kaukāzu. No 1910. g. viņš bijis pastāvīgs 
līdzstrādnieks techniskās savienības redakcijas kommisijā, laik
raksta „Rigasche Industrie-Zeitung'" izdošanai. 1911. g. vasa
ras brīvlaikā Taube R. P . I. zinātn. nolūkā komandēts uz ārze
mēm, lai iepazītos ar mēchanikas laboratoriju ierīcēm. Šinī 
nolūkā viņš studējis un apmeklējis Technisko Augstskolu Han-
noverā, viņas mašīnbūvniecības laboratoriju un hidraulisko iz
mēģinājumu iestādi, māteriālpārbaudīšanas laboratoriju Darm-
štatē ar mašīnu un ūdensbūvniecības laboratorijām, dzirnavu 
izstādi ar maizniekarodniecību Štutgartē, Štutgartes Techni
skās Augstskolas materiālu pārbaudīšanas iestādi, inženierzin. 
laboratoriju turpat, mašīnu fabrikas .,1. M. Voith" Meidenhelmā 
(resp. Brunorenmūhle) hidraulisko laboratoriju, materiālu pār
baudīšanas iestādi Cīrichē, mēchan. materiālu pārbaudīšanas 
nodaļu pie brāļiem „Sulzer" Vintertūrē, Karalisko materiālu 
pārbaudīšanas iestādi „Berlin-Gross-Lichterfekiē"\ mēchan. 
technisko laboratoriju Minchenes Politechnikā, kā arī turpat 
vācu mūseiju. 1913. g. viņš R. P . I. Pārvaldes Padomes koman
dēts uz ārzemēm, lai iepazītos ar laboratoriju iekārtām, kā arī 
lai studētu laboratoriju ierīci būvarodnieciskā izstādē Leipcigā. 
Še tad viņš apmeklējis un studējis izstādi Leipcigā un strādājis 
neoficiāli Karaliskā materiālu pārbaudīšanas pārvaldē, apskatījis 
izmēģinājumu iestādi labības pārstrādāšanai Berlīnē, kā arī 
lauksaimniecisko mūseiju turpat. No 3. decembra 1913. g. līdz 
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4. martam 1914. g. Taube ar ministrijas piekrišanu R. P . I. ko
mandēts uz Karalisko materiālu pārbaudīšanas pārvaldi Ber
līnē — iepazīties ar turienes iekārtu, kā arī ar priekšdarbu izve
šanu, sakarā ar zinātniska darba izdošanu par krievu kukurūzas 
salmu izlietošanu. Berlīnē vioš izlietojis gadījumu un strādājis 
izmēģinājumu iestādē labības izlietošanai kādā no turienes mai
znīcas kursiem, tiklab pašā laboratorijā, kā arī izmēģinājumu 
maiznīcā ar nolūku pielietot ārzemēs parastās pārbaudīšanas 
metodes R. P . I. mēch.-techinoloģiskā laboratorijā. 1914. gada 
1. jūlijā Taube ievēlēts par adjunkta profesoru un šinī amatā 
arī apstiprināts. 1915. g. no 6. jūlija līdz 25. septembrim Rīgas 
pilsētas galva viņu iecēlis par evakuācijas un rekvīsīcijas kom
misiju locekli un eksper tu Rīgas pilsētas interešu aizstāvēša
nai, un R. P . I. Pā rva ldes Padome iecēlusi viņu par «institūta 
mantas glabātāju". 1915. g. no maija līdz 6. jūnijam Taube bijis 
R. P . I. direktora v. i. pie mācības spēku, ierēdņu un viņu ģi
meņu ēvakuēšanas uz Tērbatu un Maskavu; no 1915. līdz 1918. 
gada jūnijam — adjunkta profesors uz Maskavu evakuētā Rīgas 
Politechniskā Institūtā. 1918. g. jūnija sākumā viņš vadījis 
R. P . I. mācības spēku I. ešelona reēvakuāciju no Maskavas uz 
Rīgu. 1918. g. Taube darbojies par ārkārtēju profesoru Baltijas 
Techniskā Augstskolā pie materiālu pārbaudīšanas, lauksaim
niecības mašīnbūvniecības, mašīnu elementu un techniskās zī
mēšanas katedras. Lielinieku laikā augstskolā darbojies par 
profesoru līdz Latvijas dibināšanai. 1918. un 1919. g. viņš ko
mandēts vasaras brīvlaikā materiālu pārbaudīšanas laborato
riju studiju nolūkā uz Vāciju, Šveici un Itāliju. 1919. g. 17. sep
tembrī Taube Latvijas Augstskolas Organisācijas Padomes ie
vēlēts un apstiprināts pa r profesoru materiālu pārbaudīšanai, 
technoloģijas pētījumiem, mašīnmācībai chērniķiem, fabriku 
projektēšanai, diplomdarbu projektēšanai chērniķiem un tech-
niskai zīmēšanai. Viņš iecelts arī par materiālu pārbaudīšanas 
un technoloģisko pētījumu laboratoriju vadītāju; no 1920. gada 
novembra līdz 1921. g. janvāra beigām Taube kā reēvakuācijas 
kommisijas loceklis Latvijas Universitātes komandēts uz Mas
kavu, lai atdabūtu bij. R. P . I. īpašumu. Kā J a u k t ā s kommi-
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sijas" loceklis, viņš janvāra beigās izdabūjis beidzot lēmumu: 
..Viss bij. R. P . I. īpašums reēvakuējams uz Rīgu"; tāpat iz
dabūjis atļauju evakuēto baznīcu zvanu transportam atpakaļ uz 
Latviju. 1922. g. viņš Latvijas Universitātes komandēts uz 
Vāciju, Angliju, Itāliju un Čekoslovaķiju — materiālu pārbau
dīšanas laboratoriju un iestāžu apskatei. 1923. g. 25. aprīlī 
Taube pielīdzināts Latvijas Universitātes doktoram. No mē-
chaniskās fakultātes materiālu pārbaudīšanas stacijas apstipri
nāšanas laika viņš darbojies kā līdzstrādnieks un vadītājs pie 
pārbaudīšanas darbiem; 1926. g. pēc tekstilrūpniecības kate
dras profesora nāves darbojies par vietas izpildītāju pie diplom
projektu izstrādāšanas dzirnavu un tekstilrūpniecībā. 

L i t e r ā r i s k ā d a r b ī b a . No 1896.—1899. g. Taube 
trīs gadus bijis avīzes referents par visiem Techniskā Savie
nībā noturētiem priekšlasījumiem u. t. t. — vietējām 3 vācu 
dļenas. avīzēm, bez tam arī 2 gadus Techn. Savienības (Rīgā) 
sekretārs. Šinī laikmetā ietilpst arī līdzdarbība pie 
prof. Pfūla izdotās „Neue Papierpriifungsmethoden". 1901. g. 
viņš strādājis pie apcerējuma: ,.Die industriellen Anlagen 
Rigas", Techn. Savienības izdotai grāmata i : „Riga und 
seine Bauten", kā arī sniedzis avižu referātus par 
Rīgas jubilejas izstādi. Vēlākos gados viņš noturējis 
priekšlasījumus Rīgas Techn. Savienībā par „miltu izmē
ģināšanu", par „mākslīgā zīda izgatavošanu un pārbaudī
šanu", kā arī citus sīkākus referātus. 1910. g., sakarā ar Rīgas 
Techn. Savienības izdodamo jubilejas albumu, Taube sace
rējis: „Die Maschinenfabriken Rigas". Bez tam, kā Rīgas 
Rūpniecības laikraksta redakcijas kommisijas loceklis, viņš 
sniedzis dažus techniskā satura sīkākus referātas. 1914. g. 
martā Taube sacerējis: „KaBKa3CKas KyKypy3Haa co^oiua, KaK-b 
MaTepia;n> a n n B b u r B J i K H 6yMarH". 1922. g. viņš sastādījis pār
skatu sakarā ar komandējumu, lai iepazītos ar ārzemju mate 
riālu pārbaudīšanas laboratorijām un iestādēm. 

10. Profesors Alfrēds Vītols dzimis 9. janvārī 1878. gadā 
Katvaras pag. Stirnas skolā pie Limbažiem, kur viņa tēvs bijis 
par skolotāju; vidējo izglītību baudījis bij. Rīgas ķeiz. Niko
laja I. klasiskā ģimnasijā, kuru beidzis ar zelta medaļu 1899. g., 
augstāko — bij. Pēterpils ķeiz. Aleksandra I. Satiksmes Ceļu 
Inženieru Institūtā, kuru nobeidzis 1906. gadā ar satiksmes ceļu 
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inženiera diplomu. Studiju prakses laikā viņš nodarbojies: uz 
Dienvidus Krievijas Katrīnas dzelzsceļu tīkla, kur izdarīti dzelzs
ceļu staciju apūdeņošanas darbi īpatnējos ūdenstrūcīgu stepju 
apgabalu apstākļos; strādājis pie Pēterpils-Vologdas-Vjatkas 
dzelzsceļa jaunbūves darbiem (kesonu nolaišana Vjatkas upe 
zem Vjatkas tilta balstiem un citi darbi ) ; uzraudzījis Maskavas-
Razaņas-Golutvinas-Ozeri atzarojuma ūdens caurlaižamo ie
taišu pārbūvi. Pēc institūta beigšanas Vītols iestājies 1906. g. 
Pēterpils ceļu apgabala valdes dienestā, kur tajā laikā izdarīti 
prāvi darbi sakarā ar Ladogas ezera sēkļu apgaismošanu ar 
bākām. Vēlāk viņš piedalījies p rāvo šosejas tiltu (Ostrovas. 
Volchovas, Tveras) pārbūves darbos; valdes uzdevumā sastā
dījis Pēterpils Nikolaja tilta pārbūves projektu, kas atsevišķi 
iespiests. Projekts satāda nepārt rauktu Baltijas jūras — Bal
tās jūras ūdensceļa (pieejama lielākiem jūras tvaikoņiem) iz
būves elementu. Pēterpils ceļu apgabala valdē Vītols pieda
lījies arī Kestlina formulas pārveidošanas darbos sakarā ar 
dzelzsceļu katastrofu uz Charkovas-Balašovas dzelzsceļu līni
j as ; iesniedzis memorandumu, kurā pierāda nepieciešamību pro
blēmu atrisināt ne rupji empeiriski, bet gan izejot no tagadnes 
hidraulikas viedokļa un viņas sasniegumiem. Apm. 15 gadus 
vēlāki memoranduma teses a tkār totas un teōrētiski-zinātniski 
pierādītas doktora disertācijā: Essai d'ētablissement d'une 
theorie de l'ecoulement des eaux pluviales. 1908. g. Pēteŗpili 
Vītols iesācis arī paidagōgiskti darbību inženiera Šumera di
binātos pirmajos Pēterpils politechniskos kursos, kur lasījis 
matemātiku un vadījis semināru mēchanikā līdz 1910. g. ru
denim, kad uzjēmies turpat diplomandu darbu vadību dzelzs
ceļu projektos. Paidagōgiskā darbība pār t raukta 1911. g. līdz 
a r viņa pārcelšanu uz Volgu Tve rā par techniski administratīvā 
ūdensceļa iecirkņa priekšnieku. 1910. g. Vītols iecelts par Vol
chovas hidrauliskās enerģijas pētīšanas partijas vadītāju sa
karā a r nodomāto Pēterpils rūpniecības rajona un dzelzsceļu 
mezgla ēlektrofikāciju. Ievāktie dati izlietoti tagadējās „Vol-
chovstroj" stacijas izbūvei. Uz Volgas Vītola darbība izpaudu
sies ūdensceļu uzturēšanā un kuģniecības apstākļu uzlabošanā. 
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Viņš izdarījis upes regulēšanas darbus, kā izskalojamā, tā arī 
neizskalojamā, klinšainā gultnē. Pēdējai lietotie īpatnējie upes 
hidraulisko elementu noteikšanas pajēmieni, attēloti imemoran-
dumā: y^yimeHie n e p e n a T a EepHO-MHpocnaBJib. Izskalojamās 
gultnes daļā padarīti vairāki regulēšanas darbi ar fašinu dambju 
palīdzību. No prāvākiem techniskiem uzdevumiem šinī pe
riodā vēl veikti Volgas pietekas Tvercas pētīšanas darbi visā 
180 klm. garumā līdz ar ūdensceļa projekta sastādīšanu. Par 
Tvercas pētījumiem publicēts darbs ceļu apgabala valdes gada 
pārskatā: EMeroamncb c. rieTep6yprcKoro Oi<pyra IT C. OrMerb 
o pa6oTax-b no H3CjrB.n.OBaHMO p. TBepubi. Tanī pašā laikā Vītols 
pārzinājis arī kuģniecības inspekciju un bijis kuģu stabilitātes 
un labierīcības pārbaudes kommisijas loceklis. Kā kuģniecī
bas inspektors sastādījis Tvercas locīju (Jīouin p. TBepubi). 
Viņš piedalījies ar referātiem vairākos kuģniecības kongresos, 
vienā no kuriem uzstājies par tuneļa izbūvi zem Tvercas upes. 
Tverā. 1915. gadā Vītols komandēts uz Rīgas kara darbības 
fronti pie tilta būves darbiem Doles salas rajonā. Uzbūvējis ar 
latviešu bēgļu, kā darba spēku, palīdzību pār Daugavu starp 
Keņģa ragu un Katlakalnu lielāko tiltu, vairāk kā 1 klm. ga
rumā, par ko no armijas priekšniecības apbalvots ar ordeni un 
Paaugstināts par Tērbatas - Pliskavas apgabala ūdensceļu 
priekšnieku.- Šinī apgablā ietilpa visi ūdensceļi ar izeju uz 
Somu jūras līci, izņemot Nevu, tā tad starp citu arī visi taga
dējās Igaunijas ūdensceļi, un viens no tuvākiem uzdevumiem 
bija Narvas hidrauliskās enerģijas izmantošana parallēli ar ne
pārtraukta ūdensceļa radīšanu uz Baltijas jūru. Atgriezies 
1919. gadā Latvijā, Vītols tūliņ iestājies valsts dienestā par 
ūdensceļu direktoru, par kuru sabijis līdz 1921. gadam, kad 
ūdensceļu direkcija likvidēta. Tanī pašā laikā viņš Satiksmes 
Ministra iecelts par kommisijas locekli, kuras uzdevums bijis 
inženieru fakultātes nodibināšana pie mūsu universitātes. No 
1919. gada Vītols arī strādā par universitātes docentu hidrau
likā. 1921. gadā viņš ievēlēts par techniskās mēchanikas ka
tedras docentu, 1924. g. prōmovējies par inženierzinātņu dok
toru a r darbu: Essai d'ētablissement d'une theorie de l'ēcou-
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lement des eaux pluviales; 1924. gadā ievēlēts par profesoru 
pie techniskās mēchanikas ka tedras ; 1925. gadā uzaicināts par 
konsultantu pie Liepājas-Glūdas dzelzsceļa būves valdes ceļa 
caurlaižamo ietaišu spraugu hidrauliskai aplēsei pēc viņa īpat
nējā pajēmiena, kuru aizstāvējis disertācijā. Vītols ir eksperts 
Latvijas tiesu iestādēs spēka staciju hidrauliskos jautājumos un 
Zemkopības Ministrijas inženieris-konsultants. 1926. gadā viņš 
piedalījies I. Baltijas valšķu hidrologu kongresā Rīgā ar refe
rā tu: „Plostu kanālu kinemātiskā aplēse". Ar to pašu refe
rātu ar nosaukumu: Calcul cinēmatique des Canaux de Flot-
tage tas piedalījies pasaules spēka konferencē Bāzelē (World 
Power Conference, Confērence Mondiale de l'Energie), kur 
šis darbs atzīts par loti interesantu un uz viņu griezta konfe
rences vērība. 1928. gadā Vītolam piešķirta Kultūras Fonda 
prēmija par pētījumu: Nouvelle theorie d recoulement des eaux 
pluviales d'un plau inclinē. 1928. gadā viņš piedalījies II. Bal
tijas valšķu hidrologu kongresā Tallinā a r referātiem: 1) Ober 
den Einfluss der Trāgheitskrāfte auf den Versickerumgsprozess 
des auf die Erdoberflāche gelangenden flūssigen VVassers un 
2) Une solution possible du problēme concernant recoulement 
des eaux pluviales. No 1928. gada Vītols ir Latvijas Nacionālās 
spēku komitejas loceklis — inženieru biedrību apvienības pār
stāvis. Vītols ir Dienvidus Amerikas Peru valsts universitāšu 
annāļu goda korespondents. 1929. g. Vītols piedalījies par La
tvijas pārstāvi s tarptautiskās lielo dambju (sprostu) kommisi
jas konferencē, Parīzē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Uono^HHTe^bHbiH Hanpa*eHifl 
o rb flHHaMHHecKoft Harpy3KH BT> TpaHcnopTep'fe. }KypHaji,b 
.Boflrioe JJ/kao". 1909. r. 2) Mēģinājums uzstādīt jaunu 
ormulu ūdens caurlaižamo ietaišu aprēķināšanai attiecībā 
uz lietus gāzēm. Satiksmes Ministrijas Vēstnesis, 4. sept. 
1920. gada Nr. 60, 1. p. 861—868. 3) a. Essai d'ētablisse-
ment d'une theorie de l'ēcoulement des eaux pluviales. Appli
cation de cette theorie dans la tēchnique de la construction 
des routes. Calcul hydraulique des aqueducs. Acta Oni-
versitatis Latviensis, IV., 1922. g., 140 1. p. b. Tas pats atse
višķā izdevumā. A. S. Valtera & Rapas grāmatspiestuve Rīga, 
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1922. g., 137 1. p. c. Explicātions supplēmentaires ayant rap-
port ā l'article du professeur agrēgē Alfred Vītols „Essai 
d etablissement d'une theorie de rēcoulement des eaux plu-
viales" imprimē Acta Universitatis Latviensis, IV., 1922. 
Acta_ Umversitatis Latviensis VI., 1923. g., 1. p. 287—295. 
4) Mēģinājums uzstādīt jaunas formulas lietus notekas aprēķi
nāšanai. Latvijas Inženieru un Techniķu Kongresa darbi, 
1922. g. 5) Amatas baseins kā spēka avots. Satiksmes Mi
nistrijas Vēstnesis 15. sept. 1920. g. Nr. 63. 6) Gauja kā nā 
kamais transitūdens ceļš un spēka avots. Jaunākās Ziņas 
1925. g. Nr.Nr. 229, 232, 240, 254. 7) Otto Lueger'a lietus 
ūdeņu notekas formulas liktenis un lietus ūdeņu notekas aplē
ses jautājums pie mums. Techniskais Žurnāls 1926. g., Nr. 12. 
8) a. Quelques remarques sur l'infil'tration des eaux superfi-
cielles. Acta Universitatis Latviensis XIV, 1926. g. b. T a s 
pats. Impression particuliēre. 1926. Imprimerie de l'Etat, 
Riga (Latvia). 9) a. Calcul cinēmatique des canaux de flottage, 
rapport prēsentē au World Povver Conference, Sectional mee-
ting, Bāle, Sui tzer land, August 31 — September 12, 1926. 
Acta Universitatis Latviensis T. XIV., 1926. b. Tas pats. 
Impression particuliēre 1926. Imprimerie de TEtat, Riga. 
10) a. Nouvelle theorie de l'ecoulement des eaux pluviales d'un 
plan inclinē. Acta Universitatis Latviensis T XVI., 1927. 
b. Tas pats. Impression particuliēre. 11) Hidraulikas attīstība 
Pēdējos gados. Techniskais Žurnāls Nr. 4, 15. febr. 1926. g. 
12) Inerces spēku iespaids zemes virsmu sasniegušo ūdeņu 
iesūkšanās procesā. Acta Universitatis Latviensis XVII., 1927. 
13) Uber den Einfluss der Trāgheitskrāfte auf den Versicke-
rungsprozess des auf die Erdoberflāche gelangenden flussigen 
VVassers. Referāts Rēveles hidrologu kongresā 1928. g. 
14) Tas pats pārlabots un papildināts: Zeitschrift fūr ange-
wandte Mathematik und Mechanik. Band 8, 1928, Seite 
-16—225, Berilin. 15) Tas pats recensijas veidā: Phvsikali-
sche_ Berichte. Heft IV, Seite 343, 1929, Berlin. 16) Viens 
iespējams jautājuma atrisinājums par lietus ūdeņu noteku no 
slīpas plāksnes. Acta Universitatis Latviensis XX., 1929. 
17) Une solution possible du problēme concernant l'ecoule
ment des Eaux pluviales d'un plan inclinē. Rapport prēsentē 
au Congrēs d'Hvdrologie des Etats Baltiques, Tallinn, 1928. 
18) Plostu kanālu kinemātiska aplēse. Techniskais Žurnāls, 
Nr. 1—6, 1929. g., Rīgā. 19) De la influencia de 1as fuerzas de 
inercia en el proceso de infiltraciōn del agua liquida cavendo 
sobre la superficie de la tierra. Revista de Ciencias, 1929. g.. 
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Lima, Peru. San Marcos Universitātes raksti. 20) Der Abfluss-
Vorgang des R e g e n u a s s e r s auf einer geneigten Ebene. Zeit
schrift fiir Bauvvesen, Berlin, 1929. 

B. Docenti. 

1. Vecākais docents Emils Āboliņš dzimis 21. maijā 1873. g. 
Kurzemē, Susejas pagastā, Ilūkstes apriņķī kā pagasta skolo
tāja dēls; pēc pirrnizglītības mācījies mājā, tad Jēkabmiesta 
apriņķa skolā no 1885.—1889. g. un Rīgas Pētera I. reālskolā 
no 1889.—1893. g., kuras abas nobeidzis; studējis Rīgas Poli
techniskā Institūtā no 1893. g., nobeigdams 1898. g. februāri 
mēchanikas nodaļu ir inženiera mēchaniķa diplomu, ko vēlāk 
pārmainījis ar inženiera tecbnologa diplomu. Āboliņš nodarbo
jies no 1898. g. marta līdz oktobrim par techniķi kurin. mate
riālu pārbaudei Dienvidu-rietumu dzelzsceļu virsvaldē Kijevā: 
no oktobra 1898. g. līdz oktobrim 1899. g. — kara dienestā par 
brīvprātīgo, Kijevā; no oktobra 1899. g. līdz oktobrim 1901. g. 
pie akc. sab. „W. Fitzner cc K. Gamper" Sosnovicos, vispirms 
par tvaika katlu konstruktoru, pēc tam par nodaļas vadītāji1 

pārkarsētāju būvē un katlu mēģinājumiem; no oktobra 1901. g. 
līdz 1. jūlijam 1905. g. — Rīgas Polit. Institūtā par asistentu 
mašīnu elementos un ceļmašīnās; no 1. jūlija 1905. g. līdz 1. jan
vārim 1907. g. — Rīgas Polit. Institūtā — par docentu ceļma
šīnās; no 1. janvāra 1907. g. līdz 1. maijam 1921. g. — pie akc. 
sabiedrības „Kramatorskajas metallurģiskas fabrikas" Dien
vidu Krievijā, papriekš par nodaļas priekšnieku ceļmašīnu 
būvē, vēlāk pa r techniskā biroja virsinženieri; no 1. jūlija 
1921. g. par docentu Latvijas Universitātes mēchanikas fakul
tātē. Komandējumos un studiju nolūkos ārzemēs Āboliņš bijis 
1905. g. vasarā, Polit. Institūta komandēts, strādājis par kon
struktoru ceļmašīnu būvē pie akc. sab. „Ludvig Stuckenholz" 
Wet te r p . Ruhr Vācijā; 1906. gadā turpat — vienu semestri: 
studentu nemieru dēļ institūts bijis slēgts; 1908. gadā 2 mēne
šus, Kramatorskajas fabrikas valdes pie akc. sab. „Demag" 
komandēts — studiju pr iekšmets ceļmašīnu būve ; 1911. gadā 
2 mēnešus, Kramatorskajas fabrikas valdes pie akc. sab. ,.De-
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mag" komandēts — Vācijā: studiju priekšmets valcverku būve; 
1924. g. vasarā 2 mēnešus, Latv. Ūniv. komandēts ar Kultūras 
fonda līdzekļiem — speciālie studijas priekšmeti: Ha/mburgas 
ostas transportcelmašinu ierīces, kūdras ražošanas metodes; 
1927. g. vasarā, La tv . Ūniv. komandēts ar paša līdzekļiem — 
speciālais studiju pr iekšmets : augstspiediena katli. 

S a r a k s t ī t i e d a r b i : 1) Uber VVasserzirkulation in 
Dampfkesseln, iespiests žurn. Mitteilungen aus der P r a x i s . . . 
(tagad Wārime) 1903. g. 2) Ziņojums par Kramat. fabrikas 
<iarbnīcu izbūvi ceļmašīnu būvei. Manuskripts, iesniegts fabr. 
valdei 1908. g. 3) Ziņojums par Kramat. fabrikas dažādu no
dalu pašizmaksas posteņiem, apstrādāts diagrammu veidā, ar 
priekšlikumiem v iņu samazināšanai. Manuskripts, iesniegts 
fabrikas valdei 1918. gadā. 4) Manuskripts: Kūdra kā kurinā
mais un viņas ražošanas metodes. Caur fakultāti resp. Univ. 
Padomi nodots Univ. galvenā bibliotēkā. 5) Zur Bestimmung 
der Verluste durch unvollkommene Verbrennung in Dampf-
kesselfeuerungen, iespiests žurnālā Archiv fūr Wārmewir t -
schaft, 1926. g. 6) Zur Verbesserung der VVārmetransmission 
in Dampfkesseln. Acta Universitātis Latviensis 1929, XX. 
7) Uber Versuche zur Verbesserung des VVarmeūberganges 
aus Rauchgasen. Die VVārme 1929, Nr. 19—20. 

2. Vecākais docents Aleksandrs Bankins, dzimis 8. febr. 
1881. g., apmeklējis Tērbatas ģimnasiju līdz 1900. g., 1902. g. 
beidzis Rīgas- Nikolaja I. ģimnasiju un tanī pašā gadā iestājies 
Rīgas Politeclmikas mēchanikas nodaļā, studējis līdz 1905. g. 
1905. un 1906. g. viņš studējis mēchaniku Bādenes techniskā 
augstskolā Karlsruhē, 1908. g. beidzis Rīgas Politechniku ar 
inženiera technOloga grādu, ar I. šķiru. 1908. un 1909. g. Ban
kins turpinājis studijas Berlines techniskā augstskolā Šarloten-
burgā un turpat nodarbojies arī praktiski. 1909. gada otrā pusē 
Pārnācis uz Rīgu un nodibinājis firmu savā specialitātē. 
1914. g. viņš mobilizēts, bet pēc tam uz visaugstāko pavēli at
svabināts ino kara dienesta pa visu kara laiku un piekoman-
dēts par inženieri pie jaunbūvējamās bezdūmu pulvera fabri
kas mēchaniskas ierīces Muromas guberņā, līdz 1918. g. beigām. 
1918. g. novembra mēnesī Bankins atgriezies Latvijā; no 
1919. g. sept. mēneša skaitās par Latv. Ūnivertitātes mēchan. 
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fak. docentu. Viņš izstrādājis un izpildījis dažādus mechan. 
ierīces projektus, kuru dati ir iesniegti universitātei. 

3. Vecākais docents Edvards Cizarevičs dzimis 1868. ģ. 
11. nov. Kurzemē, Emburgas pagastā Cīzaru mājās; apmeklējis 
Jelgavas reālskolu, kuras kursu nobeidzis 1888. g.; studējis 
Rīgas Politechnikas mēchanikas nodaļā no 1888. g. līdz 1894. g.: 
kursu beidzis ar inženiera mēchaniķa grādu. Vasaras brīv
dienās viņš praktiski strādājis uz Liepājas-Romnu un Dienvid
rietumu dzelzsceļa, 1893. g. ieguvis lokomotīvju vadītāja tie
sības. 1895. g. no 1. jānv. līdz 1. aug. Cizarevičs kalpojis par 
savvaļnieku 11. sapieru bataljonā Odesā ; kara dienestu atstājis 
reserves leitnanta dienesta pakāpē. No 1895.—1896. g. viņš 
bijis lokomotīvju vadītājs uz Dienvidu-rietr. dzelzsceļa; no 1896. 
līdz 1897. g. — mēchaniskās nodaļas vadītājs Katrīnas dzelzs
ceļa darbnīcās Luganskā ; no 1897.—1898. g. — mašīnu iecirkņa 
priekšnieka palīgs uz Dienvidu austrumu dzelzsceļiem; no 
1898.—1906. g. — mašīnu iecirkņa priekšnieks uz Dienvidu-
austrumu un Katrīnas dzelzsceļiem; no 1906.—1913. g. — ma
šīnu iecirkņa priekšnieks uz Nikolaja dzelzsceļa; no 1913. līdz 
1918. g. — sevišķu uzdevumu inženieris Maskavas-Kazaņas 
dzelzsceļa valdē; no 1918.—1919. g. — nodaļas priekšnieks 
Krievijas dzelzsceļu Eksperimentālā Institūtā Maskavā; no 
1919. līdz 1922. g. — Krievijas dzelzsceļu Augstākās Techniskās 
Komitejas loceklis Maskavā; no 1921.—1922. g. — ārštata do
cents dzelzsceļu mašīnu ekspluatācijā Techniskā Augstskolā 
Maskavā ; no 1922.—1923. g. — mašīnu direktora palīgs uz 
Latvijas dzelzsceļiem; no 1922.—1923. g. — ārštata docents 
termodinamikā Latvijas Universi tātē: no 1923.—1926. g. — 
štata docents termodinamikā un dinamikā Latvijas Universi
t ā t ē ; no 1926. līdz 1927. g. — štata docents termodinamikā un 
lokomotīvēs Latvijas Universitātē. Bez tam Cizarevičs no 
1920. līdz 1922. g. bijis par referentu Krievijas dzelzsceļu ma
šīnu inženieru sapulcēs lokomotīvju apkurināšanas un remonta 
darbu zinātniskas saorganizēšanas jautājumos, par locekli Krie
vijas dzelzsceļu komitejā automātiska vagonu sajūga ieveša-
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nai, jēmis aktīvu dalību vilcienu bremžu komitejas darbos, va
dījis ierīces konstruēšanu lokomotīvju apkurināšanai ar ogļu 
pulveri, kā arī šī apkurināšanas veida izmēģinājumus. Ār
zemju komandējumos viņš bijis: 1902. g. — Austrijā un Ungārijā 
iepazīšanās nolūkā ar šo valšķu dzelzsceļa darbību; 1909. g. — 
Vācijā un Beļģijā iepazīšanās nolūkā ar loko pārkarsētāju dar
bību; 1913. g. — jēmis dalību starptautiskā bremžu kongresā 
Ungārijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) HoBbie cnocoSbi onjia™ Tpyaa. 
HaB-bcriH Ō6uļHX-b C'b,b3flOBi> PyccKHXT> * . JK. A. a. 1912. g. 
2) IlpoH3BOflCTBO pa6orb no TeKymeMy peMOHTy napoBO-
3OBT> Ha »OTKyn-b". >KypHa;n> MHHHCTepcrBa nyTen Coo6me-
HiH, 1912. g. 3) K-b Bonpocy o B03Harpa>K,tteHiH 3a rpyn-b 
npH TeKyuieM-b peMOīrrfc napososoB-b. KieBCKiu HH>KeHep'b) 1915. g. 
4) O cnoco6ax'b nepeBOZia no,a.BH>KHOro cocTaBa pyccKHXT> xten. 
-loporb « a aMepHKaHCKie ynpa>Kb H cu'fenKy (kopā ar inž. 
0. O. Dreieri). C6opHHK,b MocKOBCKO-Ka3aHCKon )K. jļ. 1818. g. 
5) O T o n ^ e H i e n a p ū B O s o B - b yro;ibHOH nbi/ibio. Bio;iJieTeHb N° 4 
SKCnepHMeHTa^bHaro HHCTHTyra n. C , 1919. g. 6) HayKa o 
npoH3BoanTe^bHOCTH H TexHHwecKoe o6pa30BaHie. BKVMeTCHb 
N° 32 3KcnepHMeHTa^bHaro HHCTHTyTa IT. C , 1919. g. 7) Aivie-
PHKaHCKaa aBTOMaTMiecKan c u t n K a . B i o ; i ; i e T e H b N° 7 3Kcnepn-
MeHra^bHaro HHCTHTyTa n. C , 1919. g. 8) O HOMeHKJiaTyp*B 
paōorb no peMOHTy nOABHKHaro c o c r a B a . TexHHKa H 3KOHO-
MHKa n. C , 1920. g. 9) OiepK-b BBeaeHin aBTOMainnecKOH 
« i t n K K Ha n<e;rB3Hbix,b aoporax-b CivBepHOH AMepHKH. TexHHKa 
M 3KOHOMHK3 n. C , 1921. g. 10) V c n ^ H nopouiKOBaro 
oTorniema TexHHKa H 3KOHOMHK3 n. C , 1921. g. 11) ToBapHO-
TpaH3HTHbi« xcejrB3HbiH ,a.oporH-CBepx'b MarHCTpajin (Kopā ar Meku, 
Dreijeri un Fosu). Iespiests atsevišķā broširā, kuru izdevis 
Ceļu kommisariāts. 12) Rediģējis krievu valodā Emersona 
.,The tvvelve principles of efficiency". Iespiests atsevišķā 
broširā, kuru izdevusi 1921. g. Krievijas dzelzsceļu Augstākā 
Techniskās Komiteja. 13) KoHTpojib npoxo*.o.eHiH napoB030BT> 
'tepea'b ; i e n o m ocHOBamH npHHUHnOB'b HayqHOH opraHH3auJH. 
Nodots žurnālā TexHHKa H 3KOHOMHK3 n. C , redakcijā 1922. g. 

4. Vecākais docents Oskars Hābermanis dzimis 1873. gada 
27. oktobrī (v. st.) Lodzā, kā sedlinieku meistara dēls. Beidzis 
Lodzas augstāko amatniecības skolu 1891.—1892. gadā, viņš 
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strādājis par praktikantu Rephāna un Šolces (Repphahn un 
Scholtze) mašīnu fabrikā V a r š a v ā ; studējis no 1892. līdz 1898. 
gadam Rīgas Politechniskā Institūta mašīnbūvniecības nodaļa, 
kuru beidzis ar mašīninženieŗa grādu; studiju laikā bijis aktīvs 
korporācijas Rubonijas loceklis. Pēc studiju beigšanas Hāber-
manis iestājies Rīgas mašīnu fabriku akc. sab. „R. Ii. Mantel" 
dienestā, kur līdz 1905. gadam darbojies par konstruktoru, 
darbu vadītāju inženieri, ceļotāja inženieri un techniskā biroja 
vadītāju. No 1905. līdz 1907. gadam viņš bijis patstāvīgs 
O. J. Pas tora mašīnu fabrikas vadītājs Pēteŗpili. No 1907. līdz 
1915. gadam Hābermanis darbojies atkal mašīnu fabr. akc. sab. 
„R. H. Mantel" Rīgā par techniskā un kalkulācijas biroju va
dītāju un pēdīgi par direktora palīgu. No 1915. līdz 1918. ga
dam bijis evakuētās „R. H. Mantel" akc. sab. mašīnu fabrikas 
direktors Pēteŗpili. Kad lielinieki šo uzjēmumu nacionalizējuši, 
viņš pārgājis par technisko vadītāju Pet rogradas ti lu fabrikā. 
1919. gadā Hābermanis uzaicināts par docentu Latvijas augst
skolas mēchanisā fakultātē rotācijas mašīnu (ūdensturbīnu. 
tvaika turbīnu, centrifugālsūkņu un ventilatoru) katedrai. 
Augšā minēto 20 gadu laikā savā praktiskā mašīnu fabriku 
darba laukā viņš specializējies par konstruktoru un darbu izpil
dītāju tvaika mašīnu, ūdens turbīnu, sūkņu uin papīra mašīnu 
būvē. No lielākiem darbiem, kuri realizēti Hābermaņa prakti
skās darbības laukā, minamas vairākas lielākas pilnīgi izbū
vētas papīra fabrikas, dažas ūdens un tvaika dzinējspēka cen
trāles (līdz 1500 z. sp.) un trīs sūkņu stacijas pasaules lielākai 
naftas sūkņu iestādei Bakū-Batumā Aizkaukazā. 

5. Docents Oskar s Hakelis ( t ) dzimis 27. jūlijā 1864. g.. 
1893. g. nobeidzis Rīgas Politechniskās skolas (vēlāk nosaukta 
par institūtu) pilnu kursu a r inženiera grādu. No 1893. līdz 
1894. g. viņš strādājis par tiltu konstruktoru Rīgas-Daugavpils 
dzelzsceļa virsinženiera birojā; no 1894.—1895. g. bijis par Rīgas 
pilsētas kanālisācijas inženieri; no 1895.—1897. g. par nodaļas 
vadītāju Pernavas pieveddzelzsceļa būvē; n o 1897. g. par inže
nieri pie ēlektr. dzelzsceļa būves Murnau-Oberammergau, Ba-
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\ ārijā; no 1897.—1899. g. par nodaļas vadītāju pie dzelzsceļa 
hūves darbiem Felina-Veisenšteina — Rēvele. 1900. g, Hakelis 
ieguvis būvniecības inženiera diplomu; no 1899.—1903. g. bijis 
par virsinženieri pie dzelzsceļa būves Valka-Alūksne-Pļaviņas; 
no 1903.—1906. g. par dažādu inž. būvju vadītāju Rīgā un ap
kārtnē. No 1. jūlija 1906. g. Hakelis iecelts par Rīgas Politech
niskā Institūta docentu inženierzinātņu enķiklopaidijā, vēlāk 
mācījis arī citus priekšmetus: 1. jūlijā 1910. g. dabūjis kollēģiju 
padomnieka pakāpi. No septembra mēneša 1919. gada Hakelis 
bijis par docentu Latvijas Universitātes mēchanikas fakultātē, 
par būvkonstrukcijas un būvkonstrukciju statikas mācītāju. 
Miris 28. novembrī 1920. gadā 

6. Vecākais docents Ludvigs Hūnchens dzimis 1880. gadā 
Kurzemē, Bauskas apriņķī; 1890. g. iestājies Jelgavas reāl
skolā, kuru beidzis 1898. g.; 1900. g. iestājies Rīgas Politech-
uiskā Institūta mēchanikas nodaļā. Sākot ar 1905. gadu viņš 
iejēmis subasistenta vietu R. P . I. mēchanikas nodaļas ēlektro-
technikas laboratorijā. Pēc diplomdarba aizstāvēšanas ēlektro-
technikā 1908. g. Hūnchens ieguvis R. P . Inst. inženiera techno-
loga grādu. 1909. g. viņš bijis asistenta vietas izpildītājs R .P . 
Inst. ēlektrotechnikas laboratorijā. 1909.—1910. g., paturot 
vietu pie augstskolas, viņš izpildījis kara klausību — par brīv
prātīgo inženieru konduktoru Rīgas inženieru distancē. 1910. g. 
Hūnchens uzjemts valsts dienestā par asistentu ēlektrotechni
kas laboratorijā, štatā ieskaitīts 1911. gadā; 1912. g. vasarā 
papildinājies praktiski ēlektrotechniskās fabrikas A. E. G. darb
nīcās Rīgā. No 1913. g. janvāra mēn. Hūnchens ir stundu do
cents ēlektrotechnikā Rīgas Polit. Institūta architektūras fa
kultātē, sākumā Rīgā, vēlāk, kara laikā, Maskavā, pēc tam 
Rīgā, Rīgas Polit. Institūtam atgriežoties savā agrākajā vietā. 
1919. g. aeptembrī viņš ievēlēts par docentu Latvijas Univer
sitātes mēchanikas fakultātes ēlektrotechnikas katedrai. Ārpus 
universitātes Hūnchens nodarbojies par skolotāju ēlektrotech
nikas priekmetos Rīgas Pilsētas Amatnieku skolā, sākot a r 
1909. gadu ar 2 gadu pārtraukumu līdz šai dienai. 
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7. Docents Oskars Mitenbergs dzimis 1883. gada 14. jan
vārī Zentenes pagastā Dursupes skolā, kur viņa tēvs bijis par 
skolotāju. P i rmo izglītību viņš baudījis turpat pagasta skolā, 
vēlāk Tukumā, Šmita proģimnasijā un no 1898. līdz 1904. gadam 
Jelgavas reālskolā. 1904. gadā Mitenbergs iestājies Rīgas Po
litechniskā Institūtā mēchanikas nodaļā, kuru nobeidzis 1910. g. 
ar inženiera technologa grādu. 1. jūlijā 1910. gadā viņš iestājies 
Kramatorskajas metallurģiskās akc. sab. fabrikas techniskā bi
roja dienestā: n o 1. jūlija 1910. g. līdz 1. dec. 1916. gadam, par 
konstruktoru — ceļamo mašīnu un par kalkulatoru — kalkulā
cijas nodaļā; no 1. dec. 1916. līdz 14. apr. 1922. gadam, par ce
ļamo mašīnu nodaļas vadītāju. Maija mēnesī 1922. g. Miten
bergs atgriezies atpakaļ Latvijā un ievēlēts, skaitot no 1. jūlija 
1922. g., par vecāko asistentu pie ceļamo mašīnu katedras. 
1923.—1924. g. viņš izstrādājis projektu un darba zīmējumus 
8 gab. Rīgas muitas dārza griežamiem celtņiem. Šis darbs 
iesniegts fakultātē par habilitācijas rakstu. No 1. jānv. 1925. g. 
Mitenbergs ir privātdocents pie ceļamo mašīnu katedras un lasa 
neobligātorisko priekšmetu „liftus" un obligātorisko — „kalku-
lāciju"; no 1927./28. māc. gada — mašīnmācību I. ar prakti
skiem darbiem chēmiķiem. 1929. gada maijā Mitenbergs ievē
lēts Latvijas Universitātē par docentu. 

8. Docents Nikolajs Rozenauers dzimis 26. nov. 1890. g-
(v. st.) Svētes pilī pie Jelgavas kā leitnanta dēls. 1901. gadā 
vecāki, kas tanī laikā dzīvoja Jēkabmiestā, Kurzemē, viņu sū
tīja uz Pēteŗpili vidusskolā. 1907. g. pavasarī viņš beidzis Pē
teŗpili reālskolā; 1907. g. rudenī tas izturējis konkursa pārbau
dījumu un iestājies Pēterpils Ceļu Inženieru Institūtā, kuru bei
dza 28. maijā 1915. g. ar pirmās šķiras diplomu. Pēc augst
skolas beigšanas Rozenauers iestājies Maskavas-Ventspils 
dzelzsceļu sabiedrības dienestā un iejēmis 1915. un 1916. gadā 
Pl iskavas-Narvas dzelzsceļu līnijas tiltu būvju vadītāja un di
stances priekšnieka amatu. 1917. g. viņš bijis tās pašas sabie
drības techniskās nodaļas vecākais inženieris, 1918. g. — Sara-
tovas-Milerovas dzelzsceļa līnijas pētīšanas partijas priekšnieks. 
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1919. g. — Caricinas-Vladimirovkas dzelzsceļa līnijas pētīšanas 
partijas priekšnieks, 1919.—1920. g. — Krievijas dienvidu au-
strarrvu hidrotechniskās pārvaldes techniskās nodaļas vecākais 
i iženieris. 1920. g. septembrī Rozenauers atgriezies dzimtenē 
i ii iestājies ostu būvju virsvaldē par techniskās nodaļas inže
nieri; 1. martā 1921. g. ostu būvju virsvaldes likvidācijas dēļ 
> ūrgājis dzelzsceļu virsvaldē un iejēmis techniskās direkcijas 

Itu biroja inženiera vietu līdz 1. apr. 1922. g.; no 10. aprīļa līdz 
5. okt. 1922. g. bijis Kara Ministrijas techniskās dīvīsijas darbu 

izvedējs. No 1. jūlija 1922. g. viņš ievēlēts mēchanikas fakultātē 
rar jaunāko asistentu; no 1. jūlija 1923. g. — par asistentu; 
o 1. jānv. 1925. g. — par vecāko asistentu; no 1. jūl. 1925. g. — 

i'ar privātdocentu pie mēchanikas katedras; no 1. jūlija 1928. 
«ada — par docentu pie techn. mēchanikas katedras un bez 
tam vēl no 1. jūlija 1929. g. — par mēchanikas fakultātes sē-
! rētāru. Ārpus universitātes Rozenauers nodarbojies no 10. jū
nija 1923. g. līdz febr. 1925. g. Doles spēka stacijas būves bi
rojā par inženieri un no februāra 1925. g. līdz 15. oktobrim 
1927. g. — Rīgas Pilsētas Valdes jaunizbūves birojā par inže
nieri; 1925., 1926. un 1927. g. lasījis mēchanikas fakultātes stu
dentiem neobligātōrisku nomografijas kursu. Darbības laikā 
pie Pl iskavas-Narvas dzelzsceļa līnijas tilta būvju vadīšanas 
Rozenauers sastādījis pontona tilta projektu dzelzsceļam, kas 
arī tika izpildīts un ir aprakstīts žurnālā H3B"Bcrin coōpatmi HII-
>';HHepoB-b nyTefi cooōme iia, 1916. gadā. Darbības laikā 
Doles spēka stacijas būves birojā viņš sarakstījis darbu par 
Daugavpils hidrauliskiem koeficientiem, kas iesniegts mēchani
kas fakultātē par habilitācijas rakstu. Maijā 1927. g. Roze
nauers nolasījis Latvijas būvinženieru biedrībā referātu par 
tematu: , ,Jaunākās materiālu stiprības teorijas", kas iespiests 
Techniskā žurnālā Nr. 19/20. 29. okt. 1927. g. 

9. Vecākais docents Kārlis Tormanis dzimis 1882. gadā 
24. jūlijā Liel-Straupes Šņores muižā, no 1892. līdz 1896. g. ap 
meklējis Straupes draudzes skolu un Rozbeķu ministrijas skolu, 
no 1897. līdz 1903. g. Rīgas pilsētas reālskolu, no 1903. līdz 

Latrijas Fniversitāte . 28 
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1906. g. studējis Rīgas Politeclnīiskā Institūtā inž. zinātņu fa
kultātei no 1906. līdz 1907. gadam Bernes Universitātē sabiedr. 
zinātnes un matemātiku, no 1907. līdz 1911. g. Karlsruhes Tec i-
niskā Augstskolā (beidzis ēlektrotechnisko fakultāti). 1912. Ļ 
viņš strādājis inženieru birojā „Kāstli u. W y s s " Bernē (3 mē
nešus), no 1912. g. maija līdz 1917. g. oktobrim Sīmensa un Š> 
ķerta firmā, Berl īnē: no 1912. g. maija līdz 1913. g. decembr n 
par ēļektromašlnu inženieri (aplēse), no 1914. g. janvāra līdz 
1915. g. maijam par projekta inženieri ēlektrodzelzsceliem, no 
1915. g. maija līdz 1917. g. septembrim par konstrukciju inž -
nieri ēlektr. centrālu iekārtām. No 1917. līdz 1920. g. Tonnai is 
strādājis firmā „W. Lahmeyer & Co." Frankfurtē pie Maina.: 
no 1917. līdz 1919. g. mar tam par projektu inženieri ēlektr. ce i-
trālē, apakšstacijām un tīkliem, no 1919. g. marta līdz 1920. g. 
jūnijam par būvju vadītāju elektrisko centrāļu un tīklu izbū\ ē 
Bavārijā. No 1920. g. jūlija līdz 1921. g. viņš bijis Latvijā par 
Daugavbūves ēlektrotechniskās nodaļas vadītāju, no 1921. g-
līdz 1922. g. strādājis Finansu Ministrijas Rūpniecības departa
mentā par elektrības uzjēmuimu inspektoru. 1921. g. T ormanis 
ievēlēts par docentu ēlektrotechniskā Latvijas Universitātes 
mēchanikas fakultātē. 1923.—1925. g. un no 1. jūlija 1929. r. 
mēchanikas fakultātes dekāns. 

G a l v e n i e d a r b i : 1) Turbogenerātōra 12000 KVA. 
3000 rites projekts (būvēts pēc šī projekta), pirmā šā tipa 
mašīna Europā. 2) Maskavas-Rjasaņas dzelzsceļš. Centrāles 
un pārveidotāju staciju aplēse un projektēšana 60 km garai 
līnijai. Projekts nav realizēts pol. apstākļu dēļ. 3) Vairāk 
Krievijas pilsētu tramvaju staciju projekti, k ā : Samaras. 
Taškentas, Tiflisas u. t. t , kas pa daļai realizēti, pa daļai 
palikuši projektā. 4) Holmenkollas elektriskā dzelzsceļa sta
ciju un apakšstaciju projekti Norvēģijā (realizēti). 5) Bavārijas 
provinces „Švaben" ziemeļu daļas ēlektrofikācijas projekti un 
realizēšana: rajons 2500 km 2 . 6) Turbogenerātōru normēšanas 
darbi jaudai no 100—120000 KVA, 3000 ritēm un jaudai līdz 
30.000 KVA, 1500 ritēm. 7)_Bez tam d_audz citi dzelzsceļa 
centrālu rajonu centrāļu projekti Vācija, Spānija un citur. 
8) Latvijā: A. Valsts spriegumu normēšanas darbi. B. Centrāļu 
un tīklu projektu izgatavošana un realizēšana: a) Valkas ūdens 
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i tvaika centrāle un tīkls (3000 v . ) ; b) Braslas centrāles ēlek-
i iskā daļa un tīkls (15000 v ) ; c) Jaun-Kalsnavas centrāle uz 

ivieksti un pilsētu tīkli Krustpilī, Jēkabpilī (15000 v.); d) Pļa-
\iņu, Kārsavas un Jaunjelgavas pilsētu tīkli; e) Krāslavas 

Isētas centrāle un tīkls; f) Rēzeknes pilsētas centrāle un tīkls; 
-.' Jūrmalas centrāles tīkls (6000 v.) ; h) Slokas pilsētas tīkls 
i ii pr ivāta centrāle (3000 v j ; j) Talsu pilsētas centrāle un tīkls 

000 v . ) ; k) Kuldīgas pilsētas tīkls (300 v.) un daudzi fabriku 
- iektrofikācijas darbi. 

10. Vecākais docents Vladimirs Vencelides dzimis 30. Jān-
ārī 1882. g., Pēteŗpilī, 1900. g. beidzis Sv. Annas skolas ģim-
asiju Pēteŗpilī, no 1900. līdz 1901. g. bijis Pēterpils Technolo-
iskā Institūta students, no 1901. līdz 1905. g. — Rīgas Politech-
iskā Institūta mēchaniskās nodaļas students. No 1905. līdz 

l907. g. viņš sabijis praktiskā darbā Parīzē un Darmšta tē : 
! armštates Techniskā Augstskolā izturējis pārbaudījumus, no
liktus ārzemniekiem; tanī pašā laikā bijis par profesora Gū-
^rmūta asistentu. No 1907. līdz 1908. g. Vencelides beidzis 
Rīgas Politechniskā Institūta mēchanikas nodaļu ar inž. tech-

>loga grādu, no 1908. līdz 1909. g. bijis Berlīnes Universitātes 
s t u d . phil., no 1909. līdz 1918. g. Rīgas Politechniskā Institūtā 
> sistents pie mašīnbūvniecības katedras, no 1918. g. Latvijas 
Universatātes docents. 

R a k s t s : Motorpflūge, iespiests rokas grāmatā Automo-
!»iltechnisches Handbuch, M. Kraina izdevumā, Berlīnē, 1928. 

11. Vecākais docents Persijs Zīlīte dzimis Rīgā 14. no
vembrī 1878. g., kā I. ģildes tirgotāja Pētera Zīlītes dēls, 1898. 
uadā nobeidzis Rīgas Nikolaja ģimnasiju, 1910. gadā ar būv
inženiera grādu beidzis Rīgas Politechnisko Institūtu. Stu
diju laikā viņš praktizējis: 1905. g. (no 1. maija līdz 15. de
cembrim) uz Sibirijas-Baikala dzelzsceļa, 1908. gadā (no jūnija 
lidz decembra beigām) uz Aizbaikala dzelzsceļa, 1909. g. va
sarā sekojis darbiem pie dzelzsbetona šosejas tiltu būves pār 
(iauju pie Strenčiem. Pēc studiju beigšanas Zīlīte nodarbojies: 
no 1910. līdz 1911. gadam prof. Laubes architekturas birojā par 
inženieri konstruktoru; no 1911. līdz 1914. g. vācu dzelzsbetona 

2 8 * 
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firmā „Wayss u. F rey tag A/S. — Neustadt a. d. Hardt" Krie
vijas galvenā nodaļā — Pēteŗpili, sākumā par inženieri kon
struktoru pie dažādu projektu izstrādāšanas (starp citu Pēter
pils „Astoria" viesnīcas, Novorosijskas cementfabrikas, vairāku 
elevatoru e t c ) , Dr. ing. Šenka vadībā un prof. Dr. ing. M ē r a 
(Neuštatē) virsvadībā, vēlāk par firmas pārstāvi un atbildi n 
inženieri pie bij. Krievijas valsts bankas dzelzsbetona elevatora 
būvēm Dienvidu Krievijā; 1914. g. atvēris Rīgā patstāvīgu bū -
technisku biroju, bet pasaules karam sākoties, darbība bijusi 
jāpārtrauc un iesāktie darbi (starp citu viena dzelzsbetona no
liktava Eksportostā) palikuši nepabeigti; 1915. gadā, Rīgu ēva-
kuējot, pacēlies uz Maskavu, kurp franču dzelzsbetona firma 
„lngēnieur G. Deshayes (Deje) et Co. — Moscou-Paris" viņu 
aicinājusi par galveno inženieri; blakus nodarbojies vēl vair i-
kās techniskās kommisijas kopā ar prof. Vodzinsku no Rīgas 
un prof. Lachtinu no Maskavas techniskās augstskolas; firmas 
īpašniekiem 1918. gadā Krievijas revolūcijas dēļ aizceļojot uz 
Parīzi, palicis par generālpilnvarnieku līdz 1920. gadam. Par 
šo laiku lielinieku valdības uzdevumā firma izpildījusi vaira 
kas lielas būves. 1919./20. gadā saimnieciskais sabrukuma pro
cess Krievijā bija pilnā gaitā, (valdība centās to aizturēt ar 
ārkārtīgu terroru) un atbildīgiem darbiniekiem — „speciem" 
bija jāpārdzīvo grūti laiki. 1920. gadā tad arī Zīlīte „Čekas 
apcietināts un ieslodzīts, sākumā „Lubjankas" pagrabos, vēlāk 
„Butirku" cietumā, kur viņu noturējuši apm. 3 nedēļas; viŗja 
noziegums bijis: naftas slēpšana, ko glabājis bonā fide dzinēj-
mōtōru vajadzībām, jo bez naftas būtu apstājušies visi darbi. 
Pateicoties Zīlītēm padoto strādnieku un ierēdņu pūlēm — ,i° 
attiecības viņam ar tiem bijušas labas — no tribunāla tas no
tiesāts tikai uz 6 gadiem cietumā — sodu noteikti atlaižot. Ta 
paša gada decembrī Zīlīte atgriezies Latvijā, kur viņam piedā
vāta būvkonstruciju un būvstatikas katedra pie mēchanikas fa
kultātes, ko tas arī ino 1921. gada iejēmis, sākumā kā jaunākais, 
tagad kā vecākais docents. 1908. un 1910. gadā Zīlīte apceļojis, 
pa daļai zinātniskos nolūkos: Vāciju, Austriju, Mandžūriju un 
Japānu. 
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G a l v e n i e i z p i l d ī t i e p r o j e k t i , d a r b i u n 
r a k s t i . 1) Pēterburgā 1911.—1914. g. vadījis kā Akc.-Sab. 
. Wayss u. Frevtag A-S" priekšstāvis un atbildīgais inženieris 
Krievijas valsts bankas elevatoru būves Grazos un Talovajā 
'Voroņežas gub.). 2) Maskavā 1915.—1920. g. nodarbojies par 
;alveno inženieri, vēlāk par ģenerālpilnvarnieku franču dzelzs-
I etonfirmas „Ingēnieur G. Deshayes et Co. (Dejē. Moscou-
l'aris"), kad padarīti sekosi darb i : a) no Rīgas evakuētā 
l'rovodņika dzelzsbetona jaunbūve (apm. 45500 mtr. 2 apbūvēts 
laukums). Visas konstrukcijas pagatavotas un izpildītas Zīlītes 
draudzībā (Revolūcijas dēj netika pabeigta), b) Maskavas-
Kurskas dzelzsbetona vagonu darbnīcas — izpildītas pēc viņa, 
un konkursa iesniegtā, projektā, c) Tilts (izjemot dzelzs 
daļas) pār Maskavas upi uz Maskavas-Kurskas dzelzsceļa. 
d) Maskavas dzelzsceļu mezgla lokomotīvju galvenās darb
nīcas un strādnieku kolonijas izbūve (apm. 55000 mtr. 2 apbū-
vēts laukums) ar nosaukumu ,.Možerez". e) Tā paša dzelzs
ceļa lokomotīvju darbnīcas Podoļskā (apm. 13600 mtr. 2 apbū-
vēts laukums), f) Bez tam vēl dažādas citas mazākas būves 
( Fabr. būve Serpuchovā, elektriskā centrāle Kaširā un citas 
būves). 3) Rīgā. A) priekš ka ra : a) Kinoteātris „ A - T " dzelzs
betona griestu un balkona konstrukcijas (pēc viņa projekta un 
viņa uzraudzībā), b) Kā II-ās Pārdaugavas Kredītbiedrības 
pārstāvis pārraudzījis dzelzsbetona darbus pie viņas nama 
būves Vaļņu un Kaļķu ielas stūrī. B) pēc k a r a : c) Satversmes 
sapulces nama dzelzsbetona griestu konstrukcija (pēc viņa 
projekta un viņa uzraudzībā), d) Rīgas - Daugavpils (52-ās 
verstes) līnijas dzelzsbetona caurules projekts, e) Dzelzs
betona kazarmas Rēzeknē (pēc viņa projekta), f) Dzelszbetona 
aeroplanu angari Rīgā, Spilvā (pēc viņa projekta un viņa uz
raudzībā), g) Stopiņu nometnes izbūves projekts. Apsar
dzības m-jas ēku un būvju pārvaldes piespriesta I. godalga 
'Projekts un apraksts būvju pārvaldes īpašums). 4) Rakst i : 
1. „Oikonomistā" Nr. 15.'16. 1922. „Būvju palētināšana un 
dzelzsbetona griestu konstrukcijas". 2. Konstruktora piezīmes 
Pie rūpniecības būvju palētināšanas jautājuma (Iestāju lekcija, 
nolasīta 29. IX. 1921. g.). (Manuskriptā). Blakus amati un 
nodarbošanās: 1) Pie universitātes: a) no 1. VII. 24. g. līdz 
1. VII. 27. g. L. U. Saimniec. Padomes loceklis, b) no 1. VII. 
24. g. līdz 1. VII. 27. g. L. Universitātes Padomes loceklis, 
e) no 1. VII. 27. g. līdz 1. VII. 29. g. Latvijas Univ. prorektors 
saimniecības lietās. 2) Ārpus universi tātes: a) Latvijas Bankas 
un Latvijas Hipotēku Bankas rūpniecības un cīvīlbūvju tak-
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sātors. b) Latvju Savstarpīgās Kredītbiedrības valdes locek is 
un viņas padomdevējs techniskos un taksāciju jautājum s 
c) Latv. inženieru un techniķu kongresa biroja 30. I. 23. g. 
ievēlēts par locekli pastāvīgā kommisijā dzelzsbetona, betona 
un cementa technisko noteikumu izstrādāšanai, d) Neuer inter-
nationaler Verband fiir Materialprūfungen, gegriindet AmsU -
dam 1927. g. biedrs. 

12. Ārštata docents Jānis Asaris dzimis Rīgā 26. augustā 
1895. g , no 1902. līdz 1906. g. mācījies pilsētas pirmmācības 
skolā Rīgā, no 1906. līdz 1913. g. — Rīgas pilsētas reālskolā, 
kuras VII. klasi beidzis 1913. g.; 1913 g. iestājies Rīgas P ' 1 -
techniskā Institūta mēchanikas nodaļā, kur studējis līdz iesauk
šanai kara dienestā 1915. g. oktobrī; 1916. g. februārī beidzis 
Aleksandra kara skolu Maskavā un paaugstināts par virsniek : 
no 1916. līdz 1917. g. dienējis Krievijas armijas dzelzsceļu b -
taljonā par virsnieku mēchaniska dienesta amatos. No 1917. 
līdz 1918. g. viņš bijis virsnieku ēlektrotechniskā skolā, 1918. .• 
jūnijā beidzis šīs skolas rādioteehnisko nodalu; 1918. g. augustā 
atgriezies Rīgā un turpinājis studijas Baltijas Techniskā Augst
skolā; pēc Latvijas Universitātes nodibināšanas — mēchanikas 
fakultātē. 1919. g. Asaris bijis par Rīgas radiostacijas pārzini: 
no 1919. līdz 1921. g. decembrim — par armijas rādiotēlegran 
saorganizētāju un priekšnieku, vadījis rādiotīkla izbūvi, speciā
listu sagatavošanu: 1922. g. janvārī Asaris aizstāvējis diploma 
projektu: „35 kv. radiostacija" un ieguvis inženiera mēchan iķa 
grādu; 1921. g. decembrī pārgājis Pasta-telegrafa resora diene
stā par Rīgas I. radiostacijas priekšnieku. Viņš jēmis dalību 
rādiotīkla izveidošanā un radiostaciju būvē, kā arī darbojies par 
lektoru PTV. sarīkotos speciālos kursos, armijas aviācijas skola, 
kara skolā un citur; 1923. un 1924. g. komandēts papildinā
šanās nolūkos uz Vāciju; 10. septembrī 1925. g. habilitējies pie 
Latvijas Universitātes mēchanikas fakultātes ar rakstu: „NuIles 
metodes rādioēlektriskās mērošanās ar nedziestošiem viļņiem". 
Ar Latvijas Universitātes Padomes lēmumu viņš ievēlēts par 
privātdocentu pie bezdrāts technikas katedras. 1925./26. māc 
gada pavasara semestrī Asarim uzticēts lasīt obligātor. priekš
metu — telefoniju un tēlegrafiju. 1926. g. martā Asaris koman-
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dēts uz ārzemēm, kur papildinājies Drezdenes Vājstrāvas In-
itūtā pie prof. H. Barkhausena; 1926. g. septembrī uzsācis vāj -

trāvas laboratorijas organizēšanu pie Latvijas Universitātes 
Taktiskiem darbiem telefonijā, tēlegrafijā un rādiotechnikā. 
926. g. viņa izdots „Rādiotēlegrafs un radiotelefons" (izd. 

Zelta sērijā); no 1926. g. marta līdz 1928. g. janvārim Asaris 
ediģējis populāri technisku un zinātnisku žurnālu „Radio", 
urā iespiesti (ar pilnu parakstu un iniciāļiem) apm. 100 rakstu 
ūdiotechuikas jautājumos. 

\ Privātdocenti. 

Privātdocents Jānis Pestmalis dzimis 1893. g. 19. februārī 
Vidzemē, apmeklējis prīvātģimnasiju Tērbatā un 1910. g. no
beidzis VIII. ģimn. Pēterpili par eksterņu; 1917. g. 31. janvārī 
īobeidzis Rīgas Politechniskā Institūta mēchanikas nodalu ar 
nženiera technologa grādu; iestājies kara dienestā Krievijas 
flotē, Pēteŗpilī un Melnā jūrā. No oktobra 1917. g. viņš bijis par 
lotes inženieri mēchaniķi; no 1919. g. janvāra līdz 1920. g. ok-
ōbrim — Latvijas armijā, kur piedalījies kaujās. 1920. gadā 

Pestmalis ievēlēts par asistentu pie Latvijas Universitātes mē-
-hanikas fakultātes, no 1921. g. pasniedzis technisko zīmēšanu 
inženierzinātņu un chēmijas fakultātē; no 1.923. g. pasniedzis 
technisko zīmēšanu chēmijas fakultātē. 1923. g. vasarā Pes t -
nalis komandēts studiju nolūkā uz Vāciju, kur strādājis par in
ženieri kādas mašīnu fabrikas techniskajā birojā; 1924. g. va
sarā apceļojis studiju nolūkā Ziemeļamerikas Savienotās Val
stis; 1929. g. Pestmalis maijā mēnesī ievēlēts par privātdocentu 
Latvijas Universitātē. 

1923. g. izdevis grāmatu „Mašīnu zīmēšana", 1928. g. — 
otru pārstrādātu izdevumu zem nosaukuma „Mašīnu rasēšana". 

D. Lektori. 

Lektora v. i. Nikolajs Arnolds Reinfelds, zvēr. advokāta 
Jēkaba Reinfelda dēls, dzimis 8. aprīlī 1899. g. Rīgā; pirmizglī-
tību baudījis mājā, 1908. g. iestājies bij. Rīgas Nikolaja ģimna-
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sijā. Minētās ģimnasijas kursu viņš nobeidzis 1917. gadā. No 
1917. līdz 1918. g. vasarai Reinfelds studējis matemātiku Tē -
batas Universitātē, 1918. g. rudenī iestājies par studentu Bai-
tijas Techniskās Augstskolas mēchanikas nodaļā. P ē c Rigss 
atbrīvošanas no lielinieku varas 1919. g. maija mēnesī Rei -
felds iestājies Latvijas nacionālā armijā, kur dienējis II. Vent -
pils kājnieku pulkā un piedalījies Latgales atbrīvošanas cīņā 
1920. g. rudenī viņš iestājies Latvijas Universitātes mechanik. s 
fakultātē, kuras pilnu kursu ar inženiera technologa grādu n -
beidzis 28. maijā 1927. gadā. No 1924. g. jūnija līdz 1920 
janvārim Reinfelds strādājis pie prof. I. Pšeņicina, pie viņa u; 
sāktiem plašiem pētījumiem dažos speciālos, miltu rūpniecība 
un tekstilrūpniecībā nenoskaidrotos jautājienos. Tanī pašā laikā 
viņš piedalījies pie Levi tas kviešu un rudzu dzirnavu pārbūvi s 
darbiem, kas notikuši prof. Pšeņicina un dzirnavnieka N. Trei ia 
vadībā. Bez tam strādājis pie Kēču ūdensdzirnavu būves Vk 
zemē. Pēc prof. Pšeņicina nāves , no 1. jūlija 1926. g. līdz 
10. jūlijam 1927. g., viņš bijis pie prof. P . Denfera par suba- -
stentu. No 1926. g. augusta līdz 1927. g. augustam Reinfelds 
būs par speciālu graudu un šķiedrvielu technoloģijas pasīva 
dzeju Rīgas Valsts Technikumā. Pēc Latvijas Universitāti -
mēchanikas fakultātes nobeigšanas viņš kā stipendiāts ko
mandēts uz Vāciju specializēties tekstilrūpniecībā. Vācijā tas 
uzturējies līdz 1928. g. augusta beigām un nobeidzis tur pili 1 1 

vērpšanas kursu Vācijas Valdības Tekstiltechnikumā, Reitlinga 
Pa studiju laiku Reitlinga Reinfelds strādājis praktiski mi
nētā technikumā vērptuvēs, kā arī apmeklējis vairāk Vā
cijas kokvilnas un vilnas vērptuvju un austuvju. Bez mi
nētām rūpniecībām viņš iepazinies arī ar dažām Vācijas teksti!-
mašīnu un piederumu fabrikām. 14. septembrī 1928. g. Latvijas 
Universitātes Padome Reinfeldu apstiprinājusi par lektora vie
tas izpildītāju dzirnavu priekšmeta mācīšanai, skaitot no 1. sep
tembra 1928. g. 11. janvārī 1929. g. Latvijas Universitātes Pa
dome viņu apstiprinājusi par lektora vietas izpildītāju tekstil
rūpniecības priekšmeta mācīšanai. No 1928. g. oktobra līdz 
1929. g. 10. janvārim Reinfelds strādājis Rīgas tekstilrūpnie-
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ibas akciju sabiedrības uzjamumos Ilģeciema un Tirdzniecības 
in rūpniecības akciju sabiedrības „Buffalo" austuvēs. 

Asistenti. 

1. Vecākais asistents Jānis Āboliņš dzimis 1891. g. 24. ok-
ōbrī Vidzemē, Galgauskas pag. Gaigalu mājās; pamatzglītību 
eguvis Galgauskas pagasta, Liezeres un Vec-Piebalgas drau
dzes skolā; vidējo izglītību ieguvis Pētera I. reālskolā Rīgā, pa
beigdams šīs skolas papildu klasi 1911. gadā. Studijas viņš 
-acis 1912. gadā Rīgas Politechniskā Institūta mēchanikas no-
laļā un turpinājis līdz 1915. g. oktobrim; 1916. gada 18. janvārī 
iestājies Nikolaja I. inženieru skolā Pēteŗpilī; šīs kara skolas 
paātrināto kursu beidzis 1916. gada 15. septembrī un piekoman-
dēts virsnieku ēlektrotechniskās skolas rādiotēlegrafa klasei, 
i 917. gada janvārī Āboliņš ieradies XII. armijas inženieru 
Priekšnieka rīcībā un iecelts pa r IV. automobiļu ēletriskās 
augstsprieguma drāšu aizžogojumu ēlektrizācijas stacijas 
priekšnieku. Ar staciju viņš darbojies frontē starp Ķekavu un 
Olaini. Stacijas priekšnieka amatā tas sabijis līdz 1918. gada 
martam, kad demobilizējies. 1918. gada augustā Āboliņš stu
diju turpināšanai iestājies Pēterpils Politechniskā Institūta mē
chanikas fakultātē, bet studijas še pārtraucis oktobrī, atgrie
zies dzimtenē un iestājies Baltijas Techniskā Augstskolā. 1919. 
gada 30. maijā viņš iestājies Latvijas armijas I. inženieru sa
pieru bataljonā, tad piekomandēts Armijas Techniskai Pārva l 
dei. 1919. gada septembrī viņam uzdots saformēt auto-mōto-
ciklu rotu un 1919. g. 13. decembrī tas iecelts par armijas rā
diotēlegrafa priekšnieka palīgu, kādā amatā sabijis līdz atva
ļināšanai — līdz turpmākam rīkojumam 1921. gada 11. janvārī : 
Latvijas armijā kalpojis virsleitnanta dienesta pakāpē. 1920. 
gada 15. decembrī Āboliņš apstiprināts par subasistentu Lat
vijas Augstskolas mēchanikas fakultātē pie mēchaniskās tech
noloģijas katedras . Līdz 1922. gada 15. aprīlim viņš strādājis 
Pie fakultātes mēchaniskās darbnīcas, materiālu pārbaudīšanas 
un technoloģiskās laboratoriju iekārtu izbūves un uzstādīšanas 
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1922. gada 8. aprīlī viņš beidzis Latvijas Universitātes mēch; 
nikas fakultāti ar inženiera technologa grādu un no 15. aprīļa 
apstiprināts par jaunāko asistentu pie mēchaniskās technoh 
ģijas ka tedras . 1923. gadā Āboliņš ievēlēts par asistentu un 
no 1927. gada 1. jūlija par vecāko asistentu; no 1922. gada k~ 
bruāra darbojies par asistentu mēchanikas fakultātes māteriā! i 
izmēģināšanas stacijā. 1926. gada vasaras brīvlaikā Āboliņ ; 

bijis komandējumā zinātniskā nolūkā uz Vāciju un Čechoslo 
vaķiju — iepazīties ar metallografisko pētījumu labōrātōrijāiv 
Viņš apmeklējis valsts materiālu izmēģināšanas iestādi Berlīni 
laboratoriju Borsiga fabrikā Silēzfjā, Skoda fabriku labōrā 
toriju Pilzenē, Augsburgas-Nirnbergas mašīnu fabrikas labora
toriju Nirnbergā; apmeklējis sat iksmes līdzekļu izstādi un tecb-
nisko mūseiju Mincheniē. Kopīgi ar profesoru, Dr. ing. h. c. 
P . Denferu Āboliņš sastādījis ..Mēchaniskās metallu technolc 
ģijas I. daļu — Metalli, metallu kausējumi un viņu īpašības. 
Grāmatu izdevusi Latvijas Technisko skolu skolotāju biedrīb 
1927. gadā, Rīgā. Ārpus Latvijas Universitātes Āboliņš darbo 
jies par virsskolotāju Rīgas Valsts Technikumā un Rīgas Pil
sētas Amatnieku Skolā un Technikumā no 1922. gada rudeņa 
pasniegdams mēchanisko technoloģiju. 

2. Asistents Vilhelms Burķevics dzimis Rīgā 11. janvārī 
1894. g.; vidējo izglītību ieguvis Pē te ra I. reālskolā Rīgā; 1912 
gadā iestājies Rīgas Politechniskā Institūta mēchanikas nodaļā 
1917. g. viņš pārtraucis studijas un iestājies Konstantīna Arti
lērijas Skolā Pēteŗpilī, kur beidzis paātrinātu izlaidumu tā paša 
gada augustā; 1918. g. pavasarī demobilizēts un pēc tam līdz 
1920. g. bijis par Maskavas antifrikciju metallu fabrikas pārzini. 
1920. g. Burķevics iestājies Maskavas Techniskā Augstskolā 
mēchanikas nodaļā; 1921. g. atgriezies Latvijā uim turpinājis iz
glītību Latvijas Universitātes mēchanikas fakultātē, kuru bei
dzis 1923. g. maijā ar inženiera technologa grādu. 1923. gada 
oktobrī ievēlēts par jaunāko asistentu mēchanikas fakultātē pie 
materiālu pārbaudīšanas katedras . 1926. g. vasarā Burķevics 
piedalījies mēchanikas fakultātes rīkotā ekskursijā uz Vāciju. 
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pmeklējis Berlīni, Mincheni un Leipcigu; 1927. g. oktobrī ievē-
lēts par asistentu. 1927. g. rudenī viņš fakultātes komandēts 
iz būvvielu kongresu Berlīnē. Ārpus Universitātes, sākot ar 
1923. g. Burķevics nodarbojies par skolotāju Rīgas Pilsētas 
\matnieku Skolā un Technikumā. 

3. Asistents Aleksandrs Delvigs dzimis 1891. g. 19. sep-
embrī, 1909. gadā nobeidzis Liepājas reālskolu, no 1910. līdz 
1914. gadam studējis Pēterpils Kalna Institūtā kahiraktuvju no
daļā. 1914. gadā viņš iestājies kara dienestā un piedalījies pa
saules karā Galioijā un Polijā, no 1915. līdz 1918. g. atradies 
kara gūstā Vācijā, no 1919. līdz 1924. gadam skaitījies Latvijas 
armijas dienestā. 1922. gadā Delvigs iestājies Latvijas Univer
sitātes mēchanikas fakultātē, kuru nobeidzis 1924. gadā ar in
ženiera mēchaniķa grādu; par diploma darbu sajēmis I. god
algu. 1924. gadā viņš ievēlēts par jaunāko asistentu pie ro
tāciju mašīnu katedras, 1927. gadā par asistentu pie rotācijas 
mašīnu, spēka staciju un fabriku būves un organisācijās ka
tedras. No 1924. gada viņš bijis par mēchanikas fakultātes 
bibliotēkām. 

4. Vecākais asistents Vilis Doniņš dizmis 8. aprīlī 1877. g. 
Kurzemē, Dobeles pag. Sildedžu mājās; 1894. g. beidzis Jelga
vas 6 gadīgo pilsētas skolu, iestājies valsts dienestā par ak
cīzes kanolejas ierēdni (1895.—1905. g.); par eksterņu pabeidzis 
Gomelas kroņa ģimnasiju 1904. g.; iestājies Bādenes Techni
skās Augstskolas Elektrotechniskā Institūtā Karlsruhē, kur stu
dējis elektroinženieru zinātnes prof. Arnolda vadībā. Studijas 
viņš beidzis 1909. gadā ar diplomēta inženiera grādu. No 1910. 
līdz 1913. g. Doniņš darbojies Rēveles ēlektromēchaniskā fa
brikā „Volta" par ēletktroinženieri pie elektrības mašīnu un 
aparātu aplēsēm un pētīšanas, no 1913. līdz 1914. g. — Rīgas 
mašīnu un dzelzslietuves fabrikā par atbildīgo inženieri vadī
tāju; no 1914. līdz 1916. g. vadījis pats savu elektrisko arma
tūru fabriku Rīgā un vēlāk Maskavā. No 1916. līdz 1918. g. 
viņš pārvaldījis armatūras fabriku „Kronos" Maskavā. 1918. 
gadā Doniņš darbojies pie prof. Štekharda vācu kara dzelzsceļa 
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8. direkcijā par vadošo inženieri pie Šauļu pilsētas un šķiroša 
nas stacijas elektrības vadu tīkla izbūves un uzraudzības un 
dzelzsceļa darbnīcu apgādāšanas ar elektrību. No 1919. gad: 
līdz 1920. gada janvāra vidum viņš iejēmis Jelgavas pilsēta 
elektrības, gāzes un ūdensvada uzjēmumu pārziņa vietu; 1920 
gadā Satiksmes Ministrijas Daugavbūves priekšnieka uzaici 
nāts pārzināt un noskaidrot dažādus elektriskus jautājumus 
Daugavbūves birojā. Viņš strādājis arī pie Latvijas dzelzsceļi 
ēlektrofikācijas pirmuzmetuma un Latvijas elektrības vadi 
tīkla projekta izgatavošanas. 1921. gadā līdz ar Daugavbūves 
biroju Doniņš pārgājis uz Finansu Ministriju par vecāko inže
nieri, 1923. gadā darbojies turpat par Latvijas elektrības uz
jēmumu inspektoru un no 1. jūlija 1923. g. pārgājis uz Latvija1-
Oniversitātes mēchan. fakultātes vecākā asistenta vietu pie 
ēlektrotechnikas katedra. Ar 1923.'24. māc. gadu sākot Doniņš 
pasniedz ēlektrotechniskas zinātnes Rīgas pilsētas vakari' 
technikumā un Amatnieku skolā. 

5. Vecākais asistents Valters Krūmiņš dzimis Rīgā 1879. g. 
studējis Rīgas Politechuikuma architekturas fakultātē no 1898. 
līdz 1906. g. un ieguvis inženiera architekta diplomu, bijis Krie
vijas valsts dienestā par Čerņigovas guberņas pārvaldes jau
nāko inženieri un vēlāk par jaunāko guberņas architektu no 
1906. līdz 1910. g. Šinī laikā viņš nodarbojies arī ar privāt
praksi. No 1910. līdz 1915. gadam Krūmiņš iejēmis Liepājas 
pilsētas architekta un būvkontrolieŗa posteni, pasaules kara 
laikā nodarbojies Čerņigovas guberņas zemstē par virsštata in
ženieri un vēlāk Bugujmas (Samaras guberņā) apriņķa zemste 
par būvnodaļas vadītāju no 1915. līdz 1916. g.; iestājies Krie
vijas galvenās artilērijas pārvaldes dienestā par architektu pie 
Troicas mūnicijas fabrikas (Maskavas tuvumā) jaunbūvju cel
šanas no 1916. līdz 1918. gadam. Atgrieizes Latvijā, Krūmiņš 
iejēmis atkal Liepājas pilsētas architekta amatu no 1918. līdz 
1921. gadam. Šā posteņa likvidēšanas dēļ viņš pārbraucis uz 
Rīgu un nodarbojies pie Latvijas Saeimas nama atjaunošanas 
un pārbūvēm prof. E. Laubes vadībā par viņa palīgu no 1921. 
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•Idz 1923. g. 1923. g. vasarā Krūmiņš nodarbojies īsu laiku par 
architektu Latvijas Apsardzības Ministrijas ēku un būvju pār-

aldē. Sākot ar 1923. g. rudens semestri viņš darbojies pie 
Latvijas Universitātes par mēchanikas fakultātes būvkonstruk
ciju katedras vecāko asistentu un sākot ar 1926. g. tāpat arī 
;>ar ārš ta ta stundu pasniedzēju būvmācībā Rīgas Valsts Tech
nikumā. Savā brīvlaikā viņš nodarbojas mazā mērā arī ar 
privātpraksi. 

6. Ārštata asistents Herberts Pestmalis dzimis 1891. gadā, 
Vidzemē; apmeklējis Cedelmaņa privāto ģimnasiju Tērba tā ; 
studējis Rīgas Politechniskā Institūta mēchanikas fakultātē no 
1910. līdz 1915. g , kad ieguvis inženiera technologa grādu. No 
1915. līdz 1918. gadam viņš kalpojis krievu armijā, 1919. gadā 
iestājies Latvijas armijā. Pie universitātes Pestmalis darbojies 
no 1922. g.: pie materiālu izmēģināšanas stacijas 2 gadi un pēc 
tam pie mēchanikas katedra par asistentu. 

7. Vecākais asistents Roberts Rūtiņš dzimis Rīgā 22 fe
bruārī 1885. g.; pēc Rīgas Aleksandra ģimnasijas beigšanas un 
kara klausības izdien ēšanas 1907. gadā iestājies Rīgas Poli
techniskā Institūta mēchanikas nodaļā., kuru nobeidzis 1914. g. 
Tanī pašā gadā viņš mobilizēts un komandēts dibināt Kaukāzā 
un vēlāk Turcijā aeroplanu un automobiļu remonta darbnīcas, 
kā arī organizēt jaunas automobiļu kara spēka daļas. 1917. g. 
vasarā Rūtiņš sajēmis uzaicinājumu braukt uz Pēterpils kara 
automobiļu skolu un organizēt jaunu skolu automobiļu meistaru 
sagatavošanai, ko arī izdarījis un vēlāk palicis par šīs skolas 
pārziņa palīgu līdz 1918. g. martam. Pēc tam viņš aizbraucis 
u z ārzemēm un līdz 1919. g. jūlijam strādājis par konstruktoru 
automobiļu fabrikā , ,Stoever" Stetīnē. Tā paša gada jūlijā Rū
tiņš aizbraucis uz Angliju un bijis spiests ar mobilizāciju iestā
ties angļu centrālā tanku skolā, kur lasījis lekcijas par trakto
riem un motoriem. 1920. g. februārī viņš demobilizēts, oēc 
kam piedalījies kādā techniskā birojā un automobiļu darbnīcas 
nodibināšanā un sabijis par vadītāju līdz 1920. g. novembrim, 
kad pārbraucis dzimtenē. No 1921. g. oktobra līdz šim laikam 
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Rūtiņš ir par asistentu Latvijas Universitātes mēchanikas fa
kultātē. 

8. Vecākais asistents Teofils Tīfs ( t ) dzimis 26. decembr 
1865. gadā Salantos, Kaunas guberņā, vidusskolas izglītību ie 
guvis Liepājā, no 1888. līdz 1889. un no 1892. līdz 1898. g. stu
dējis Rīgas Politechniskā Institūtā architekturas nodaļā, 189 s 

gadā ieguvis architekta diplomu. No 1890. līdz 1891. g. viņi 
turpinājis studijas Techniskā Augstskolā Berlīnē. No 1895. līd> 
1898. g. Tīfs bijis par asistenta vietas izpildītāju pie būvkon 
strukciju katedras Rīgas Politechniskā Institūtā, no 1898. līd: 
1902. g. par ārštata asistentu turpat, no 1902. līdz 1918. g. pa, 
štata asistentu turpat, no 1918. līdz 1919. g. par štata asistenti 
Baltijas Techniskā Augstskolā. No 1899. līdz 1907. g. viņš bla 
kus nodarbojies par architektu A. Reinberga architektu birojā 
no 1906 g. palicis par prīvātarchitektu Rīgā; 1910. g. dabūjh 
valsts padomnieka pakāpi un 1915. g. apbalvots ar sv. Anna; 
III. šķ. ordeni. 1919. g. septembrī Tīfs ievēlēts par asistentu pk 
būvkonstrukciju katedras Latvijas Augstskolā. No 1914. līd. 
1921. g. viņš mirušo mācības spēku vietā lasījis lekcijas un va
dījis projektēšanu mēchanikas, architekturas, inženieru un chē
mijas fakultātēs. Miris 13. augustā 1923. gadā. 

9. Vecākais asistents Nikolajs Vāvere dzimis Rīgā 22. fe
bruārī 1893. gadā; pēc Rīgas pilsētas reālskolas pabeigšanas 
1910. gadā iestājies Rīgas Politechniskā Institūtā un pabeidzis 
mēchanikas fakultāti 1917. gadā ar inženiera technologa grādu, 
a r atzinību. No jūnija 1915. g. līdz martam 1916. g. viņš strā
dājis uz Maskavas-Ventspils dzelzsceļa par mašīnista palīgu un 
mašīnistu; pēc tam nodevies studiju beigšanai. Studiju laikā 
1912. un 1913. g. Vāvere nodarbojies pie AEG, Rīgā, mōtōru 
konstruēšanas un to izmēģināšanas fabrikā; 1916. g. jūlijā ie
stājies pie Šveices firmas „Brown-Boveri & Co." ģenerālpriekš-
stāvja Maskavā par inženiera vietas izpildītāju un pēc politech
nikas beigšanas par inženieri. Minētā firmā viņš nodarbojies ar 
elektrisku staciju projektēšanu un izbūves darbiem. Galvenie 
viņa darbi minētā nodarbošanās laikā: HnKO^ae - flaBAHHCKie 
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t p H b i e 3 a B 0 f l b i — elektriskās sadalīšanas projektēšana un iz-
ūve , Baku elektriskās stacijas paplašināšanas projekta izstrā-
āšana un daži citi. 1918. oktobrī Vāvere pārgājis KoMHTerb 
o c y / j , a p c T B e H H b i x i > C o o p y > K e H i H dienestā, kur saldētavu un trans-
orta nodaļā vadījis ēlektrizēšanas darbus. 1919. g. viņš pārgājis 
ar nodaļas vadītāju p ie n o c T O H H H a n KOMHCCJH no y;iymneHirO 
p o H 3 B O i t C T B a n p n r.naBTeKcrHJi'B. 1920 g. martā viņš mobilizēts 
n nokomandēts uz dienvidvakaru fronti pie sanitārbūvēm. 

.921. g. Vāvere pārcelts uz Kijevu pie BoeHHO - HrDKeHepHoe 
n p a B ^ e n i e . Pēdējā iestādē viņš nodarbojies ar kara iestāžu 
n spridzināmo vielu noliktavu ēlektrizēšanu; 1922. g. sākumā 
ārnācis Latvijā un iestājies dzelzsceļu virsvaldes dienestā lo-
:omotīvju nodaļā. Paidagōģiski Vāvere nodarbojies Maskavā 
io 1918. līdz 1920. g. par ēlektroteclmiskās nodaļas vadītāju un 
peciālo priekšmetu pasniedzēju pie Paōomfi H o ^ H T e x H h K y M i , 
vlaskavā; 1923. g. atstājis savu dienestu dzelzsceļu virsvaldē un 
'ārgājis u z Jelgavu, kur mācījis speciālus priekšmetus Jelgavas 

Valsts Arodu skolā. 1924. g. viņš pārnācis uz Rīgu un iestājies 
atvijas Universitātē par asistentu pie elektriskās nozares me
hānikas fakultātē. No 1927. gada tas skaitās par vecāko asi

stentu pie tās pašas fakultātes. 



VIII. Medicīnas fakultāte. 
A. Profesori. 

1. Profesors Romāns Adelheims dzimis Rēvelē 2. augusta 
1881. g. kā zvērināta advokāta dēls. Pēc Rēveles Nikolaja 
ģimnasijas beigšanas viņš 1901. g. iestājies Tērbatas Ūnivers -
tātes medicīnas fakultātē. 1904. g. par sacensības darbu „Dt 
Bau der Bauchspeicheldriise" viņu apbalvo ar zelta medaļi 
Vasaras, semestrī 1905. g. Bazeles patoloģiskā institūtā pro: 
Kaufmaņa vadībā Adelheims papildinājies patoloģiskā anato
mijā, atgriežoties Tērbatā kļuvis par subasistentu, sākumā pie 
prof. Dehio, vēlāk patoloģiskā institūtā pie prof. Afanasjeva: 
1907. g. viņš izturējis valsts eksāmenus ar uzslavu; pēc tam 
līdz 1910. g. palicis par prōsektora palīgu Tērbatas patolo
ģiskā institūtā. 1908. g. Adelheims izturējis doktoranda pār
baudījumus un 1909. g. dabūjis 3 mēnešu komandējumu uz Ber
līnes patoloģisko institūtu, kur strādājis prof. Orta un Keizer-
linga vadībā; 1910. g. Rīgas mācības apgabala kurators viņa 
deleģējis uz Maskavas dabas zinātnieku kongresu. No 1910. līdz 
1913. g. Adelheims turpinājis savu zinātnisko izglītību Greifs-
valdē un Minchenes patoloģijas un hiģiainas institūtā, vēlāk 
iestājies par volontārasistentu pie slimnīcas ,,Mūnchen-Schwa-
big" patoloģiskā institūta prof. Oberndorfera vadībā, kur no
darbojies ar zinātniskiem eksperimentiem. 1913. g. Adelheims 
strādājis Berlīnē Roberta Kocha infekcijas slimību institūtā: 
pēc tam pārgājis uz Pēterpils eksperimentālās medicīnas insti
tūtu, 1914. g. pārnācis uz Rīgu par II. R. P . slimnīcas prōsek-
toru un paša nodibinātā P a s t e r a institūta vadītāju, kur strā
dājis līdz minētās slimnīcas darbu pārtraukšanai 1919. g. Pēc 
tam viņš uzjēmies Pas te ra institūta un seroloģiskās nodaļas 
vadību I. R. P . slimnīcā, ko izpilda līdz šim laikam. Sākot ar 
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1918. g. Adelheims ir pilsētas Dzēmsa Armidstēda bērnu slim
nīcas un Sarkankalna vājprātīgo iestādes prōsektors. Pasau
les ka ra laikā Adelheims bijis par patoloģiskās anatomijas un 
bakterioloģijas konsultantu pie Krievijas Sarkanā Krusta insti-
:ūtiem Rīgā; še par nopelniem viņš apbalvots ar Sarkanā Kru
sta goda zīmi. No 1913. g. viņš ir vācu patologu biedrības un 
no 1918. g. pilsētas veselības kommisijas loceklis; no 1920. līdz 
1924. g. bijis žurnāla „Ruskij v r a č " (Berlīnē) līdzizdevējs, bet 
no 1922.—1924. gadam strādājis par korespondentu pie „Kli-
nische "VVochenschrift" Berlīnē. 1920. un 1922. g. g. vasarā 
Adelheims strādājis 5 nedēļas Tībingas Universitātes patolo
ģiskā institūtā; 1920., 1921. un 1922. g. bijis par še esošo sani-
rārkonferenču locekli un līdzstrādnieku. 1920. g. viņš uzaici
nāts uz Rēveli par vietējo slimnīcu prōsektoru un kursu vadī
tāju, no kā atteicies. 1920. g. Adelheims ievēlēts par patolo
ģiskās anatomijas docenta vietas izpildītāju pie Latvijas Uni
versitātes; 1923. g. ieguvis pie Latvijas Universitātes Dr. med. 
?radu, 1925. g. ievēlēts par patoloģiskās anatomijas profesoru 
un Rīgas Universitātes patoloģiskā institūta direktoru. 1925. g. 
viņš bijis par Latvijas ārstu kongresa organisācijas komite
jas un prēsidija locekli; 1922. gadā komandēts uz mikrobioloģi
jas kongresu Tībingā, 1927. g. uz patologu kongresu Dancigā 
un 1928. g. uz ārs tu kongresu Hamburgā. 

P a r visu laiku Adelheims publicējis apmēram 50 zināt
niskus darbus. 

2. Profesors Jēkabs Alksnis dzimis 1870. gada 22. augustā 
Kurzemē, Durbes mācītāja pagasta Kiviļu mājās. Tēvs 
bijis galdnieks un namdaris. Pirmizglītību Alksnis baudījis 
Durbes privātskolās, 1886. g. augustā iestājies Liepājas Niko
laja ģimnasijā IV. klasē un abiturienta apliecību ieguvis 1890. g. 
maijā. Skolā pastāvējis ar direktora atļauju latviešu ģimna-
sistu pulciņš, kas nodarbojies a r latviešu valodu, mitoloģiju, 
vēsturi un l i teratūru; te likti pamati viņa nacionālai pārliecībai. 
Gimnasisti jau tad fantazējuši par tautiskām skolām un tautisku 
augstskolu, kamēr viņu nākotnes cerības nokļuvušas žandar-

Latvijas univers i tāte . 29 
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mērijas ausis un tie pārdzīvojuši nopietnas nopratināšanas. 
1890. g. augustā Alksnis iestājies Tērbatas Universitātes medi
cīnas fakultātē un ar Fr . Brīvzemnieku padomu pieslējies Tērb. 
literāriski zinātniskai studentu sabiedrībai, kuru bija nodibinā
juši J. Kauliņš, A. Dauge, K. Kasparsons, Ermanis u. c. Alksnis 
piedalījies studentu rakstu krājumā „Pūrā" ar raks tu : Egoisms, 
nacionālisms un kosmopolītisms", kur izcēlis nacionālisma no
zīmi, un ar dažiem dabas zinātnikiem rakstiem. 1893. g. viņš 
pie prof. R. Koberta sarakstījis: Materialien zur lettischer 
Volksmedizin, kas iespiests 1894. g. Tērbatas farmakoloģiskā 
institūta medicīnas vēstures studijās. Alksnis sajēmis valsts sti
pendiju. Viņš sarakstījis Rīgas Zinību Kommisijas Derīgu Grā
matu Nodaļai brošūru: Kur paliek barība, ko apēdam? Kad 
augšminētā studentu sabiedrībā, pēc vecāko studentu aizie
šanas, jēmis pārsvaru antinācionālais sociālistiskais virziens. 
Alksnis no turienes pēc sīvām cīņām izstājies. 1895. g. decembrī 
viņš ieguvis Tērbatā ārs ta g rādu ; no 1896.—1897. g. bijis par 
ārstu Vidzemē, Lazdonas draudzē; 1897. g. beigās kā biju
šais valsts stipendiāts iesaukts Krievijas aktīvā armijā un līdz 
1903. g. strādājis Koveļas garnizona lazaretes cheirurģiskā no
daļā, 1903. g. pēc konkursa piekomandēts Pēterpils Kara Medi
cīnas Akadēmijai papildināties medicīnā, un strādājis leibchei-
rurga prof. J. P . Feodorova, leibcheirurga prof. Veljaminova 
un prof. Ceidlera klīnikās līdz 1907. g. beigām. No jūlija 1904. g. 
līdz 1905. g. beigām Alksnis piedalījies krievu un japāņu karā. 
s t rādādams kara slimnīcās un Irkutskas Kuzņecova slimnīcas 
cheirurģiskā nodaļā; 1907. gadā studējis 3 mēnešus Berlīnē 
(pie prof. Izraēla, prof. Kertes, prof. Zonnenburga) un Ham-
burgā (pie prof. Kimmeļa); 1907. g. beigās ieguvis Pēterpils 
Kara Medicīnas Akadēmijā Dr. med. grādu ar disertāciju »One-
pauiH H a nOHCHHMHO-Ta30BOH MaCTH MOMerOHHHKa H HXT>fbyHKUiOHa^b-

H b i e pe3y^bTarbi." 1908. g. viņš pārgājis uz Liepāju par cheirurgu 
vietējā garnizona lazaretē, bez tam strādājis par cheirurgu Lie
pājas diakonisu slimnīcā „Betanijā"; 1910. g. likvidējis kara 
dienestu, lai varētu strādāt dzimtenē. No 1910.—1914. g. Alk
snis bijis par Liepājas pilsētas valdes locekli un sanitārās kom-
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misijas priekšnieku; dzīvi piedalījies Liepājas latviešu sabie
driskā dzīvē, kur toreiz uzliesmojusi stipra tautiska s t rāva, 
Lmīdāmās pret apvienotu krievu birokrātiju, vācu konservatīvo 
muižniecību un latviešu sociāldemokrātiju pašvaldībā. Viņš 
bijis arī par Liepājas Sv. Annas baznīcas draudzes priekšnieku, 
kas toreiz kā pirmā latviešu pilsētas draudze ieguvusi pašno-
eikšanās tiesības, par Liepājas Latviešu Biedrības priešnieku, 

par Liepājas Savstarpējās Kredītbiedrības padomes priekšnieku 
un piedalījies „Liepājas Atbalsa" dibināšanā un politiskā vir
ziena nosacīšanā; 1912. g. atvēris Liepājā savu cheirurģisku 
'rivātklīniku. No 1914.—1918. g. Alksnis piedalījies pasaules 

karā, s t rādādams 2 pirmos gadus posicijās par dīvīsijas laza
retes galveno ārstu un cheirurgu un otrus 2 gadus Vitebskā, 

adīdams cheirurģisku hospitāļu (200 gultas),Qrodņas sarkanā 
;<rusta virsnieku lazareti un latviešu bēgļu lazareti; dzīvi pie
dalījies latviešu bēgļu un kolonijas sabiedriskā dzīvē un bijis 
par Latviešu Nacionālās Padomes Vitebskas nodaļas priekš
nieku. 1918. gada maijā viņš demobilizējies, bet ceļā uz dzim
teni kopā ar ģimeni vāciešu okupācijas varas 11 nedēļas aiz
turēts Rēzeknē un Daugavpilī, jo Liepājas vācieši to bija de
nuncējuši militārai Kurzemes pārvaldei par latviešu nacionālu 
darbinieku un vāciešu pretinieku. Sabrūkot Vācijas varai 
iranču frontē, Alksnis pārnācis uz Liepāju, kur atvēris savu iz
laupīto prīvātklīniku. Aizejot vāciešiem no Liepājas, viņš ievē
lēts par Liepājas pilsētas slimnīcas galveno ārstu un cheirurgu 
un pilsētas budžeta kommisijas priekšnieku un sācis piedalīties 
Latvijas valsts organizēšanas priekšdarbos Liepājā. Kad 
1919. g. sākumā Latvijas Pagaidu Valdība pamāca uz Liepāju, 
Alksni ieceļ par Aizsardzības Ministrijas sanitārās daļas priekš
nieku. Viņš licis pamatus Liepājas kara slimnīcai, kur s t rā 
dājis arī par cheirurgu un saorganizējis Liepājas Sarkano Krustu 
un Sarkanā Krusta kara slimnīcu, kur strādājis par galveno 
ārstu un cheirurgu, kad ģenerāļa Baloža brigāde cīnījusies pret 
lieliniekiem un vēlāku — kad Bermonta bandas ieslēgušas Lie
pāju (1919. g. novembrī). Kad 1919. g. jūnijā Pagaidu Valdība 
Pārgājusi uz Rīgu, Alksnis palicis Liepājā par Lejas-Kurzemes 

29* 
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kara apgabala galveno ārstu un Liepājas garnizona ārstu, kac 
1920. g. 28. jūnijā uz konkursa pamata ievēlēts par Latvijas 
Universitātes docentu cheirurģijā; viņš atstājis ka ra dienesti: 
a r pulkveža pakāpi un pārnācis uz Rīgu. 1924. g. mar tā uz 
konkursa pamata Alksnis ievēlēts par cheirurģiskās fakultātes 
klīnikas vadītāju un paaugst ināts par profesoru. N o 1924. g. 
viņš ir Latv. Ūniv. studentu ārstnieciskās komitejas priekš
nieks; bijis vairākus gadus par Universitātes Padomes locekl 
un medicīnas fakultātes sekretāru viņas pirmos un visgrūtākos 
organisācijās gados (1920.—1922.). 1923. g. Alksnis nodibinājis 
„Latvijas Ārstu Žurnālu", kuru rediģē un vada līdz šim laikam 
1926. g. viņš ievēlēts par Latvijas Ārstu Profesionālās Savie
nības priekšnieku un šos pienākumus izpilda līdz šim laikam: 
1927. gadā sajēmis par nopelniem Latvijas valsts labā Triju 
Zvaigžņu ordeņa III. šķiru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Materialien zur lettischen 
Volksmedizin. Darbs iespiests 1894. g. prof. R. Koberta izdo
tos Tērbatas Farmakoloģijas Institūta darbos : Historische 
Studien aus dem Pharmakologisehen Institute zu Dorpat, 
Halle a. S., Verlag von Tausch & Grosse. 2) Tautas medi
cīnas materiāli. Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Kommisijas 
XII. rakstu krājumā, 1898. 3) Zinātnisku grāmatu pārskats. 
Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Kommisijas XII. rakstu krā
jumā, 1898. 4) Oiywafi n p o 6 o / ļ e H i a npaMOi- KHUJKH npH n a a e H i u 

H a KOJITJ (Pfrihlung, Impalement). BoeHHO-MeiiHUHH. JKvpm, 1898. 
5) CoBpeMeH. cnocoōbi MBCTH. o6e36o;iHB. BoeH.-Mea. >Kyp. 1898-
6) Haemogallol und Haemol in der Praxis . Arztliche Monat-
schrift, 1899. 7) GavMan O T L a B J i e i r i H TpiOHa^oMļ.. BoeHHO-MeziH-
UHHCKifi a < y p H a ; r b 1900. 8) j ļ B a cnyqaH ;iyqHCTO-rpH6KOBaro 
nopa>KeHiH ^ e r K H X T > . PyccKift B p a ^ r b , 1907 r. 9) Beitrag zur 
normalen und pathologischen Physiologie des Ureters. Folia 
urologica, 1907. 10) Die Ureternaht und ihre funktionellen 
Resultate. Folia urologica 1907. 11) LLIoB'b M o n e T O M H H K a . 

HoBoe BT> Me / iHUHH-B, i907 r. 12) Onepamn H a noacHHMHO-
T330BOH MacTH MOqeTOMHHKa H HX"b < jpyHia i 'O H a j ī b H b i e p e 3 y ; i b T a T b i . 
Monogrāfija ar prof. S. P . Feodorova priekšvārdu, Rīgā, 1907. 
13) Zur Kasuistik der Nasensteine. Zeitschrift fūr Larvngo-
logie, Rhinologie und ihre Grenzgebiete, 1909. 14) Uber kūnst-
liche Hernien. St. Pe tersburger Medizinische VVochenschrift, 
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1910. 15) Zur Pathalogie und Therapie der Pvelitis. St. Pe t e r s -
burger Medizinische VVochenschrift, 1910. 16) 3 a A a i H r^aBHbix-b 
aepeBH30HHbix'b nym<TOB'b. BoeHHO-MeflHUHHCKiH xypmji-b, 1915. 
17) Uber Kriegsverletzungen des peripheren Nervensystems. 
Eesti Arst, 1922. 18) Urogenitālā tūberkulōse. Latvijas Ārstu 
Žurnāls. 1923. 19) Ulcus ventriculi aitioloģija, patoloģija un 
simptomatoloģija. Latvijas Ārstu Žurnāls^ 1924. 20) Akro-
megalijas patoloģija un terapija. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1923. 
21) Bruckenbildung in der fiarnblase. Zeitschrift fiir Urologie. 
1924. 22) Operative Heilung eines Halsriickenmarkstumors. 
Deutsche Zeitschr. fiir Chirurgie. 1925. 23) Zur Therapie der 
Oesophagusverātzungen. Deutsche Zeitschrift fur Chirurgie. 
1925. 24) Zur Therapie des Volvulus der Flexura sigmoidea. 
Deutsche Zeitschrift fūr Chirurgie. 1925. 25) Par_ ulcus ventri
culi et duodeni cheirurģisko terapiju. Latvijas Ārstu Žurnāls. 
1925. 26) Domas par ārstu profesiju. Latvijas Ārstu Žurnāls. 
1926. 27) KT> B o n p o c y o noAKO)KHHx-b H OTKpbiTbix-b paHemM-b 
no - reK-b. Vpojioris?, 1928. r. 28) Latvijas ārstu goda un kār tas 
tiesas. 1927. 29) Likumprojekts par ārstu tiesībām un pienā
kumiem. 1928. Piedalījies ārstu kongresos un zinātniskās sa
pulcēs ar daudziem referātiem par cheirurģiju. 

3. Profesors Cēsars Amslers dzimis 1881. g. 15. aprīlī 
Bad-Šincnachā, Ārgavas kontonā, Šveicē. Viņš apmeklējis Ār-
gavas kantona proģimnasiju un ģimnasiju, 1902. gada pavasar i 
iestājies Cīriches Universitātē jurisprudences fakultātē. 1904. g. 
pavasarī Amslers aizgājis par medicīnas studentu uz Bāzeles 
Universitāti, kurā arī palicis līdz studiju beigām, atskaitot Ze-
nevā pavadīto 1906. g. vasaras semestri. 1910. g. viņš izturējis 
Bāzelē Šveices valsts eksāmenu medicīnā un tanī pašā gadā uz 
disertācijas „Klinische, bakteriologische und experimentelle Stu
die ūber die Conjunctivitis cruposa" pamata ieguvis Bāzeles 
Universitātes medicīnas doktora grādu. Sākot ar 1910. g. rudeni 
līdz 1912. gada jūlija beigām Amslers sabijis par asistentu pie 
prof. E. Hedingera Bāzeles Universitātes patoloģijas institūtā. 
No 1912. g. rudens līdz 1913. g. vasarai strādājis pie slepen-
padomnieka prof. Paula Ērlicha, Georga Špeiera namā Frank
furtē pie Mainas; turpat sācis interesēties par farmakoloģijas 
jautājumiem, bet pirms atradis par vajadzīgu papildināt savas 
zināšanas iekšējā medicīnā. Šinī nolūkā viņš aizbraucis 1913. g. 
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rudenī uz Mincheni, apmeklējis prof. Frīdricha von Millera me
dicīnas klīniku līdz pat kara sākumam. 1914. g. septembrī 
prof. Resle piedāvājis viņam pirmā asistenta vietu Jenas Uni
versitātes patoloģijas institūtā, kuru paturējis līdz 1915. g. mar
tam. 1915. g. aprīlī Amslers aizgājis uz Vīnes Universitātes far
makoloģijas institūtu (pie slepenpadomnieka prof. H. H. Meiera). 
pie kura palicis līdz 1922. g. 1918. g. viņš iecelts par asistentu 
un 1921. g. par Vīnes Universitātes farmakoloģijas privāt
docentu. 1921. g. beigās Amslers ievēlēts par Latvijas Univer
sitātes farmakoloģijas profesoru Rīgā; jauno vietu Rīgā viņš 
varējis piejemt tikai 1922. g. aprīļa beigās. 1925. g. 5. oktobri 
tam piešķirtas telpas, kurās agrāk atradies farmakognosija^ 
institūts, un viņš ierīkojis Farmakoloģijas institūtu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Klinische. bakteriologische und 
experimentelle Studie ūber die Conjunctivitis cruposa. Verlau 
von S. Karger, Berlin, 1911. 2) Zur Frage der ohne Funk 
tionsstōrung im Sinne eines Herzfehlers verlaufenden chroni-
schen und rezidivierenden Endocarditis der Mi'tralis und der 
Aortenklappe. Korrespondenzblatt fūr Schweizer Ārzte, 1912 
3) Uber intrakranielle Varizenbildung an der Vēna opthalmo-
imeningea Hvrtl. Frankfurter Zeitschrift fūr Pathologie, 1912. 
4) Zur Lehre der Splanchnomegalie bei Akromegalie. Berlin 
Klinische Wochenschrift, 1912. 5) Eigentūmliche Nekrosen in 
der Leber und in der Rinde der Nebennierenrinde eines 
nicht ganz ausgetragenen neugeborenen Kindes. Zentralblatt 
fūr allgerneine Pathologie und pathologische Anatomie, 1912. 
6) Eine neue einfache Methode zur Ausfūhrung pharmakolo-
gischer Untersuchungen am isolierten Froschherzen. Zentral
blatt fūr Phvsiologie, 1916. 7) Ein Vorschlag, Kalziumchlo-
rid gegen Zahnkaries anzuwenden. Mūnchener Medizinische 
Wochenschrift, 1916. 8) Analvse der biologischen Wirkung 
der Fluoreszenzstrahlen (gemeinsam mit E. P . Pick). Wiener 
Klinische "VVochenschrift, 1917. 9) Einfache Methode fūr phar-
makologische Versuche am isolierten Vorhof und Sinus des 
Warmblūterherzens. Zentralblatt fūr Phvsiologie, 1917. 
10) Pharmakologische Untersuchungen ūber die "VVirkung des 
Fluoreszenzlichtes am isolierten Froschherzen (gemeinsam mit 
E. P . Pick). Archiv fūr experimentelle Pathologie und Phar-
makologie, 1917. 11) Zur Pharmakologie der VVārmenarkose 
des Kaltblūterherzens (gemeinsam mit E. P . Pick). Archiv fūr 
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experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 1918. 12) Ober 
den Einfluss der Temperatur auf die Reizbildungsstātten und 
die Reizleitung im Kaltblūterherzen (gemeinsam mit E. P . Pick). 
Archiv fiir experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 1918. 
13) Pharmakologische Studie am isolierten Splachnicusge-
fāssgebiet des Frosches (gemeinsam mit E. P . Pick). Archiv 
fiir experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 1919. 
14) Ober die Verschiedenheit der Strophanthinwirkung auf die 
linke und rechte Hālfte des Eskulentenventrikels. Zeitschr. f. 
Physiologie, 1919. 15) Ūber die Strophanthinkontraktur der 
sietrennten Kammerhālften des Kaltbliiterherzens (gemeinsam 
mit E. P . Pick). Pflūgers Archiv fiir die gesamte Phvsiologie, 
1920. 16) Einfache Vorhof- und Kammerregistrierung am iso
lierten Froschherzen. Schvveizerische Medizinische VVochen
schrift, 1920. 17) Ober inverse Adrinalinwirkung. Pliigers 
Archiv der gesamten Physiologie, 1920. 18) Bioelektrische Un
tersuchungen am isolierten Froschenherzen: die toxische Kon-
traktur des Ventrikels. Zeitschrift fiir die gesamte experimen-
telle Medizin, 1920. 19) Sind Schrei und Abwehrbewegungen 
nach Schmerzreizen beim normalen Tier Zeichen empfundenen 
Schmerzes oder nur reflektorische Erscheinungen? Archiv f. 
experimentelle Pathologie und Pharmakologie. 1921. 20) Bei
trāge zur Pharmakologie des Gehirns. 1. Mitteilung: W a s ist 
die unmittelbare Ursache der Herzhemmung durch Schmerz-
reize beim normalen Tier? Archiv fur experimentelle Pa tho
logie und Pharmakologie, 1923. 21) Beitrāge zur Pharmako
logie des Gehirns. 2. Mitteilung: Uber einige VVirkungen des 
Apomorphins. Archiv fiir experimentelle Pathologie und Phar 
makologie, 1923. 22) Uber temperaturherabsetzende VVirkung 
des Schmerzes. VViener medizinische Wochenschrift, 1924. 
23) Schmerz und Pupille. Archiv fiir experimentelle Pathologie 
und Pharmakologie, 1924. 24) Zur Physiologie der patļhschen 
Hypothermie. Archiv fiir experimentelle Pathologie un Pha r 
makologie, 1925. 25) Ed. Renes C. Amslera institūtā. P a r an-
tipyretica analgetisko darbību pie dzīvniekiem. Latvijas Ārstu 
Žurnāls, 1926. 26) V. Helds C. Amslera institūtā. Par 
adrenalina midriatisko darbību pie iepilinašanas konjunktīvas 
maisā Ulcus Ventriculi et Duodeni gadījumos. Latvijas Ārstu 
Žurnāls. 1927. 27) Die Morphinmiose. Arch. f. exp. Path. und 
Path. und Pharm., 1927. 28) Ed. Renz und C. Amsler, Die Ver-
langsamung der Herztātigkeit durch Morphin. Arch. f. exp. 
Path. und Pharm., 1927. 29) Ed. Renz. und C. Amsler, Zur 
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Dvnamik und Theorie mehrphasischer VVirkungen. Wiener 
medizinische VVochenschrift, 1928. 30) Ed. Renz (C. Amslera 
institūtā). Uber die VVirkung der Lokalanāsthetika auf die iso
lierten BlutgefāBe des Frosches . Arch. f. exp. Pathologie und 
Pharmakologie, 1928. 31) Ed. Renz und C. Amsler, Die „Po-
tential-" oder Phasenwirkungen der Lokalanāsthetika am 
FroschgefāBprāparat. Archiv f. experimentelle Pathologie und 
Pharmakologie 1928. 32) Ed. Renz (Amslera institūtā), Vom 
Mechanismus mehrphasischer "VVirkungen, 2. Teil. Zusammci -
fassung der Literatui und Versuch einer allgemeinen VVertutu 
(Theorie der Phasenwirkungen) . Archiv f. experimentelle 
Pathologie und Pharmakologie, 1929. 33) Olga Stender (Am
slera institūtā). Verstārkung der lokalanāsthesierenden Wir-
kung des Cocains und einiger seiner Ersatzmittel durch Paarun-r 
mit antipyretischen Giften. Arch. f. exp. Path. und Pharm, 1929. 
34) Ed. Renz (Amslera institūtā), Uber eine Art Umkehr der 
Bariumwirkung am GefāBprāparat durch Glieder der Cocain-
gruppe. Arch. f. exp. Path . und Pharm., 1929. 35) A. Wen-
del und C. Amsler, Gibt es Pupillarfasern? Arch. f. experi-
mentelle Pathologie und Pharmakologie, 1929. 36) Ed. Renz 
(Amslera institūtā), Lokalanāsthetica und Adrenalin. Archiv i-
exp. Pathologie und Pharmakologie, 1929. 37) O. Stender und 
C. Amsler, Potenzierung lokalanāsthetischer VVirkungen durcli 
EivveiB. Arch. f. exp. Path . und Pharm. 1929. 38) P . VVegcr 
(Amslera institūtā), Untersuchungen ūber Bittermittel. Arch. 
fūr experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 1929. 

4. Profesors Hermanis Budulis dzimis Jaun-Piebalgas 
Jaun-Migjos 1882. gada 17. novembri. P i rmo izglītību viņš 
baudijis vietējā pagasta un tad Vec-Piebalgas draudzes skolā; 
pēc draudzes skolas nobeigšanas 1 gadu mācījies Cēsīs Millera 
(Zariņu Kārla) reālģimnasijā, papildinoties privātā kār tā latīņu 
un grieķu valodā; vēlāk iestājies H. Trefnera privātģimnasijā 
Tērbatā, bet 1903. gadā Rīgas pilsētas ģimnasijā 7. klasē. Pēc 
ģimnasijas pabeigšanas Budulis 1905. gadā iestājies Tērbatas 
Universitātes medicīnas fakultātē, bet streika dēļ faktiski sācis 
studēt tikai 1906. gada rudenī; medicīnas fakultātes kursu bei
dzis 1911. gadā iegūdams grādu J i tnapb cb OT^niieM-b. Gadu 
vēlāk viņš izturējis pārbaudījumus medīcinas doktora grāda 
iegūšanai, bet 1914. gada aprīlī prōmovēts par medicīnas dok-
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tōru. Sākot no 1910. gada līdz 1914. gada maijam Budulis s t rā
dājis Tērbatas Universitātes nervu un garīgu slimību klīnikā 
pie prof Čiža), sākumā par asistenta vietas izpildītāju, bet 
1 clāk par štata asistentu; 1914. gada vasarā papildinājies nervu 
un garīgu slimību studijās Berlīnē pie prof. Bonhēfera. īsi 
sirms pasaules kara sākšanās Budulis atgriezies dzimtenē; 
jūlijā 1914. gadā iesaukts kara dienestā, kurā sabijis līdz 1918. g. 
aprīlim. Kara laikā viņš strādājis kara slimnīcu nervu un ga-
rīgu slimību nodalās Pēteŗpilī, Minskā un Smoļenskā; 1918. un 
i 919. gadā nodarbojies par brīvi praktizējošu ārstu Jaun-Pie-
nalgā. 1919. g. septembrī Budulis ievēlēts par Rīgas pilsētas 
^arkankalna vājprātīgo slimnīcas direktoru; 1920. gadā ievē
lēts par jaunorganizējamās medicīnas fakultātes psīchiatrijas 
un nervu slimību docentu; sakarā ar fakultātes izveidošanas 
olānu gadu vēlāk viņš palicis tikai par psīchiatrijas docentu, 
1924. gada aprīlī paaugstināts par profesoru, 1925., 1926. un 
1929. g. ievēlēts par medicīnas fakultātes dekānu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Laulība un cilvēka dzīves mēr
ķis. Bioloģisks un ētisks apcerējums. Rīgā, Zirģela izd. 1909. g. 
2) Cilvēka nervi, viņu būve un normālas darbības. Rīgas Lat
viešu Biedrības Derīgu Grāmatu nodaļas izdevums. 1910. g. 
3) Poruku Jānis savas garīgās dzīves krēslainās dienās. Rīgā, 
E. Zirģela izdevums. 1911. g. 4) Nervu veselības kopšana. 
E. Zirģela izd. 1912. g. 5) K-b CTaTHCTHK'fc H sTio/iorin nporpec-
C H B H a r o napa-nHia. Tpvnu H npoTOKO^u 3acfeflaHiH Mezmu. odm,-
H M e H H H. H. ImporOBa npH Hiun. rOpbeBCK. y - r B . 1912. 6) K-b 
cpaBHHT. pacoBOH n c n x i a - r . Disertācija 1914. g. 7) Pa r alko
holismu. Rīgas pilsētas domes Žūpības apkarošanas kommisi
jas izdev. 1923. g. Populārs raksts . 8) P a r kādu nervu sistē
mas heredodēģenerāt īvas saslimšanas gadījumu. Latvijas Ārstu 
Žurnāls. 1925. g. 9) P a r eunuehoidismu. Latvijas Ārstu Zur-
nals._1924. g. 10) P a r letarģisko epidēmisko encefalitu. Latvi 
jas Ārstu Žurnāls. 1924. g. 11) Psīchiatrija. Vispārīgā dala. 
A/S. Valtera un Rapas izd. 1924. g. 12) P a r progresīvās para-
lises ārstēšanu ar malāriju. I. Latvijas ārstu un zobārstu kon
gresa darbi 1925. g. 13) Poruka dvēseles noskaņas krēslainās 
dienās. J. Rozes izd. 1925. g. (pārstrādāts 2. izdev.). 14) īss 
vadonis klīniskā psīchiatrija. A/S. Valtera un Rapas izdevumā. 
Mācības grāmata. 
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5. Profesors Jānis Dzirne dzimis 11. janvārī 1861. gadi 
Terbatā kā mācītāja Krišjāņa Dzirnes dēls; apmeklējis Jel
gavas un Bērzaines vidusskolu, 1881. gadā nolicis abitūri, u 
Rīgā un tai pašā gadā iestājies Tērbatas Universitātē, kur stu
dējis medicīnu līdz 1888. g. P a r Dr. med. Dzirne prōmovēas 
1891. g. Vēl viņa beidzamā studiju gadā, ar prof. Makša Run-
ges priekšlikumu, viņam bijis atjauts iejemt poliklīniska asi
stenta vietu universitātes sieviešu slimību klīnikā. No 1890, 
līdz 1895. g. Dzirne nodarbojies ar privātpraksi un par fabrikas 
ārstu Feunernā un Rēvelē ; 1895. g. aizceļojis uz Samāru, kur 
sākumā iejēmis ordinatora vietu guberņas zemstes slimnīcas 
cheirurģiskā nodaļā un drīzumā iecelts par šīs slimnīcas vadī
tāju. Tur viņš palicis līdz 1904. g. ar pārtraukumu no 1900. 
līdz 1901. gadam; pa to laiku piedalījies karā pret bokseriem 
Ķīnā par krievu sarkanā krusta lazaretes galveno ārstu uz kuģa 
Carica. 1904.—1906. g. Dzirne piedalījies Japānas karā par 
Sarkanā Krusta Stavropoles ka ra lazaretes galveno ārstu u i 
pilnvaroto. 1906. g. viņš palicis par asistentu Maskavas Uni
versitātes cheirurģiskā hospitāļa klīnikā, drīz pēc tam par pri
vātdocentu cheirurģijā un uroloģijā un 1909. g. par profesoru 
cheirurģ. hosp. klīnikā un līdz a r to par Maskavas Universi
tātes I. cheirurģ. hospit. klīnikas direktoru. 1914.—1916. gada 
Dzirne bijis par Marijas Feodorovnas hospitāļa galveno ārstu 
un pilnvaroto Polijā un Mazāzijā. No Maskavas Universitātes 
viņš 3 reizes komandēts ārzemēs zinātniskā nolūkā. 21. marta 
1917. g. Dzirne atstājis Maskavas Universitāti un aizbraucis uz 
Kaukāzu, tad uz Konstantinopoli, Sofiju un Berlīni, kur ilgāku 
laiku nodarbojies zinātniski. Berlīnē viņš piejēmis Lietavas 
Universitātes uzaicinājumu pāriet uz Kaunu. Tur viņš sākumā 
iejēmis vispārējas cheirurģijas un vēlāk cheirurģiskas hospitālas 
klīnikas katedri. Kaunā dzīvojis no 1922.—1923. g.; tad pie
jēmis Abisinijas t roņa mantinieka priekšlikumu un aizbraucis 
uz Aitiopiju, kur līdz 1924. g. beigām nodarbojes par troņa man
tinieka un ķeizarienes galma ārstu un valsts ģenerālmedicīnal-
inspektoru. Tur Dzirne dabūjis uzaicinājumu piejemt Liepājas 
pilsētas slimnīcas cheirurģiskas nodaļas vadītāja vietu. 1925. g-
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janvārī viņš pārceļojis uz Liepāju. 5. maijā 1926. g. Dzirue 
i Jvēlēts par Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes chei-
i irģiskās hospitālās klīnikas profesoru, un cheirurģiskās hospi-
tālās klīnikas direktoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Ein Beitrag zur Lehre vom 
T o d e durch Ertrinken. Doktordissertation 1891. 2) Behand-
lung der Kniegelenktuberkulose. St. Petersburger med. "VVo
chenschrift. 3) Exstirpation des myomatōsen Uterus. St. P e -
:ersburger med. Wochenschrift. 4) Ovariotomie in der 
Schwangerschaft. Archiv fiir Gvnākologie. 5) BbicoKoe 
c twen ie M O w e B a r o n y 3 b i p a . Bpaw-b. 6) flepBHMHbiH mOB-b M O w e -
uoro n y 3 b i p H npu BbicoKOivrb KaMHe-cfeHeHiH. Bpa<rb. 7) H^CKO^bKO 
cvioB-b o n e p B H ^ . u iB-fe MOHeBaro n y 3 b i p a . Bpa<rb. 8) Omerb o 
298 K a M H e c B i e H i H X ' b MOieBoro n y 3 b i p a . īlpaKT. Bpa<rb. 9) Tpe-
n a H a u i a n e p e n a H o6ap30BaHie BCHTH^H n p H amnenciu. XHpypria. 
10) KaMeHHaa 6 o j r B 3 H b n o w e K - b , nmpo-H n i o H e i ļ i p o s ' b . B ' k c T H H K ' b 
pyccKOH xHpyprin. 11) Jleneme KaiueHHOH 6 o j r E 3 H H noieicb, 
inapo- H n iOHerjppo3a. XnpyprHW. apxnB-b . 12) Der Magenkrebs. 
St.. Peterburger med. VVochenschrift. 13) AnneHununrb H JIEU-
KoņHTOS-b. Xnpyprin. 14) Nierensteinerkrankung, Hydro- und 
Pyonephrose. Zeitschrift fūr Urologie. 15) Die Behandlung 
der Nierensteinerkrankung, der Hydro- und Pyonephrose. 
Zeitschrift fūr Urologie. 16) Haemorrhagischer Infarkt nach 
Herniotomie. Zentralblatt fūr Chirurgie. 17) Uber Blasen-
steinsclmitt. Langenbecks Archiv fūr klinische Chirurgie 
lb) Ou/brno c n o c o ō o B ' b oneparHBH. J i e n e n i H r e M o p p o n . XHpyprin. 
19) KpiocKOniH. .&fpypriH. 20) IļncTOCKoniH. y H e Ō H H K T j . H3flaHie 
PHKKepa C R I 6 . 21) CoenHHeHie K u m e q H H K a npa noMOuiH p a c T H -
T e ^ b H a r o nnniiuapa. npaKTH4ecKift Bpa^-b. 22) noBpoKAemH H 
XHpyprHMecKia 3a6o;rBBaHiH M O i e B o r o K a H a j i a . y q e 6 H H K " b . Pyc-
CKaa xHpypria. 23) H«> o6jiac™ M03roBOft xupyprin. 24 cnywaH 

T p e n a H a u i H npu a n a ^ e n c i H . XnpyrHM. apxnB'b. 24) <PH6po.rcnnoMa 
KHuie imHKa. Xnp. a p x H B T ) B e ^ b H M H H O B a . 24) Hemicraniotomia. 
XwpypriH. 26) OnepaTHBHaH yponoria. H3AaHie STirnHrepa, CEI6. 
27) Kalium hypermanganicum as means against hemorrhagies 
irom the wounded serosa. The Lancet. 28) Praktiska ārsta 
cheirurģija. Praktiskiem ārstiem un studentiem. Rīgā, 1928. 

6. Profesors Ernests Fērmanis dzimis 1. martā 1872. g. 
Pēteŗpilī, studējis medicīnu Tērbatā 1890./91. g. un Kara Medi
cīnas Akadēmijā no 1891. līdz 1896. g., bijis kara ārsts Polijā no 
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1897. līdz 1900. g., jūras ārsts Kronštatē no 1900. līdz 1911. g., 
asistents pie Lielkņazes Helēnas Pavlovnas klīniskā institūta 
hiģiainas katedras (pie prof. Chlopina) Pēterpilī no 1911. līdz 
1914. gadam. 1. jūlijā 1914. g. Fērmanis mobilizēts par reserves 
jūras ārstu, pavadījis kara laiku līdz 1918. g. ķeizara Pētera 
Lielā jūras cietoksnī (Tallina); 1920. g. viņš uzaicināts pasniegt 
hiģiainu Igaunijas Universitātē Tartū, tanī pašā laikā — līdz 
1921. gadam bijis par asistentu pie hiģiainas katedras ; 1921. g. 
20. septembrī apstiprināts par docentu hiģiainā pie Latvijas 
Universitātes medicīnas fakultātes Rīgā; 1927. g. 1. jūlijā Uni
versitātes Padomes ievēlēts par profesoru. 

Bijis zinātniskos ceļojumos: 1909. g. uz Hamburgu (Tro-
peninstitut), Berlīni, Freiburgu (Breisgavā), Bāzeli un Mincheai 
higainas studiju dēl un uz internacionālo medicīnas kongresa 
Budapeštā; 1912. g. uz bioloģisko staciju Plēnā (prof. Zacha-
rias) hidrobioloģijas studiju dēl un uz internacionālo hiģiainas 
kongresu Vašingtonā; 1922. g. mar tā uz internacionālo sanitāro 
konferenci Varšavā par Latvijas ekspertu; 1922. g. oktobri uz 
Varšavu Liepājas karantinas stacijas lietā; 1924. g. no februāra 
līdz aprīlim uz Angliju par Latvijas pārstāvi internacionālā sa-
nitārārstu grupā sociālas hiģiainas studiju dēl , Rokfellera fonda 
pabalstīts; 1926. gadā no augusta līdz oktobrim uz Londona 
medicīnālās statistikas studiju dēl Pie prof. M. Grīnvuda 
(Greenwood) (National Institute for Medioal Research). 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) CMepmocTb o r b ō p i o m H o r o 
T H t b a 3 a 12 .nt-rb c-b 1896 — 1907 ro/rb BT> C.-rierep6yprk. 
Disertācija, 1907. 2) O n o / r r o T O B K - f c c a H H T a p H b i x - b B p a n e f l . 
B p a ^ e Ō H a n r a 3 e T a , 1912. N° 51 . 3) CaHHTapHua y a / i O B i H BHOBb 

n o c T p o e H H a r o Kpeflcepa PropHKa. MopcKoft B p a ^ b , 1909 r. 
4) OrqeT-b o 3arpaHH4HOH KOMaH / j t f i poBK 'E. MopcKOH Bpa<n>, 1909. 
5) Das Recurrensfieber in St . -Peterburg. Archiv fūr Schiffs-
und Tropenkrankheiten, 1910. 6) Tuberkulose skolēnu starpā 
Latvija. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts , 1923. 7) Die ge-
setzlichen Grundlagen der Bekāmpļungdes Kurpfuscherwesens 
in England und Lettland. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1924. 8) Die 
Ŗeforrn des medizinischen Studiums in England. Latvijas 
Ārstu Žurnāls, 1924. 9) Die Tuberkulose in Lettland nebst 
Vorschlāgen zu ihrer svstematischen Bekāmpfung. Universi
tātes Raksti XII. 10—12) „Lettonie". Annuaire sanitaire in-
ternational, 1925, 1926, 1927. Edition de la Sociētē des Nations. 
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13) Die gesundheitlich&n Verhāltnisse Lettlands und die Or-
Kunisation seines ōffentlichen Gesundheitsdienstes, sowie der 
s zialen Fūrsorge. Eesti Arst, Nr. 10, 1925. 14) Die Auf-
u ihmefāhigkeit des Dūnavvassers fūr die Abwāsser der Stadt 
Riga. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1927. 

7. Profesors Edvards Gartjē dzimis 1872. g., beidzis Kara 
Medicīnas Akadēmiju 1896. g., iestājies par ārš ta ta ordina
toru pilsētas sv. Marijas Magdalēnas slimnīcā, 1898. g. nozī
mēts par Semjonova-Aleksandra kara slimnīcas ordinatoru un 
tai pašā laikā darbojies akadēmijas bērnu klīnikā. 1900. g. viņš 
aizstāvējis medicinae doktora disertāciju. No 1904. g. Gartjē 
bijis komandējumā katru gadu pie akadēmijas bērnu klīnikas 
Par otrā asistenta vietas izpildītāju. 1907. g. viņš ievēlēts par 
vecāko asistentu akadēmijas bērnu klīnikā; 1909. g. ievēlēts 
par bērnu klīnikas privātdocentu; 1912. g. iejēmis Elizabetes 
klīniskās bērnu slimnīcas terapeutiskas nodaļas vadītāja vietu. 
1914. g. Gartjē ievēlēts par Psīcho-Neuroloģijas Institūta (tagad 
valsts medicīnas zinātņu institūta) profesoru Pēterpili, 1921. g. 
piejēmis Igaunijas pavalstniecību un ievēlēts par Latvijas Uni
versitātes profesoru. 1928. gadā Gartjē pārgājis Latvijas pa-
\ alstniecībā. 

8. Profesors Edvards Kalniņš dzimis 31. janvārī 1869. g. 
Vidzemē, Bīriņu Kīkās, kur viņa tēvs bijis par rentnieku; 
pirmo izglītību baudījis mājā pie vecākiem, tad, sākot no 
13. dzīves gada, apmeklējis skolas Rīgā: pamatskolu, apriņķa 
skolu un beidzot Pē te ra I. reālskolu, kuru beidzis 1891. gadā. 
Lai studētu teoloģiju, Kalniņš mācījies 2 gadus vecās valodas 
un nolicis abitūriju par eksterņu 1893. g. Rīgā Aleksandra ģim
nasijā. Pēc tam viņš 1 gadu nodarbojies par mājas skolotāju 
Valmierā pie mācītāja Neilanda; no 1894.—1899. g. studējis me
dicīnu Tērbatā. Pēc studiju beigšanas Kalniņš palicis par asi
stentu Tērbatas Universitātes nervu klīnikā pie prof. Čiža 
un nodarbojies tur 6 gadus; tad 1 gadu studējis Berlīnes Uni
versitātē nervu slimības un psīchiatriju, tanī pašā laikā s t rā
dādams prof. Openheima poliklīnikā un laboratorijā. Atgrie
zies no ārzemēm, rudenī 1906. g. viņš piejēmis vietu par ordi-
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nātoru Sarātovas guberņas psīchiatriskā slimnīcā un šinī amatā 
palicis līdz 1910. g. rudenim. 1907. g. martā Kalniņš aizstā
vējis disertāciju un ieguvis medicīnas doktora grādu Maskavā. 
Sara tovā it sevišķi viņš nodarbojies ar prōsektūru un patolo
ģisko anatomiju; 1910. g. ievēlēts par direktoru pilsētas psl
chiatriskā slimnīcā Blagovieščenskā pie Amūras, bet nākošā 

pavasarī nometies Rīgā par speciālistu nervu slimībās un prak
tizējis še līdz 1914. g., kad viņš uzaicināts par direktoru me-
nonitu psīchiatriskā slimnīcā „Bethania" Jekaterinoslavā. Šinī 
amatā viņš sabijis līdz 1918. g. rudenim, kad bijis jābēg no lieli
niekiem. Bēgļu laikā nodarbojies Simferopolē, Novorosijskā 
un Jekaterinodarā dažādās slimnīcās. Atgriezies dzimtenē 
1920. g. jūlijā, Kalniņš sācis nodarboties ar praksi Bīriņos, vē
lāk Rīgā; 1921. g. jūnijā ievēlēts par privātdocentu Latvijas 
Universitātē, bet aprīlī 1924. g. par docentu neuroloģijā un 
1928. gada aprīlī par medicīnisko direktoru Latvijas Universi
tātes klīnikās un institūtos II. Rīgas pilsētas slimnīcā, bet 
1928. g. 24. septembrī par profesoru; 1922. g. un 1923. g. va
saras brīvlaikā Kalniņš papildinājies zinātnēs Leipcigā un Min-
chemē, it sevišķi nodarbodamies ar nervu sistēmas histopatolo-
ģiju prof. Špīkneiera vadītā pētīšanas institūtā. Sākot no 1924. 
gada, Kalniņš ik gadus apmeklējis neurologu kongresus 
Insbrukā, Kaselē, Diseldorfā, Vīnē, Hamburgā. Viņš ir vācu 
neurologu biedrības biedrs ; bez tam par biedri vēl Rīgas Lat
viešu Ārstu Biedrībā, Rīgas neurologu un psīchiatru biedrībā. 
Kemeru balneoloģiskā biedrībā un Latvijas profesionālo ārstu 
biedrībā, kurās lasījis vairāk referātu par Vasermaņa reakciju, 
par progresīvo paralisi, par epilepsiju, t raumatisko neurōsi 
un t. t. No 1921. g. līdz š i m viņš strādājis arī par ordinatoru 
nervu slimībās Rīgas kara slimnīcā. Nodibinājoties universitā
tes nervu klīnikai, šo amatu t as tagad atstājis. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Pā3BHTie H c o B p e i v i e H H o e co-
CTOHHie \ q e H i n o n a T O ^ o r o - a H a T O M H M e c K H x - b H 3 M ' f c H e H i H X ' b npn tabes 
dorsalis. 1899. Tērba tas medicīnas fakultāte godalgojusi darbu 
a r sudraba medaļu. 2) Disertācija. BaKTepHUH/moe ĪTBHCT. KPOBH 
y B H p o M c a a i o m a r o c H . rOpbeB-b, 1906. 3) Ober Apraxie. Darbs sa-
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rakstīts strādājot prof. Openheima pohkhnika 1906. g., bet pa
zudis manuskriptā Tomskas universitātē. 4) Der paralytische 
Irozess und die Zentren des extrapyramidialmotorischen S y -
stems (aus der Deutschen Forschungsanstalt fiir Psychiatrie in 
Mūnchen). Z. F. d. g. Neurologie und Psychiatrie. B. 98, H. 1/3. 
1)24. 5) P a r tabes dorsalis patogenesi un terapiju. Latvijas 
Ārstu Žurnāls. 4 5. burtn. 6) Ķemeru nozīme nervu slimību te
rapijā. Ref. I. Latvijas ārstu un zobārstu kongresā. Kongresa 
darbi, Lpp. 448., 1926. g. Bez tam publicēti daži artiķeli, re
censijas, nekrologi u. t. t. dažos žurnālos un dienas avizēs. P ē 
dējos gados Kalniņš sarakstījis mācības grāmatu: Neuroloģija, 
kuru gatavo iespiešanai. 

9. Profesors Vasilijs Kļimenka dzimis Odesā 1868. gada 
1. aprīlī. 1893. gadā viņš beidzis Pēterpils Kara Medicīnas 
Akadēmiju cum eximia laude. Pēc doktoranda eksāmena 
1N95. gadā Kļimenka aizstāvējis medicīnas doktora diser
tāciju. Pēc augstskolas beigšanas viņš darbojies par kara 
ārstu līdz 1900. g.; no 1901.—1902. g. strādājis patoloģiskā in
stitūtā Cīrichē pie profesora Eras ta ; no 1902.—1903. g. izjēmis 
bakterioloģijas kursu Pas tēra institūtā Parīzē un pēc tam s t rā
dājis bakterioloģijas institūtā Bernē no 1903.—1904. g. Japāņu 
un krievu kara laikā Kļimenka vadījis II. Kijevas Sarkanā Kru
sta lazaretes iekšķīgo slimību nodaļu Citā; no 1905. g. līdz 
1913. g. bijis Pēterpils eksperimentālas medicīnas institūtā par 
asistentu vispārīgās patoloģijas nodaļā pie profesora V. Podvi-
socka. 1908. g. viņš ievēlēts par privātdocentu Kara Medicīnas 
Akadēmijā pie lipīgo slimību katedras ; no 1909. līdz 1915. g. va
dījis Pēterpils Nikolaja bērnu slimnīcā lipīgo slimību nodaļu; 
no 1913. līdz 1918. g. eksperimentālās medicīnas institūtā vis
pārīgā patoloģijas nodaļā par vadītāja vietas izpildītāju; 1914. g. 
izvēlēts par Pē te ra Lielā (tagad Mečnikova) pilsētas slimnīcas 
centrālās bakterioloģijas laboratorijas vadītāju Pēteŗpilī; 
1917. g. ievēlēts par eksperimentālā medicīnas institūta baktē
riju vakcīnas laboratorijas vadītāju; 1919. g. ievēlēts par medi
cīniskās bakterioloģijas profesoru Samaras Universi tātē; no 
1920. līdz 1921. g. vadījis turpat lipīgo slimību klīniku. 1921. g. 
rudenī Kļimenka atstājis Samaru, lai dotos uz Rīgu, kur viņš 
bija ievēlēts par profesoru pie iekšķīgo slimību diagnostikas 
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katedras. Bez tam viņam bija piedāvāts lasīt medicīnas bak
terioloģijas kursu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) O n u r a H3C^taoBaHiH pacnpo-
C T p a H . iviHCT-b B-b <ī>HHJiHHjiiH. 1894/95. Unce. CNŌ. 2) BaKTepiypia 
npn ōprornHOM-b THfb'B. Pycc. ApxHB-b 0 6 r n e H IlaTOJioriH, o a K T e -

piojiorin H KJiHHtmecKOH M e j ļ H ņ H H b i 1901 rona 3) Eine Nachpni-
fung der Arbeit Dr . Feinbergs ūber seine Krebsparasik i . 
Beitrag zur Frage ūber Einschlūsse in und zwischen Krebszci-
len. Zentralblatt f ū r allg. Pathologie, 1922. 4) Beitrag z u r 
Pathologie des Balantidium (Paramacedum) coli. Zieglev's 
Beitrāge, 1903. 5) Beitrag zur Frage ūber die Durchgā i -
gigkeit der Darmwand fūr Mikroorganismen bei phvsioloc.i-
schen Verhāltnissen. Zeitschrift fūr Hvgiene und Infek-
tionskrankheiten, 1904. 6) MuKpočio^oria rpynribi faecolisalko-
ligen. ApxHBT> 6io;ior. HayK'b 1907. 7) STlojiorin KOK^IOU t a . 

SKcnepHMeHTajībHbiH K O O I O U I I . Pycc. Bpant 1908. u. Centralbl. 
f. Bacteriologie. 1908. 8) BaKTepiojiorHnecKoe H3arEAOBaHie 
KpoBH C K a p f l a T H H H b i x - b 6o^bHbix 'b. ApxHB-b 6io;ior. HayKT>. 1912. 
9) KTJ B o n p o c y o ō t 3 K c n e p H M e H T a j i b H O H CKapjiaTHH'B. Pvcchisr 
Bpa^-b. 1912. 10) KpoBOTew. npH CKap;iaT. PyccKifi Bpani>. 1913. 
ll)3HaHeHie b. fusiforneisBTDnamn. CKap/iar. Pycc.BpaM"b 1914/16. 
12) P a r ep idēmiskās influences aitioloģiju. Ziņojums II. lat
viešu ārstu konferencē (krievu valodā). 13) P a r garā klepus 
pneumoniju. Ziņojums Sociēte de Biologie, Latvijas nodaļa 
1923. g. (krievu valodā). 14) P a r chlorōsi. Ziņojums krievu 
ārstu biedrībā, 1924/25. g. (krievu valodā). 15) Vai eksistē 
idiōpatiskas anaimijas jeb vai visas anaimijas ir sekundāras? 
Ziņojums I. Latvijas ārstu un zobārstu kongresā 1925. gada 
(krievu valodā). 16) Par e p i d ē m i s k o influenci. Ziņojums Lat
viešu Ārstu Biedrībā 1927. g. (krievu valodā). Pavisam prof. 
Kļimenka sarakstījis 52 darbus krievu un vācu valodā. 

10. Profesors Roberts Krimbergs dz imis 22. janvārī 1874. g-
Kurzemē, Iecavas pagasta Kraķu mājās, kur viņa tēvs bijis par 
saimnieku. Viņš apmeklējis Rīgā Aleksandra (6 klases) un Ni
kolaja (8. klasi) ģimnasiju un 1894. g. iesācis studēt medicīnu 
Maskavas Universitātē, kur ieguvis ārsta grādu 1899. g. Pēc 
tam Krimbergs nodarbojies par ārstu volontieru Maskavas Uni
versitātes n e r v u klīnikā (prof. VI. Rōts) un pavadījis kādu laiku 
arī ārzemēs (Vīnē, Nicā, Par īzē un Berlīnē), iepazīdamies ar 
dažādām nervu slimību klīnikām un iestādēm. 1900. gadā viņš 
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no jauna iestājies par studentu Maskavas Universitātes fisikas 
un matemātikas fakultātes dabas zinātņu nodaļā studēt chēmiju, 
kur beidzis kursu 1904. g. ar pirmās šķiras diplomu. Pēc tam 
Krimbergs atstāts pie Maskavas Universitātes medicīnas fakul
tātes sagatavoties profesora amatam fisioloģiskajā chēmijā — 
kā kroņa stipendiāts uz divi gadiem, skaitot no 1. janvāra 1905. 
jjada, pēc kuru notecēšanas stipendija pagarināta vēl uz vienu 
gadu. Būdams par stipendiātu viņš izpildījis asistenta pienāku
mus pie fisioloģiskās chēmijas katedras (prof. VI. Gulevičs) un 
izturējis pārbaudījumus medicīnas doktora grāda iegūšanai. 
13. novembrī 1907. g. Krimbergs publiski aizstāvējis disertā
ciju: „Pa r muskuļu audos ietilpstošām, slāpekli saturošām ek-
straktīvām vielām" un ieguvis medicīnas doktora grādu; pēc 
vienas parauga lekcijas nolasīšanas par fakultātes norādīto te
matu: „Pa r sintētiskiem procesiem dzīvnieku organismos" uz-
jemts Maskavas Universitātes privātdocentu skaitā 21. janvārī 
1908. g. Kā kroņa stipendiāts Krimbergs komandēts uz ārze
mēm tālāk sagatavoties profesora amatam, skaitot no 1. fe
bruāra 1908. g. uz divi gadiem. Marta mēnesī viņš ierodas Hei-
delbergā, kur immātrikulējas par medicīnas studentu un ap
meklē priekšlasījumus fisioloģijā ar fisioloģisko chēmiju, salīdzi
nāmā anatomijā (prof. Bičlijs), chēmijā (prof. Kurcius) un c„ bet 
visvairāk strādā fisioloģijas laboratorijā (prof. A. Koselis), no 
kurienes publicē dažus zinātniskus darbus. Rudens semestrim 
tuvojoties, Krimbergs pārbrauc uz Berlīni, kur immātrikulējas 
par filosofijas fakultātes studentu 14. novembrī 1908. gadā; šeit 
viņš nodarbojas chēmijā (prof. vati t'Hofs). 1909. g. janvārī viņš 
sajem no Charkovas Universitātes medicīnas fakultātes dekāna 
uzaicinājumu ierasties Charkovā un uzņemties (pēc prof. D. Ku-
rajeva pēkšņās nāves) fisioloģiskās chēmijas katedras vadību. 
Krimbergs ierodas Charkovā 1909. gada februārī un pēc 
publiski nolasītas iestāju lekcijas dabū savā pārziņā fi
sioloģiskās chēmijas katedru, un sāk lasīt priekšlasīju
mus studentiem, kā arī vadīt praktiskos darbus un laborato
riju. Tā paša gada aprīli Krimbergs vienbalsīgi medicīnas fa
kultātes ievēlēts par štata ārkārtēju profesoru un šinī amatā 

Latvijas Universitāte. 30 
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apstiprināts 25. augustā 1909. gadā. 1910. gadā viņu fakultāte 
ievēlējusi, aizklāti balsojot, par kārtēju profesoru, tomēr mi 
nistris to nav tūlīt apstiprinājis šinī amatā, jo atradis kandidāti! 
„vēl par jaunu"; par kārtēju (ordināru) profesoru Charkovas 
Universitātē viņš apstiprināts 17. decembrī 1912. g. Ar ministri
jas atļauju medicīnas fakultāte, aizklāti balsojot, 29. okt. 1912. g. 
nolemj uzticēt prof. Krimbergam arī organiskās chēmijas pa
sniegšanu. 1910. g. pa vasaras brīvlaiku viņš komandēts zi
nātniskā nolūkā uz ārzemēm ar pabalstu no ministrijas summām: 
1909. g. ievēlēts par fisioloģiskās chēmijas profesoru un attie
cīgās katedras vadītāju arī Sieviešu Medicīniskajā Institūtā 
Charkovā. — Visus minētos amatus Krimbergs izpildījis līdz 
1920. g. jūnija mēneša beigām, kad sajēmis uzaicinājumu no 
Latvijas Valdības, kopā ar ģimeni dodas ceļā uz Rīgu; Latvijā 
ieradies tomēr tikai 6. septembī 1920. g. Jau priekš ierašanās 
Rīgā Latvijas Universitātes medicīnas fakultāte un Organisācijas 
Padome bija ievēlējušas Krimbergu par profesoru fisioloģijā un 
fisioloģiskajā chēmijā, bet Izglītības ministris apstiprinājis viņu 
minētā amatā 8. septembrī 1920. g., skaitot no 1. aprīļa 1920. g. 
Uz Latvijas Universitātes Organisācijas Padomes priekšlikuma 
pamata Krimbergs Izglītības ministra apstiprināts par šīs pa
domes locekli 9. oktobrī 1920. g , 1920. g. 7. oktobrī apstipri
nāts par medicīnas fakultātes pagaidu dekānu. Pēdējā amatā 
viņš sabijis līdz 1. jūlijam 1923. g. Tanī pašā laikā likti 
pamati arī tagadējam fisioloģijas institūtam. Sākot ar 
1. oktobri 1927. g. līdz 1. jūlijam 1929. g. Krimbergs atkal iz
pilda medicīnas fakultātes dekāna amatu. No 1. jūlija 1923. g. 
un (ar diviem īsiem pārtraukumiem) līdz šim laikam arī viņš ir 
Universitātes Padomes loceklis. 1923. g. vasaras brīvlaikā 
Krimbergs komandēts ar universitātes pabalstu uz Angliju pie
dalīties XI. starptautiskajā fisiologu kongresā Edinburgā (Sko
tijā). 

Zinātniski Krimbergs nodarbojies ar muskuļos ietilpstošo 
slāpekli saturošo ekstrakt īvo vielu chēmiju un fisioloģisku iz
pētīšanu. Viņš parādījis, ka vai rākas no šīm vielām ir fisiolo-
ģiski aktīvas un pieskatāmas tā saucamiem „hormoniem" ar 
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plašu nozīmi organismam; tālāk nācis klajā ar jaunu teoriju par 
gremošanas dziedzeru sekrēcijas mēchanismu (1915., 1918. un 
1925. g.); kopš pagājušā gada nodarbojas ar t. s. „muskuļu 
hormonu" iespaida pētīšanu uz sirdi un asinsvadu sistēmu. 

11. Profesors Ernests Paukulis dzimis 1. decembrī (v. st.) 
1S72. g. Valkas apriņķī, Jaun-Smiltenē — tirgotāja dēls. P i rmo 
izglītību viņš baudījis Cēsu pilsētas elementārskolā, no kuras 
iestājies Cēsu privātā reālskolā (O. Harnaka) un pēc tam Rīgas 
pilsētas ģimnasijā. No 1894. līdz 1899. g. Paukulis studējis 
veterinār-medicīnu Tērbatā un vēlāk medicīnu Bernes, Frei-
Inirgas un Vircburgas universitātē. Būdams students, viņš 
ieguvis par sacensības rakstu zelta medaļu; pēc Tērbatas Ve-
icrinār-institūta pabeigšanas ar uzslavu (cum exim. laude) 
1899. gadā atstāts pie institūta gatavoties zinātniskai darbībai, 
1901. g. iecelts par prōsektora palīgu. Pēc disertācijas aizstā-

ēšanas maijā 1901. g. Paukulis ieguvis maģistra grādu, pēc 
kam habilitējies 1902. g. par privātdocentu vispārējā patolo
ģijā. Vairākkārt a r valdības pabalstu viņš komandēts zinātni
ekos nolūkos uz ā rzemēm: immātrikulēts 1903. g. Bernes Uni
versitātē, kur strādājis visvairāk fisioloģiskā institūtā pie pro
fesora Kronekera. Pēc attiecīgu pārbaudījumu izturēšanas un 
disertācijas aizstāvēšanas viņš ieguvis Bernes Universitātes 
Joktōra grādu; vēlāk 1907. g. nodarbojies turpat patoloģiskās 
anatomijas institūtā par voluntārasistentu pie profesora Lang-
hansa; 1909. un 1910. gadā immātrikulējas Freiburgas un Virc
burgas medicīnas fakultātē, papildinādamies galvenā kār tā pa
toloģiskos institūtos pie profesoriem Ašofa un Šminkes. Sā
kot ar 1906. gadu Paukulim kā privātdocentam uzdots lasīt vis
pārējās patoloģijas obligātōrisko kursu. 1916. g. viņš ievēlēts 
par ārkārtēju un 1917. g. par kārtēju profesoru vispārējā pato
loģijā; pēc veterinārinstitūta pievienošanas par fakultāti T ē r 
batas universitātei 1919. g., iecelts par vispārējās patoloģijas un 
farmakoloģijas profesoru. Nedibinoties Latvijas Universitātei, 
Paukulis 1919. g. Izglītības Ministrijas uzaicināts jemt dalību 
universitātes organisācijās darbos. Tanī pat gadā medicinas 
fakultāte viņu aicina iejemt vispārējās patoloģijas katedru. Sa-

30* 
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karā ar saistībām Tērbatas Universitātē viņš pārnāk uz Latviju 
tikai pēc gada — 1920. g. Jūnija mēnesī Paukulis apstiprināts 
un iejem tagad Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē vis
pārējās patoloģijas katedru kā profesors. 1920.'21. un 1921.122. 
māc. gados lasījis pagaidām arī farmakoloģiju. No 1920.—1922.4. 
viņš bijis par vet.-medicīnas fakultātes dekānu un universitā
tes Organisācijas Padomes locekli, 1925.'26., 1926./27.,_1927./2\ 
mācības gadā — par medicīnas fakultātes delegātu Universi
tātes Padomē, no 1923. g. līdz 1929. g. 1. jūlijam par medicīnas 
fakultātes sērkrētāru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Cnocodbi oKUBJiema npii 
K^oporJpopMHOM-b o 6 M H p a i a i H . Tērbatā, 1901. g. Maģistra 
disertācija. 2) Die Zuckungsformen von Kanincnenmuske'n 
verschiedener Farbe und Struktur. Doktora disertācija 
1903. g. Bernē (Šveicē). Archiv fūr Anatomie und Phvsio-
logie. 1904. Leipzig. 3) KaKHM-b o6pa30M-b n p o H 3 B o a H T b x^o-
p o ( p o p M H p o B a m e H KaK-b n o c r v n H T b npn oŌMHpamH BO Bpeivta 
o6ni- HapK03a? Tpyabi B c e p o c . BerepHH. Cbte .na. 1903. II. CITo. 
4) Theoretische u. experimentelle Beitrāge zur VViederbele-
bung beim Scheintod vvāhrend der Chloroformnarkose. Mo-
natschrifte f. prakt. Tierheilkunde. Bd. XIV., Stuttgart . 1904. 
5) 3 a B O p o r b »e^yAKa y c o 6 a K - b . B-BCT. o6m. BeTep. 1904, N« 14. 
6) CnyHaH 3apa)KeHiH 3 J i 0 K a q e c T B e H . OTCKOMTJ. Turpat. 1905. JNq 4. 
7) Versuch einer mathematischen Theorie der Hautleisteuii-
guren der Primaten Palma u. Planta. Morphologisches Jahr
buch, Bd. XXX., 1906. 8) Leiomvom des Jejunums. Archiv f. 
wissenschaft. Tierheilkunde, Bd. XXXIII. 1907. Berlin. 9) Die 
physiologische Bedeutung des Hisschen Būndels beim Ka-
ninchen. Siebenter internationaler Physiologen-Kongress. 
Heidelberg, 1907. 10) Die physiologische Bedeutung des 
Hisschen Būndels. Zei tschrif t \1 Biologie, Bd. 51. 1908. 

Mūnchen. 11) Le faisceau atrio-ventriculaire de His.-Comptes 
Rendus des sēances de la Sociētē de Biologie, 1908. T. 65. 
12) K-b naTcnoriH Bursae Fabricii. )KypHa;rb HaynH. H n p a K T . 

BCT. — MeāHUHHbi. 1911. V. 13) Die formale Genese der abdo-
minalen Nebenlungen. Archiv fūr wissensch. Tierheilkunde. 
1913. H. 4/5. Berlin. 14) K-b c p a B H H T e J i b H O H n a T O J i o r i H H npo-
ucxo)KAeHirO npHflaTOHHbix-b ^ierKHX-b. >KypH. H a y m i . H npaKT. 
B e T . - M e a H u . . l 9 1 3 . VII. 15)P-BflKiH c^ynaH haemangio-lipom'bi. Turp. 
16) Sarkom und Trauma. Berliner tierārztl. VVochenschrift. 
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1914. Berlin. 17) Zur Kasuistik der Nierengeschvvūlste. Schwei-
zer Archiv f. Tierheilkunde. 1915, Nr. 11. Zurich. 18) Ade-
nomatōse Bildungen in einem Uterusinyom. Schweizer Arch. 
1915., Nr. 10. Zurich. 19) KT> Ka3yHCTHK'B HOBOo6pa30BaHM y 
Kyp"b. Apx. Berep . HayK-b. 1916. r i e T e r > 6 y p r b . 20) Eksperimentālās 
patoloģijas panākumi drudža klīniskās nozīmes pētīšanā. Lat
vijas Ārstu Žurnāls, Rīgā 1924. 21) Kā izsargāties no lipī
gām slimībām, sakarā ar jaunākiem pētījumiem par slimību 
dīgļu izplatīšanos un iekļūšanu organismā. Burtnieks, 1927. g. 
Nr. 1. 22) Organisma aizsargu un cīņas līdzekļi pre t infekcijas 
slimībām. Burtnieks. 1927. g. Nr. 9/10. 23) Rūdolfs Virchovs. 
Turpat. 24) Jauni pētījumi par alkohola iespaidu uz organisma 
garīgo un fisisko darbību. Burtnieks, 1928. g. Nr. 5. 25) Kādā 
ceļā lipīgo slimību dīgļi iekļūst organismā? Tautas Veselība. 
1928. g. Nr. 4/5. 26) Vietējā immūnitāte. Latv. Ārstu Žurn. 
1928. Nr. 11—12. 

Bez tam: 1) 30 vet.-medicīniski raksti Latviešu Konver
sācijas vārdnīcas 1. izdevumā (rediģējis šo nodaļu). 2) Ap 
400 referātu no krievu medicīniskās un vet.-medicīniskās lite
ratūras sekošos ārzemju izdevumos: a) Jahrbuch der Lei-
stungen auf d. Gebiet der Vet.-Medizin. Berlin, 1911.—1914. 
h) Osterreichische Wochenschrift f. Tierheilkunde. Wien, 
1911.—1914. c) Zentralblatt f. allgemeine u. experim. Biologie. 
Leipzig. 1910—1911. d) Zoologisches_ Zentralblatt. 1911. 
Leipzig. L. U. Vispār, patoloģijas institūta Dr. A. Bieziņš uz
rakstījis disertācijas darbu .,Eksperim. pētījumi par cīpslu dzī
šanu" Dr. med. grāda iegūšanai. 

12. Profesors Jānis Ruberts dzimis 25. maijā 1874. g. Bol-
derājā. Vidējo izglītību viņš baudījis Rīgas Aleksandra ģimna
sijā, kuras kursu beidzis 1894. g.; tai pašā gadā iestājies Tēr
batas Ūnivers. medicīnas fakultātē; pa studiju laiku piederējis 
Letonijas korporācijai, par kuras filistri skaitās arī tagad. Pēc 
kursa beigšanas Ruberts 1899. g. atstāts pie universitātes acu 
klīnikas par jaunāko asistentu un drīz iecelts par pirmo (vecāko) 
asistentu; pēdējā vietā sabijis līdz 1904. g. februārim. Pēc sek
mīgas doktoranda pārbaudījuma izturēšanas, viņš (1900.—1901.) 
aizstāvējis 1903. g. mar tā savu disertāciju ,.Par acu saslimšanu 
pie spitālības". 1903. g. decembrī Pēterpils ķeizarienes Marijas 
aklo kurātōrija komandē Rubertu uz dienvidiem (Zveņigorodkā, 
Kijevas guberņā) acu slimību apkarošanai. Pēc komandējuma 
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izbeigšanās viņš 1904. g. sākumā nodibina Zveņigorodkā aklo 
kurātōrijas acu slimību dziedinātavu un stājas viņas priekšgalā 
par direktoru. Pēdējā ātri izvirzās par centru, uz kurieni Sāk 
griezties pēc palīdzības acu slimnieki no tālākām Ukrainas ma
lām. Ši dziedinātava, pateicoties Rubertam, pārveidota par 
Kijevas guberņas zemstes apgabala acu slimnīcu un vēl pastā
vējusi, viņam pārbraucot uz dzimteni. 1908. g. jūnijā Ruberts 
galīgi pārbrauc uz Kijevu un atkal sāk darboties pie 
universitātes, sākumā galvenā kārtā patoloģijas anato
mijas institūtā profesora Visokoviča vadībā, pētīdams un izme
klēdams Zveņigorodkā iegūto materiālu. 1909. g. sākumā me
dicīnas fakultāte viņu ievēl par privātdocentu oftalmoloģijā 
1915. g. nodibinājās pie Kijevas Universitātes acu klīnikas virs-
ārsta vieta, un Rubertu uzaicina iejemt pēdējo. Pēc proiesr ' . 
Simanovska nāves (1918. g.) fakultāte un universitātes pa
dome ievēl uz konkursa pamata Rubertu par viņa pēcnācēju, 
par Kijevas Sv. Vladimira Universitātes acu klīnikas direktora 
un oftalmoloģijas profesoru, un šinī vietā viņš sabijis līdz pār
braukšanai uz dzimteni. Bez profesūras Ruberts izpildījis vēl 
daudz citus amatus, kā universitātē (klīniku direktoru padomes 
priekšsēdētājs, rektora vietas izpildītājs u. c ) , tā arī ārpus uni
versitātes, gan kā speciālists (sarkanā krusta, ūdens un šoseju 
apgabala valdes un citu iestāžu konsultants acu slimībās), gan 
sabiedriskā dzīvē (Kijevas lut. baznīcas padomes un šīs baznī
cas skolu padomes loceklis). Vairākkārtīgi viņš komandēts 
zinātniskā nolūkā uz ārzemēm. Ruberts ir ilggadējs pastāvies 
referents krievu un vācu oftalmoloģijas žurnālos, vairāku oftalmo-
logu biedrību loceklis, no kurām sevišķi būtu minamaSociētēfrair 
gais d'ophtalmologie Parīzē. Pēc atgriešanās dzimtenē, aprīli 
1922. g., Ruberts sāk darboties Latvijas Universitātē par oftal
moloģijas profesoru un jemt dzīvu dalību fakultātes un toreizē
jās organisācijās, tagad universitātes padomes darbībā. Aprīli 
1923. g. medicīnas fakultāte ievēlējusi viņu par savu dekānu, 
bet jau maijā Latvijas Universitātes Padome jaunā sastāva 
ievēlējusi to par universitātes rektoru, un šinī amatā tas sabijis 
līdz 1925. g. 1. jūlijam. P a r šo laiku Rubertam izdevies, pa-
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teicoties valdības un Rīgas pilsētas pretimnākšanai, nodibināt 
un iekārtot mūsu vajadzībām piemērotu universitātes acu klī
niku. 1927 . g. viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (bez tam 
vēl ir četru agrākās Krievijas ordeņu kavalieris). 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) O 3a6o.rrsBaHiH r ^ a 3 T > n p u n p o -
Ka3t Jlncc. 1 9 0 3 . K)pbeB-b. 2 ) Ober Verānderungen des Au-
īrenhintergrundes bei Lepra. Verōfientlichungen aus der Uni-
versitāts-Augenklinik zu Ddrpat (Jurjevv) 1904 . Karger, 
I5erlin. 3 ) O Ķ-BHCTB\U a a p e H a ^ H H a H a BHyTpe-r^a3HOe Ķ a B n e -
nie BtcT. orļpra^MO^. 1 9 0 8 4) Ein Beitragzu den Anomāliem des 
Augenhintergrundes. 2 Fālle von ungevvōhnlicher Ektasie in 
der unteren Fundushālfte. Zeitschr. f. Augenheilkunde, 1 9 0 8 . 
5) Ulcus corneae rodens (Mooren). B-BCT. orpTa.nvio^oriH. 1 9 0 9 . 
6) Uber den Einfluss des Adrenalins auf den intraokulareii 
Druck. Zeitschr. f. Augenheilkunde. 1909. 7 ) Zur hyalinen 
Degeneration der Hornhaut. Archiv fūr Augenheilkunde. 1 9 1 0 . 
8) Zur Kenntnis der intraskleralen Zvsten. Klinische Monats-
blātter fūr Augenheilkunde. 1910 . 9 ) Hyaline degeneration of 
the cornea. Archives of Opthalmology. 1 9 1 0 . 10) Iridocho-
rioditis serosa nach langjāhrigem Vervveilen von Eisen im 
Auge. A. v. Gracfes Archiv fūr Ophthalmologie. 1 9 1 1 . 
11) Uber die Embolie der Arteria centralis retinae. Klinische 
Monatsblātter fūr Augenheilkunde. 1911 . 12) Nachtrag zur Em
bolie der Arteria Centralis retinae. Ibidem 1 9 1 1 . 13) Uber die 
Aetiologie der phlyktānulāren Augeneutzūndung. Klinische 
Monatsblātter fūr Augenheilkunde. 1912 . 14) Uber Hornhaut-
pigmentierung beim Meerschvveinchen. Archiv fūr verglei
chende Ophthalmologie. 1914 . 1 5 ) O B p o a c n e H H b ^ - b n o M V T H - f c -
Hinxb poroBHUbi, c n a a H H b i x " b cb pa.zry>KHOH OŌOJIOHKOH. B"BCTH. 
orJpTajiMO^. 1917 . 1 7 ) O pa3CTpoHCTBax-b 3p-BHĪH n p u x p o H H q e -
CKOMT» oTpaB^eHJH AeHaTypHpoBaHHbiM'b cnHpTOivrb. KieBt. YHH-
sepcHTeTCKifl H 3 B - b c T i H . 1917 . 1 8 ) O r i e r a o / rE5rre;ibHOCTH 3 B e -
HHropo^cKofi r.aa3HOfi jieHeŌHHUbi 3a 1904 — 1 9 0 7 r. 3BCHH-
ropoAT> 1 9 0 8 . 19) 3BeHHropoacKaa r j i a 3 H a H nenomina, rionev. 
HMn. Mapin o c ; r B n b i x ' b H H < e ; i a T e ; i . BT> H e f i npeo6pa3. 3 B e H H r . 1 9 0 7 . 
2 0 ) Recherches sur Ies restes de la membrane pupillaire adhē-
rants ā la cornēe. Acta Universitatis Latviensis. 1923 . 2 1 ) Pa r 
acu slimību ārstēšanu ar tūberkulinu pēc Poimdorfa. Latvijas 
Ārstu Žurnāls. 1 9 2 3 . 2 2 ) O BHyrpeHHeivrb m B J i e m u H cnoco6ax-b 
e r o onpe;rB;i. C6opH. n o c B f l i u j e H . npo(ļ). 06pa3U0By. KieB-b. 1 9 1 1 
2 3 ) ī l o n o B o ^ y n a T O J i o r o - a H a T O M H i . H3M"BH. n p a co4yBCTByrOmeMT> 



472 

B o e n a ^ e H J H r^a3i>. C6opH. n o c B s m i . naiu. npocb. BbJCOKOBrma. 1914. 
24) Acis kā dvēseles un miesas spogulis. Rektora runa Lat
vijas Universitātes gada svētkos 28. septembri 1923. g. Izglī
tības Ministrijas Mēnešraksts un Acta Univ. Latv. 1923. 25) 0 
3a6ojrEBaHiH c ^ e 3 H H X T > K a H a . n b u e B ' b npn TpaxoM'fe. lOŌHJieHHbiK 
c6opHHKT> npocb. HHpKOBCKoro. ApxHBT> odpTajiMO^oriH 1929 r. 
26) Starextraction bei Microphthalmus rOŌHJieftHbiH c f i o p m i K - b 

npocb. ro^OBHHa. PvcciriH ocbTaflMormiecKiH )KypHa ; rb 1929 r. 
Bez minētiem darbiem liels daudzums oftalmoloģisku referātu 
žurnālos B - f e c T H H K - b ocbTa;iMOJioriH un Klinische Monatsblātter f. 
Augenheilkunde par 1904.—1914. gadiem. 

13. Profesors Pēteris Sniķeris (ārštatā) dzimis 7. de
cembrī 1875. ļ gadā Vidzemē, Rīgas apriņķī, Skultes pa
gastā ; 1896. g. pabeidzis Rīgas Nikolaja ģimnasiju un tanī pašā 
gadā ar atestātu konkursu iestājies Pēterpils Kara Medicīnas 
Akadēmijā, kuru beidzis „cum eximia laude" 1901. g. un kon
kursā ar akadēmijas konferences lēmumu v iņš atstāts pie aka
dēmijas uz 3 gadiem ārstu institūtā, lai papildinātos zinātnēs. 
Sniķeris izvēlējies par savu specialitāti ādas un venēriskās sli
mības; 1902. g. 6 mēnešus nodarbojies Berlīnē un Parīzē ādas. 
uroloģisko, venērisko slimību klīnikās pie profesoriem: Maksa 
Josefa, Edmunda Lesera , Leopolda Caspera, Ernsta Franka 
Berlīnē un Alfrēda Furnira, Halopō Žaneta, Alberana Parīzē. 
1902. un 1903. mācības gadā v iņš izturējis visus pārbaudījumus 
Dr. med. grāda iegūšanai un 1904. gadā aizstāvējis disertāciju: 
tanī pašā gadā izpildījis arī akadēmijas ādas klīnikas asi
stenta vietu un 3 gadus bijis par ordinatoru ādas un venērisko 
slimību akadēmijas klīnikā. 1905. gadā Sniķeris pārnācis uz 
Rīgas kara slimnīcu par ordinatoru, kur visu laiku līdz pasaules 
kara sākumam, t. i. 9 gadus vadījis ādas un venērisko slimību 
nodaļas. Otru reizi v iņš bijis zinātniskā nolūkā ārzemēs 1914. 
gada sākumā, kad apmeklējis galvenā kārtā Vīnes Universi
tātes profesoru Fingera un Ērmaņa ādas un venērisko slimību 
klīnikas. 1916. g. Tērbatas Universitāte Sniķeri ievēlējusi par 
privātdocentu ādas un venēriskās slimībās un 1917. un 1918. g-
viņš lasījis speciālu kursu 4 un 5 kursa studentiem par sifilisu. 
Sniķeris jēmis dz īvu dalību Latvijas Universitātes dibina-
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šanā un veidošanā: sākot ar 1917. gada vasaru piedalījies visās. 
Latvijas Universitātes organisācijās un dibināšanas kommisijas 
Rīgā; 14. jūlijā 1919. g. parakstījis un iesniedzis kopā ar inže
nieri P . Nomaļa kungu Latvijas Izglītības ministra kungam kom
misijas izstrādātos noteikumus par Latvijas augstskolu. Sa
skaņā ar toreizējo Izglītības ministri Dr. K. Kasparsona kungu r 

Sniķeris stājies pie medicīnas fakultātes organizēšanas, pieai
cinādams pie šī darba Rīgas un vēlāki arī ārpus Rīgas esošos 
spēkus. 11. septembrī 1919. g. apstiprināts par mācības spēku, 
un medicīnas fakultāte savā sēdē 9. decembrī 1919. g. vienbal
sīgi proponēja to par profesoru, bet 14. martā 1921. g. pie cita 
fakultātes sastāva ievēlējuši par vecāko docentu ādas un ve
nēriskās slimībās un 23. maijā 1921. g. v iņš par tādu ar ministra 
resolūciju apstiprināts. Sākot ar 1922. g. Sniķeris piedalījies par 
Latviešu Ārstu Biedrības delegātu Latvijas Augstskolas Orga 
nisācijās Padomē un par medicīnas fakultātes delegātu pieda
lījies Latvijas Universitātes Padomē, no paša viņas sākuma. 
Sniķeris ir Latvijas Vanagu goda prēsidents, Latvijas baltā 
krusta priekšnieks un Latvijas nacionālo atvaļināto kara vīru 
biedrības goda biedrs. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) KT> B o n p o c v o cvumociH 
iichenis scrofulosorum. Disertācija 1904. gadā. 2) IoaHJiHHi. BT> 
repanin i ncpH;mca Iespiests Acta Academiae 1904. gadā. 
3) a) Ein FalI von luetischer Meningo-Encephalitis mit cortica-
ler (Jacksons) Epilepsie und Verlust des stereognostischen Sin-
nes. Archiv fūr Dermatologie und Svphilis. Bd. LXX. H. 3. 
b) CHcbHJiHTHiecKiH M e H H H T O - a H u e c b a ^ H T H C b C b J a c k s o n ' o B O H 
s n n ^ e n c i e H H n o T e p e i i CTepeorHOCTHHecKaro HVBI T B a . 06O-
ap-EHie ncHxiaTpiH, HeBponoriH H SKcnepHMeHT. n c H x o j i o r i H 1904. 
T . VIII N° 8. 4) O fleneHin C H ( b H 7 i H C T H H e c K H X ' b nopa*eHi i i no-
• n o c T H pTa H 3 ^ B a H CTOMaTHTOB-b K O H u e H T p n p o B a H H b i M H p a -
CTBOpaMH XpOMOBOH K H C J I 0 T U . 1904 T. PyCCKJH WypHa^T> HaKOMC-
H u x - b H BeHepHMecKHx-b 6o^t3Heft. 1904 r. TOivrb VIII. N° 8. 
5) Spalvaini cilvēki. 1903 .g . Pēterburgas Avīžu literāriskais 
pielikums. 6) K-b B o n p o c y o pa3nmHOii OKpamHBaeMOCTH (ABOH-
HOH OKpacKn) cnepMaT030H7ļOBij. Prof. T. Pavlova 25 gadu 
jubilejas rakstu krājums 1910. g. 7) Naevi pigmentosi. verru-
cosi. 1908. g. Rigā. OTierb o a t a t e ^ b H . o6m. pycc. Bņa^. Lpfh 
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9—12. 8) Lues psoriasiformis extragemitalis. Turpat. Lpp. 
51—54. 9) Ulcus gangroenosum penis acutum. Turpat. Lpp. 
54—56. 10) Toxicodermia. Turpat. Lpp. 57—59. Ar slim
nieku demonstrācijām. 11) Pitriasis rosea. Cibert. Turpat 
Lpp. 120—123. Ar slimnieku demonstrācijām. 12) Vitiligo. 
OmeT-b o fl-BHTe^bHOCTH p y c c K . B p a i e f i . 1907. 13) ,ZJ,Ba c ^ y n a f l 
dermatitis uodularis necrotica (Torck). Turpat, 1910. g. 14) 0 
^ e q e H J H C H ( ļ ) H ^ H c a c a ^ b B a p c a H O M T j . Turpat 1911. g. 15) Psoriasis 
vulgaris artificialis. BoeHHO-MeaHU. BtcT. 1913. g. 16) Ulcus 
gangroenosum glandis penis. Turpat . 17) Gummata palpebrai 
inferioris dextrae. Turpat. 18) Laulība un dzimuma slimībai 
1920. g. 19) Dzimuma (venērisko) slimību nozīme un to iespaids 
uz Latvijas nākotni. Acta Universitatis Latviensis. II. 1922. g 
ar 11 tabulām un 5 līknēm. 20) Dzimuma dzīve. Manuskripts 
97 lpp. 21) Alkohols un venēriskās slimības. Sieviete. Nr. 3. 
1924. g. 22) Bez tam Sniķeris sarakstījis vairāk populāru zi
nātnisku brošīru, kā : a) Lipīgas slimības 1915. g., 32 lpp. 
b) Karš un venēriskās slimības 1917. g., 31 lpp. c) Kā izsargā
ties no venēriskām slimībām. 1923. g., 68 lpp. d) Venēriskās 
slimības un laulība. 

114. Profesors Mārtiņš Zīle dzimis 1863. gadā Alojā, ap
meklējis Valkas draudzes skolu, pēc tam Valkas apriņķa skolu: 
1878. g. iestājies Tērbatas valsts ģimnasijā, kuru beidzis 1882. 
gadā; tanī pašā gadā no jūnija līdz novembrim bijis par māj
skolotāju Kidmā (Aluštā). 1883. g. janvārī Zīle iestājies Tērba
tas Universitātes medicīnas fakultātē, kuru beidzis 1888. gada 
maija mēnesī. Pēc tam viņš strādājis dažādās klīnikās Vīnē 
un Berlīnē, 1889. g. 29. aprīlī (11.maijā) prōmovēts Tērbatā par 
doctor medicinae. Līdz 1889. g. novembrim Zīle bijis par asi
stentu voluntāru Pēterpili, bērnu slimnīcā; no 1890.—1S92. g 
par praktisku ārstu Vīlandē. 1892. g. rudenī viņš nodarbojies 
Berlīnes klīnikās, pēc tam pārcēlies uz Maskavu par praktisku 
ārstu, bet saslimšanas dēl ar kronisku plaušu kaiti drīzumā 
spiests atstāt Maskavu un doties uz dienvidiem, Jaltu, kur no
dzīvojis līdz 1896. g. No 1896.—1897. g. Zīle bijis par kara 
ārstu Sevastopolē; 1898. g. pārgājis uz pastāvīgu dzīvi Odesā, 
kur uzturējies līdz 1922. g.; no 1899.—1903. g. iejēmis prōsek-
tora vietu Odesas evaņģēliskā hospitāļa; no 1900—1906. g. bijis 
par skolas ārstu pie Svētā Pāvila reālskolas Odesā; no 1902. 
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līdz 1 9 0 8 . g. strādājis eksperimentāli Odesas medicīnas fakul
tātes fisioloģiskā institūtā pie prof. Vērīgas; no 1 9 0 5 . — 1 9 1 8 . g. 
bijis tās pašas fakultātes privātdocents speciālā patoloģijā un 
teripijā; no 1 9 1 4 . — 1 9 1 8 . g. iejēmis farmakoloģijas katedru pie 
Odesas Augstākiem Sieviešu Medicīnas kursiem. 1 9 1 8 . gada 
maija mēnesī Zīle ievēlēts par medicīnas fakultātes vispārējās 
terapijas katedras vadītāju kā štata docents; 1 9 2 0 . g. ievēlēts 
par II. diagnostiskas klīnikas vadītāju kā profesors; 1 9 2 1 . g. 
ievēlēts par Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pro
fesoru iekšējās slimībās. Sākot no 1922. g. aprīļa mēneša viņš 
ir Latvijas Universitātes terapeutiskās fakultātes klīnikas di
rektors. No 1 9 2 3 . — 1 9 2 5 . gadam Zīle bijis par medicīnas fakul
tātes dekānu; no 1 9 2 3 . gada līdz šim — par Latvijas Tū
berkulōses Apkarošanas Biedrības priekšnieku; 1927. un 1 9 2 8 . 
-radā ievēlēts par Latvijas Universitātes rektoru. 1927 . gada 
16. septembrī Zīle ievēlēts par Upsalas medicīnas fakultātes 
Dr. med. lionoris causa. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Zur Statistik der Rectumcarci-
iiome. Dissert. Dorpat, 1889 . 2 ) Zur Theorie und rationellen 
Behandlung des Asthma. St. Peterburger Med. "VVochen
schrift Nr. 4 4 , 1897 . 3 ) KT> BOnpocy o pa3pbiB-fc M3TKH. M H -
K p o c K o n n i e c K a H Macrb ņ,-pa M. 3HJie, KVIHHHH. M a c T b a-pa TOM-
c o H a . > K y p H . A K y i n e p c T B a H > K e H C K H X " b 6o;ri3HPH T . XIV, 1 9 0 0 . 
4) Zur Pathologie und Theorie der Migrāne. Wien. Klinische 
VVochenschrift. 1 9 0 1 . Nr. 13 . 5 ) a) K-b n a T o ^ o r i H H T e p a n i n 
a c T M b i . P y c e K . ApxHB"b n a m a . , KJIHH. Mea. H ō a K T e p i o j i . , 1 9 0 2 . 
b ) Zur Pathologie und Therapie des Asthma. "VVien. Klin. 
Woch. 1 9 0 3 ,Nr. 4 . 6) a ) Onurb ( b y H K u i o H a ^ b H a r o ; U a r H 0 3 a 
apTepiocK / iepo3a H _aH(p4>epemiia;ibHaro a,iarH03a rpy^H0fl ma6u. 
O ^ e c c a , 9 K O H O M n q e c K a a THnorparjpia, 1 9 0 3 r o j i a . M o H o r p a r p i n . 
b ) Beitrāge zu einer funktionellen Diagnose der Arterioskle-
t o s e u n d zur Differentialdiagnose der Angina pectoris. VVien. 
Klin. "VVoch. 1904 , Nr. 14 . 7 ) Uber Zvverchfellāhmung nach 
Ammoniakinhalation. Zentralblatt fūr Phvsiologie, 1 9 0 3 , H. 3 . 
8) a) S K C n e p H M e H r a j ī b H b i H H3C7i'B,noBaHiH n o B o n p o c v o (pmiono-
rin r p y a H o r o OT.n'B.ria 6 .ny>K; iaromaro HepBa BT> CBH3H ci> B o n p o -
COMTJ 0 6 1 . ocTpoM-b B3ayTiH ; i e r K H X ' b . P y c c K . Bpa^t, 1 9 0 3 , N° 3 2 . 
b) Experimenteller Beitrag zur Physiologie des Brustvagus, 
nebst Bemerkungen ūber akute Lungenblāhung. "VVien. Klin. 
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Woch. 1903, Nr. 43. 9) Experimentelle Studien iiber den Al-
veolardruck der Lungen und iiber den Druck im Pleuraraum. 
Mit 9 Curvenbildern. Archiv fur Anatomie und Physiologie. 
Abth. Suppl. 1905. 10) OŌTJ o c H O B H b i x - b HanpaB^eHis ix -b BpaMe6Haro 
M b i m v i e H i H . P. BpaMb, 1907, JVTs 1. 11) Experiimentelle Untersu
chungen ūber Verānderungen des Lungenvolumens und der 
Lungencapacitāt bei Reizung der Nasenschleimhaut. Arch. fūr 
Anat. und Phvs . Suppl. 1906. Mit 5 Curvenbildern. 12) Uber 
den Einfluss von Dūnndarm und Ischiadicusreizung auf die 
Luft- und Blutcapacitāt der Lungen. Mit 4 Curvenbildern. 
Arch. f. Anat. und Phvsiol. Suppl. 1907. 13) HefiporeHHaH AHC-
cocia i i iH >Ke^yAOMKOB-b cep/ma (Dissociatio ventriculorum cor-
dis neurogenetica) H e s i K J i H H H ^ e c K o e 3 H a q e H i e . PyccKoe 
BpeMfl. 1908. JMa 30. 14) Experimentelles und Kritisches 
zur Lehre von der „Lungenschwellung und Lungenstarrheit" 
(v. Basch-Grossmann). Zeitschrift fūr Klin. Mcd., 1908. 

Bd. 66. 1. u. 2. Heft. Mit 2 Curventafeln. 15) KT> y q e H i i o o6i> 
y c H ^ e H i n ( a K u e H T y a u i n ) AiaerojiHMecKaro 3ByKa. PyccK. Bpam», 
1909. JN° 48. 16) K-b Bonpocy 0 MexaHH3M-fe B3/ļyTin j i e r K i t t i . . 

PyccK. Bpai-b, 1911. N° 21. 17) n o B c e z i H e B H b i H yxOA-b 3a BHyr-
p e H H H M H opraHaMH. PyKOBOflCTBO KT> JIHMHOH rHrieH'b, KI> y K p t -

n j i e H i i o H coxpaHeHiro 3 a o p o B b H . MoHorpacbiji, 115 C T p . CT> 23 
pncyHK3MH. Oaecca, 1918 r. Šis darbs Viskrievijas hiģiainas 
izstādē izpelnījis godalgu. 18) 3 a K O H b i 3 / j . o p o B b H H yxo;rh sa 
rb^OM-b. Ptsib, npoH3HeceHHaa Ha TopntecTBeHHOM'b ro/ļHMHOM'b 
3acbJiaHiH Oōm. PyccK. Bpaien n p H O ^ e c c K O M - b V H H B e p C H T e r f c , 

8-ro anp-fejiH 1914 r. r i p a K T H i . Bpam>, 1915. JVe 43—44,45—46 
H 48 — 49. 19) Annaparb ĶJIH rHnep3MH3auJH J i e r K a r o . H3o6pt-
T e H i e npHBarb - AOueHTa A-pa Me/j,HiiHHbi M. 3 H ^ C HoK^aAT> 
B-b OōmecTBt PyccKHX-b Bpanefi, 1914 r. 20) O cymHOCTH 
„06men TepaniH". BcTvnHre^bHan zieKiiiH, 1918 r. MaHycKpHnrb. 
21) Par slimības klīnisko jēgumu. Kas ir slimība? Iestāju 
lekcija pie Latvijas Universitātes Terapeutiskās Fakultātes 
Klīnikas pārņemšanas, 1922. g. 30. aprīlī. Latvijas Ārstu Žur
nāls. 1923. g. 1. burtn. 22) Tūberkulōses terapijas pamata jē
dzieni. Tūberkulōses Apkarošanas Biedrības raksti, 1923. g-
23) Par miršanas un nemirstības problēmiem no ārsta viedokļa. 
Akadēmiskā runa, noturēta 1924. g. 28. septembrī Latvijas 
Universitātes 5 gadu pastāvēšanas dienā. Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. 1924. g., 11. burtn. 24) Slimība un higiogenese. 
Korrelācijas patoloģija un korrelācijas terapija. Atklāšanas 
runa I. Latvijas ārstu un zobārstu kongresā, 1925. g. 11. sep-
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tembri. Iespiests minēta kongresa darbos, b) Krankheit und 
Hygiogenese; Korrelationspathologie und Korrelationsthc-
rapie. VVien. Med. VVoch. 1926. Nr. 46 und 1927. Nr._2, 3, 4, 
5. 25) a) Aforismi par tūberkullnterapiju. I. Latvijas ārstu un 
zobārstu kongresa darbi, septembri 1925. b) Aphorismen iiber 
Tuberkulintherapie. Wien. med. VVoch. 1927, Nr. 5. 26) a) Pa r 
diastoliskā sirdstoņa akcentuācijas cēloņiem. (I. Latv. ārstu 
un zobārstu kongresa darbi, sept. 1925.) b) Uber die Ursachen 
der Akzentuation des diastolischen Herztones. VVien. Klin. 
VVoch. 1926, Nr. 9. 27) Kausālitāte un fīnālitāte zinātnē un 
dzīvē. Akadēmiskā rektora runa Latvijas Universitātes gada 
aktā 1927. g. 28. sept. Latvijas Universitātes raksti XVII. 1927. 
28) Prof. Zīle un asist. Dr. Rudzītis: Untersuchungen ūber den 
Einfluss einiger gas- und dampffōrmiger Mittel auf den 
menschlischen Organismus. VVien. Klin. VVoch. 1928, Nr. 10. 

B. Docenti. 

1. Vecākais docents Kārlis Barons dzimis Pēteŗpilī 1865. g. 
30. septembri (v. st.) un turpat 1884. gadā beidzis ģimnasiju; 
Pēc tam iestājies Maskavas Universitātē, kur dabaszinātņu 
kursu pabeidzis 1888. gadā un medicīnas fakultāti 1891. gadā. 
No 1892. gada viņš nodarbojies Rīgā par brlvpraktizētāju ārstu, 
tad par dzelzsceļa ā rs tu ; lielajā karā bijis pie otrās šķiras hospi
tāļa papriekšu par vecāko ordinatoru, tad par konsultantu un 
beidzot par hospitāļa galvenā ārsta palīgu. 1917. gadā Barons 
Pārcēlies uz Rīgu par latviešu strēlnieku II. brigādes lazaretes 
galveno ārstu. Latvijas valsts dienestā viņš bijis par veselības 
departamenta direktoru, tad par Latvijas dzelzsceļu galveno 
ārstu. Būdams brīvpraktizētājs ārsts, Barons interesējies par 
zobārstniecību no 1893. g., papildinājies šinī specialitātē Berlīnē 
pie prof. Junga; no 1900. gada, ar mazu pārtraukumu, bijis par 
lektoru Rīgas zobārstu skolā līdz kara sākumam. No 1922. gada 
Barons skaitās par Latvijas Universitātes vecāko docentu pie 
Zobārstniecības Institūta. Sarakstījis populārus rakstus par 
dabas zinātnēm un medicīnas jautājumiem: Austrumā, Dienas 
Lapā, Mājas Vieša Mēnešrakstā, Dzelzceļniekā. Zinātniski 
raksti par medicīnas jautājumiem iespiesti Rīgas krievu ārstu 
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biedrības protokollos, Latvijas ārstu žurnāla un Stomatoloģijas 
apskatā. 

2. Vecākais docents Ferdinands Neureiteris dzimis 23. jū
lijā 1893. gadā Budapestē. 1911. gadā viņš pabeidzis kla
sisko ģimnasiju Vīnē un savu medicīnisko izglītību baudījis Vī
nes Universitātē, kur nolicis ārs ta pārbaudījumus un ieguvis 
Vīnes Ūniv. Dr. med. grādu 1920. g. Pēc habilitācijas raksta 
aizstāvēšanas un attiecīgo pārbaudījumu izturēšanas viņam 
1924. g. piešķirtas Vīnes Universitātes privātdocenta tiesības 
tieslietu medicīnā. 

Sākot ar 1917. g. Neureiteris bijis par subasistentu un vē
lāk par prōsektoru Vines Ūniv. II. anatomiskā institūtā. 
1921. g. viņš ievēlēts par asistentu pie Vīnes Ūniv. tieslietu 
med. institūta. 1922. g. pavasara semestrī viņš strādājis par 
apmaiņas asistentu Berlīnes Ūniv. tieslietu med. institūtā; no 
1. augusta 1922. g. atkal bijis Vīnes Ūniv. tieslietu med. insti
tūta asistents. Sākot ar 9. decembri 1922. g. Neureiteris ir Lat
vijas Universitātē tieslietu medicīnas institūta vadītājs, Rīgā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Cari Toldt, Rivista di Biolo-
gia Vol. III, fasc. III, 1921. 2) Ein Bericht ūber die Sektiou 
der Leiche Napoleons I. Wiener med. VVochenschrift Nr. 44. 
1921. 13) Ūber die Notwendigkeit der Einfūhrung von Ver-
waltungsobduktionen mit Beŗūchsichtung des Interesses der 
Rechtspflege (kopā ar Strasmani G.). D. Strafrechtszeitunu 
99. Jahrgang, 1922. 4) idem. D. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 
Bd. 1, 1922. 5) Uber die postmortale Fettembolie der Lun
gen. D. Zeitschrift f. d. ges. ger. Med. Bd. 1, 1922. 6) Kie-
selsteine unter der Haut von VVasserleichen. D. Zeitschrift 
f. d. ges. ger. Med. Bd. 1, 1922. 7) Ober den mikrochemi-
schen Nach\veis der Blausāure bei Vergiftungen (gemeinsam 
mit Brunowik). W . klin. VVochenschrift Nr. 28, 1922. 8) Zur 
Diagnostik des Verblutungstodes. Arzliche Sachverstāndigen 
Zeitung, XXVIII. Jgh, 1922. 9) Eine tōdliche Phvsostig-
minvergiftung. D. Zeitschrift f. d. ges. ger. Med., Bd. 1, 1922. 
10) Zur Praxis der Schiessversuche. D. Zeitschrift f. d. 
ges. ger. Med., Bd. 1, 1922. 11) Die Rolle der Disposition beim 
plōtzlichen Tode nach elektrischem Trauma. Beitrāge zur ger-
Med. V. Bd., 1922. 12) Zum mikrochemischen Nachweis der 
Blausāure bei Vergiftungen. D. Zeitschrift f. d. ges. ger. Med. 
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Bd. II, 1923. 13) Aufgaben und Ziele geriehtlicher Medizin. 
W. med. VVochenschrift Nr. 21, 1923. 14) Kritischer Beitrag 
zur Praxis und Organisation der Leichenschau in den balti-
schen Staaten. Eesti Arst Nr. 8, 1923.^ 15) Elektrības nelai
mes gadījumi. Latv. Ārstu Žurnāls II. *b., 1923. 16) Zur Be-
kārnpfung der Gefāhrdung durch den elektrischen Strom. D. 
Zeitschrift f. d. ges. ger. Med. Bd. 111, 1924. 17) In den „Bio-
logischen Problemen im Strafvollzūge." Beitrāge zur ger. Med. 
Bd. VI, 1924. 18) Konstitutionslehre und gerichtliche Medizin. 
Archiv f. Frauenkunde und Konstitutionsforschung, Bd. X, 1924. 
19) Par scapula scaphoidea. Latv Ārstu Žurnāls 16,1925. 20) Die 
biologischen Probleme im Strafvollzūge. W. tmedizinische VVo-
elienschrift Nr. 34, 1925. 21) Norādījumi par tiesas resp. polici
jas obdukcijām. Rīgā, 1925. 22) Die Bekāmpfung der Frucht-
ahtreibung in Lettland durch Gesetz und verbindliche Verord-
uung. I. Latv. ārstu kongresa darbos 1926. 23) Die gerichts-
arztliche Untersuchung des gesunden und kranken Menschen 
(gemeinsam mit G. Strassmann). Berlin und VVein. 1927. 
24) Die fūr den Arzt und ārstlichen Sachverstāudigen vvichti-
scn Bestimrnungen des Entvvurfcs eines Allg. Deutschen Straf-
s resetzbuches im Jahre 1925. W. med. VVochenschrift Nr. 29, 
30, 32, 1927. 25) Die Ausgestaltung des kriminal-biologischen 
l'ienstes in Lettland. Beitrāge zur ger. Med. Bd. VII. 1928. 
26) Der kriminal-biologische Dienst in Belgien und Lettland. 
Mitteilungen der kriminal-biologischen Gesellschaft Graz 1928. 
21) Die Verantvvortlichkeit des Arztes vor Gericht und lettlān-
dischem Rechte. Beitrāge zur ger. Med. Bd. VIII, 1928. 28) Die 
Spuren endokardialer Injektionen in der Leiche. D. Zeitschrift 
i. d. ges. ger. Med. Bd. XII, 1928. 29) Zum Gesetz zur Be
kāmpfung der Trunksucht in Lettland. Die Alkoholfrage 5. H. 
1928. 30) Ober das Kurpfuschertum in Lettland. Eesti Arst. 
Nr. 10. 1928. 31) Ober die Kriminalitāt Jugendlicher und ihre 
Bekāmpfung. Mātes un bērna aizsardzības kongresa darbos 
Rīgā, 1928. 32) Zur Bekāmpfung der Kurpfuscherei durch das 
Oesetz. II. Latv. ārstu kongresa darbos, Rīgā, 1929. 33) Daudz 
srāmatu recensijas: D. Zeitschrift f. d. ges. ger. Med. Bd. I—XII 
W. klinische VVochenschrift un Wiener medizinische VVochen
schrift. 

3. Vecākais docents Ernests Putniņš dzimis 17. martā 
1^67. gadā Kosas Reinmuižās, Cēsu apriņķī, beidzis Cēsu ele-
"lentārskolu, Cēsu apriņķa skolu, klasisko ģimnasiju Bērzainē 
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pie Cēsīm un studējis medicīnu Tērbatā no 1888. līdz 1894. g 
Lai iepazītos ar ārstniecību ikdienišķā dzīvē, Putniņš pēc stu
diju beigšanas Tērbatā s t rādā kā praktisks ārsts Kalnamuižā 
pie Alūksnes līdz 1898.»g. un aizbrauc tad, lai turpinātu studijas, 
uz ārzemēm. No sākuma viņš studē Berlīnē pie K. Ruges mikro
skopisko anatomiju un pie Olshauzena dzemdniecību, pāriet 
tad uz Vīni, lai turpinātu studijas it sevišķi operatīvā ģinaiko-
loģijā pie Vertheima un dzemdniecībā pie Šautas. Pēc studiju 
beigšanas Vīnē Putniņš dodas uz Parīzi, lai iepazītos arī ar 
franču skolu ģinaikoloģijā. 1901. g. Putniņš atgriežas dzimte
nē, apmetas kā ā rs t s sieviešu slimībām Rīgā un atver savu 
prīvātklīniku. 1904. g. Putniņš aizbrauc kā Krievijas Sarkana 
Krusta ārsts uz krievu-japaņu karalauku Mandžūrijā, kur jetn 
dalību kaujās pie Sandipu un Mukdenes. Karam izbeidzoties 
Putniņš 1906. g. atgriežas Rīgā, a tver no jauna savu prīvātklī
niku un nodarbojas ar privātpraksi. Izceļoties pasaules karam 
Putniņu mobilizē un ieceļ par vecāko ārstu 327. Pliskavas dru-
žinā. 1918. g., pēc demobilisācijas, viņš atgriežas Rīgā, kur 
viņu 1919. g. ievēl par I. Rīgas pilsētas slimnīcas direktoru un 
par sieviešu nodaļas vadītāju šai slimnīcā. 1921. g. medicīnas 
fakultāte ievēl Putniņu par docenta vietas izpildītāju un gadu 
vēlāk par vecāko docentu. Nodibinoties medicīnas fakultā
tes klīnikām II. pilsētas slimnīcā, Putniņš vada tur dzemdniecī
bas un sieviešu slimības klīnikas. No 1902 g. līdz 1915. 
Putniņš darbojas arī kā Rīgas pilsētas skolu ārsts . 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Zur Aetiologie der Tubargravi-
ditāt, zugleich ein Beitrag zur Mechanik des Eitransports. 
2) Aborta jautājums Latvijā. 3) Ober prānatale Hvgieue. 
4) Zur Frage der Uterusdivertikelgraviditāt. 

C Privātdocenti. 

1. Pr ivātdocents Maksis Brants dzimis 1890. g. 27. sep
tembrī Kronštatē, kur viņa tēvs bijis par kara flotes ārstu-
Viņš apmeklējis vidusskolu turpat un vēlāk Rīgā, kur beidzis 
fon Elca prīvātģimnasiju 1908. gadā; tanī pašā gadā iestājies 
Tērbatas Universitātes medicīnas fakultātē, kur pavadījis 4 sē-
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mestrus; 3 semestrus studējis Berlinē un vienu Freiburgā; pēc 
tam divus semestrus nostrādājis Tērbatas Universitātē un no
beidzis to 1913. g. novembri. No 1913. g. novembra līdz 
1916. g. jūlijam Brants bijis par Tērbatas medicīnas klīnikas 
asistentu pie profesora K. Dehio; 1914. gadā bijis komandē
jumā Cīrichē, kur nodarbojies ar Vasermana reakciju un citiem 
seroloģiskiem izmeklējumiem. 1916. g. augustā viņš atgriezies 
Rīgā un nodarbojies II. pilsētas slimnīcas iekšķīgo slimību no
daļā par asistentu; 1918. gada februārī iestājies turpat P a -
stēra institūtā par vadītāju un prōsektora palīgu. No 
1920. gada sākuma līdz 1921. gada aprīlim Brants bijis 
kara dienestā; piedalījies Latgales atbrīvošanā par jau
nāko Latgales partizānu pulka ārstu. 1921. gada aprīlī viņš 
ievēlēts par Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pato
loģiskās anatomijas katedras asistentu; 1924. g. nolicis dokto
randa eksāmenus un ieguvis 1926. g. 12. maijā Dr. med. grādu. 
1927. g. aprīlī Brants ievēlēts par privātdocentu un prōsektoru 
pie patoloģ. anatom. katedras. No 1. janvāra 1928. g. medic. 
fakultāte viņam uzdevusi lasīt obligātoriskus histoloģijas un 
embrioloģijas kursus. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) GnyqaH ^HXOpan .OHHaro CH-
( b H ^ H c a n e ^ e H H . 3anncKH M e a . OdmecTBa HMCHH H. H. IlHpo-
roBa npu rOpbeBCKOM-b y HH B e c T U T e r B 1916. 2) HoBbie M e T O Z L b i 
cepofliarH03a CHrpH./iHca. >KypH. PVCCK. Bpa*ra 1921. N» 12. 
3)_ Par pirmatnējiem plaušu audzējiem. Latvijas Ārstu Žur
nāls. 1924. g. 6/7. burtn. 4) Ein Fall von partieller Ulna-
Aplasie, sovvie totaler Aplasie der ihr entspechenden vier 
Strahlen. Fortschri t te auf dem Gebiete der Rontgenstrahlen. 
Bd. XXXII, H. 5/6. 5) Par hipernefroidiem audzējiem. Latv . 
Ārstu Žurnāls. 1925. g. 5/7. burtn. 6) Uber primāre Lungen-
tumoreu in Riga. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der 
inneren Medizļn und Chirurgie. Bd. 39. 7) Disertācija: P a r 
reģenerātōriskām parādībām plaušās un viņu attiecībām a r 
pirmatnēju plaušu vēzi. 8) Uber Fettentwicklung in der Pleura. 
Zieglers Beitrāge fūr allgemeine Pathologie und pathologische 
Ana tome . Bd. 72. 9) Uber einen ungevvōhnlich grossen P a -
rotistumor. Deutsche Zeitschrift fūr Chirurgie. Bd. 198, 
H. 5/6. 10) Uber Regenerationserscheinungen in der Lunge 

Latvijas Universitāte. 31 
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und ihre Beziehungen zum primāren Lunjgenkrebs. Virchows 
Archiv. Bd. 262, Ii . 1. 11) Ober primāre maligne Lungentu-
moren mit Demonstrationen. Verhandlungen des 1. Kongresses 
lettlāndischer Arzte und Zahnārzte. 12) Ober Magendiver-
tikel. Frankfurter Zeitschrift fūr Pathologie. Bd. 34. 13) Ober 
freie Kōrper in der Pleurahōhle. Virchows Archiv. Bd. 263. 
14) Beitrag zur Dvstopie und Regeneration des Nierengevve-
bes. Zieglers Beitrāge fūr allgemeine Pathologie und patho-
logische Anatomie. Bd. 78. 15) Ein sarkomatōser tubulār-
hypernephroider Nierenkrebs. Virchows Archiv. Bd. 264 
16) Piezīmes par asinsvadu funkcionālo traucējumu nozimi da
žos patoloģiskos procesos. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1927. g. 
1/2. burtn. 17) Zur „Xanthom" Frage , Zieglers Beitrāge. Bd. 78. 
18) Par glomerulonefritu. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1927. g. 
7 8 . burtn. 19) Beitrag zur Kenntnis angioneurotischer Lun-
genblutungen. Krankheitsforschung. Bd. VI, H. 4. 20) Expe-
rimenteller Leberkrebs beim Kaninchen nach Teerpinselung. 
Verhandlungen der deutschen patholog. Gesellschaft XXIII. 
Tagung (Wiesbaden). 21) Jaunākie pētījumi vēža jautājumā. 
Latvijas Ārstu Žurnāls. 1928. g. 3 4. burtn. 22) Blastomartige 
Svstemerkrankung des Kanichens nach Teerung. Zeitschrift 
fūr Krebsforschung. Bd. 27. 23) Pathologie der Lymphogra-
nulcmatose. 11. Latvijas ārstu un zobārstu kongresa darbi. 

2. Privātdocents Ādams Erieins (Ōhrlein) dzimis 1892. g. 
4. novembrī. Vidusskolu apmeklējis Vircburgā. Pēc vidus
skolas beigšanas, no 1912. līdz 1921. g. viņš studējis zobārst
niecību un pēc tam vispārējo medicīnu Vircburgā, Ķīlē, Erlangā 
un lieidelbergā. No 1921. g. darbojās kā asistents lieidelbergā, 
zobārstniecības nodaļā. 1923. g. februāra mēnesī ievēlēts par 
privātdocentu Heidelbergas Universitātē, kur vadījis protetisko 
nodaļu Heidelbergas zobārstniecības institūtā. 1925. gada no
vembrī uz Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes aicinā
jumu pārnācis kā privātdocents uz Rīgu par Latvijas Universi
tātes Zobārstniecības Institūta protetiskās nodaļas vadītāju. 

I e s p i e s t i e d a r b i (grāmatas) : 1) Entvvicklung und Hi-
stologie des Gebisses. 2) Einfūhrung in die klinische Prothe-
tik. 3) Leitfaden d. zahnārztl. Gusstechnik. 4) Leitfaden d. 
Zahnersatzkunde. 

3. Privātdocents asistents Gerhards Feders dzimis 
5. martā 1890. gadā Cēsīs kā Cēsu lauku draudzes mācītāja 
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Jura Federa dēls. Pi rmo izglītību viņš baudījis mājās, 1902. g. 
iestājies Rīgas pilsētas ģimnasijā, kuru beidzis 1907. gadā. Tai 
pašā gadā Feders immātrikulējies Tērbatas augstskolas chēmi
jas fakultātē un nākošā gadā pārgājis uz medicīnas fakultāti, 
kuru nobeidzis 1913. g.; bijis korporācijas „Lettonia" tautietis. 
1913. gadā Feders nolicis teorētiskos eksāmenus Dr. med. 
a;rada iegūšanai, nākošā gadā pārgājis uz Pēteŗpili s trādāt 
Obuchovas slimnīcas iekšējā nodaļā; pasaules karam sākoties 
iesaukts kara dienestā, 1916. un 1917. gados bijis par II. Latv . 
strēlnieku pulka vecāko ārstu. Revolūcijas laikā Feders bijis 
Polijā, tad Krievijā; 1921. gadā atgriezies dzimtenē, no 1922. g. 
viņš ir asistents pie bērnu slimību katedras, 1926. gadā aizstāv 
disertāciju (pēc praktisko eksāmenu nolikšanas) Dr. med. grāda 
iegūšanai. 1926.—1927. gadā Feders bijis zinātniskos no
lūkos komandējumā Vācijā un Francijā kā Rokfellera fonda sti
pendiāts, s t rādādams pa lielākai daļai Hamburgas Universitā
tes medicīnas fakultātes eksperimentālās terapijas institūtā 
prof. H. Mucha vadībā un Parīzes Pas tera institūtā prof. Kal-
meta vadībā. 1928. gadā medicīnas fakultāte viņam piešķīrusi 
privātdocenta tituli. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1924.: 1) P a r iedzimtās lues ārs tē
šanu pie zīdaiņiem. 2) Par autiņu skaitu bērnu silēs. 
1925.: 3) Tuberkulinempfindichkeit bei Kindern nach Vakzinie-
rung mit Langerschem Impfstoff ,,147". 4) Schēmats tūberkulō-
sai superinfekcijai. 1926.: 5) Allergie ou sensibilitē ā la tubercu-
line? 6) Zur Frage der angeblichen Sensibilisierung von Kin
dern gegen Tuberkulin mittels Impfung von Kuhpockenlvmphe 
Tuberkulin. 1927.: Kann die Vakzinierung von Sāuglingen ge 
gen Tuberkulose eine praeexistierende Infektion akt ivieren? 
1928.: 8) Ergebnisse der Sensibilisierung von Sāuglingen gegen 
Tuberkulin mittels des Langerschen Impfsoffs ,,147". 9) Ein 
5 Jahre beobachteter Fall von Circurneisionstuberkulose. 
10) Zur Frage der Verhūtung der Tuberkulose der Sāuglinge 
und Kleinkinder in Lettland. 1929.: 11) Bērnu slimību klimato-
terapijas izredzes Latvijā. 12) P a r profilaktisko vakcināciju 
pret tūberkulōsi un viņas izredzēm pie zīdaiņiem. (Disertā
cija.) Iespiešanā a t rodas : 13) Uber Varicellisation. 14) Rīgas 
pilsētas bērnu slimnīcas loma šarlaka apkarošanā. 15) Vai nā
košā šarlaka epidēmija Rīgā novēršama? 

31» 
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4. Pr ivātdocents Armins Hilze dzimis Rīgā, 7. septembr; 
1887. g.; 1906. g. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu, Aleksandra 
ģimnasijā izturējis par eksterņu pārbaudījumus klasiskās va
lodās; no 1906. g. līdz 1911. g. Tērbatas Universitātē studējis 
medicīnu; 1908./9. g. ziemas semestrī bijis Berlīnē un 1909. g. 
vasaras semestrī — Minchenē; 22. novembrī 1911. g. ieguvis 
Tērbatas Universitātes ārs ta diplomu. No 1. septembra 1911. g. 
Hilze bijis par 4. ā rš ta ta asistentu Tērbatas fakultātes cheirur
ģiskā klīnikā pie profesora Cēges fon Manteufela, no 1. janvāra 
1913. g. par štata asistentu. 1913. g. vasarā viņš komandēts 
uz Vāciju, universitātes klīnikās Berlīnē, Heidelbergā, Ham-
burgā un Tībingā un slimnīcās Diseldorfā un Ķelnē. 1914. g. 
Hilze nolicis doktoranda eksāmenus. Pasaules karā viņš ie
saukts armijā un piekomandēts sarkanajam krustam par jau
nāko ārstu Carskoseļskas etapa lazaretē; 1914. g. decembrī 
bijis par 2. armijas cheirurga konsultanta profesora Burdenkas 
palīgu; 1915. g. maijā par 1. Georģievska kara lauka lazaretes 
vecāko ārstu, 1916. g. par virsārstu 22. infanterijas dīvīsijas 
4. Sarkanā Krusta Kolonā; 1917. g. saslimis ar tīfu, evakuēts uz 
Tērbatu; izveseļojies darbojies tur līdz maijam 1918. g. par 
fakultātes cheirurģiskās klīnikas asistentu. 1918. g. vasarā 
Hilze bijis par asistentu pie profesora Per tes Tībingas Uni
versi tātes cheirurģiskā klīnikā; 1918. g. rudens semestrī Tēr
batas Universitātes cheirurģiskā klīnikā pie profesora Cēges 
fon Manteufela par pirmo asistentu; 1919. g. piedalījies par 
ārstu Igaunijas atbrīvošanas karā . 1919. g. Hilze pārnācis 
Latvijā, iestājies Latvijas armijā par Liepājas kara slimnīcas 
vecāko ordinatoru līdz 1924. g. oktobrim; no 1. decembra 
1920. g. bijis par ordinatoru Liepājas pilsētas slimnīcas chei
rurģiskā nodaļā; no 1924. g. darbojies Rīgā par cheirurgu. 
16. februārī 1927. g. viņš Latvijas Universitātē aizstāvējis di
sertāciju: Taukaudu brīvā transplantācija; viņas bioloģiskie 
pamati un eksperimentālo pētījumu resultāti līdz ar studijām 
par taukaudu bioloģiju, un ieguvis Dr. med. grādu. 4. jūnijā 
1928. g. Latvijas Universitātes Padomes sēdē Hilze ievēlēts 
par privātdocentu pie cheirurģiskās fakultātes klīnikas kate-
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dras : 12. decembrī 1928. g. nolasījis iestāju lekciju: Pa r nelai
mes gadījumu cheirurģijas būtību un nozīmi. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Frakturen und Luxationen des 
Ellenbogengelenks. St. Pe tersb . med. VVochenschrift. 1913. 
8. 337. 2) Die freie Fettransplantatiou bei Blutungen paren-
chymatōser Bauchorgane. Zentralblatt ī. Chir. 1913, Nr. 48. 
3) a) Experimentelle Untersuchungen ūber freie Fettransplan-
tationen bei Blutungen parenchymatōser Bauchorgane. Arch. 
f. kl. Chir. Bd. 103, H. 4.b) SKcnepHMeHTajībHbiH mcn-kņ.. o a M -
CTBIH «HpOBOflTKaHH npH KpoBOTeHeH. H3"b n a p e H X H M a T 0 3 H b i x , b opr. 
6pK)U]H0H no^oc™. XHpyprH li. Apx. Bê bHMHHOBa KH . 5—6. 1915. 
4) Erfahrungen ūber die Behandlung der Bauchschūsse auf 
dem Hauptverbandplatz. Brūns Beitr. Bd. 146, H. 1. 5) Bei-
trag zur konservat iven Behandlung der Knochen- und Ge-
lenktuberkulose. Mūnchn. med. Wochenschrift. 1923, 8. 1307. 
6) Kardioperikardiale Vervvachsungen bei eitriger Herzbeutel-
entzūndung. Deutsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 176, 8. 1. 7) Eine 
Modifikation der Varikokolenoperation nach Zoege-Manteuffel. 
Zentralblatt f. Chir. 1925, Nr. 26. 8) Ist die periarterielle Sym-
pathektomie gefāhrlich? Zentralblatt f. Chir. 1925, Nr. 30. 
9) Uber den drainagelosen Verschluss der Bauchhōhle bei Pe r -
forationsperitonitis. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1925. g. 9/10. burtn. 
10) Taukaudu brīvā transplantācija, viņas bioloģiskie pamati 
un eksperimentālo pētījumu resultāti ar studijām par taukādu 
bioloģiju. Disertācija, Rīgā 1927. g. 11) Jautājums par brīvi 
transplantētu taukaudu reģenerāciju. Latvijas Ārstu Žurnāls. 
1927. g. 3,4 burtn. 12) Zur permanenten Redression des spon-
dvlitischen Gibbus und Gipsbett. Zentralblatt f. Chir. 1927. 
Nr. 40. 13) Histologische Ergebnisse der experimentellen 
freien Fettgewebstrainsplantation. Zieglers Beitr. Bd. 79, S. 
592. 14) Per sistie rende Mūllersche Gange im Bruchsack von 
Inguinalhernien bei Mānnern. Arch. f. kl. Chir. Bd. 150, S. 129. 
15) P a r plexus brachialis anaistēsiju pēc Kulenkampfa. Latv. 
Ārstu Žurnāls. 1928. g. 1/2. burtn. 16) Uber retroperitoneale 
mesodermale Geschvvūlste mit einem Beitrag zu ihrer Mor-
phogenesee. 17) Ekperimentālie pētījumi pa r vena renalis no-
siešanu. Habilitācijas darbs. 18) P a r akūtās pleuras empie-
mas ārstēšanas metodēm. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1928. g. 
6 7. burtn. 19) Uber Malleolarfrakturen. II. Latvijas ārstu 
kongress. 1928. g. 20) Par nelaimes gadījumu cheirurģijas bū
tību un nozīmi. Iestāju lekcija. 21) Zur Operation des Unguis 
incarnatus. Zentralblatt f. Chirurgie, 1929. 
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5. Privātdocents Ernsts Jansons dzimis 4. decembrī 1880. 
gadā Rīgā, apmeklējis Rīgā Lutera elementārskolu no 1889. līdz 
1893. g., 1893. g. iestājies Nikolaja ģimnasijā, kuru beidzis 1901 
gadā; tā paša gada rudenī iestājies Tērbatas Universitāte^ 
medicīnas fakultātē, kuras kursu beidzis 1907. gadā. Visu stu
diju laiku Jansons bijis korporācijas „Lettonia" biedrs. No 1903. 
gada februāra līdz 1904. gada februārim viņš bijis subasistents 
universitātes cheirurģiskā klīnikā pie prof. Kocha, 1904. gada 
vasaras mēnešus strādājis Dr. med. Auziņa prīvātklīnikā Rīgā-
no 1907. g. līdz 1913. g. februārim viņš bijis asistents Tērbatas 
Universitātes acu klīnikā, 1908. g. vasarā vadījis ķeiz. Marija-
neredzīgo kūrātōrijas acu kolonnu Vitebskas guberņā un 1909. 
gadā Ņižņij-Novgorodas guberņā. 1911. gadā Jansons atradies 
6 mēn. ilgā zinātniskā komandējumā Vācijā, strādājis pie prof. 
Aksenfelda Freiburgā. No 1913. g. rudeņa līdz pasaules kara 
sākumam Jansons ir acu ārsts Rīgā, kur viņam pašam pieder 
sava prīvātklīnikā. No 1914. g. augusta līdz 1916. g. martam 
viņš ir vecākais ārsts dažādās Krievijas armijas ierindas daļās, 
no 1916. g. marta līdz 1917. g. janvārim vecākais ārsts I. Dau-
gavgrīvas Latviešu strēlnieku pulkā un 1917. g. no janvāra līdz 
oktobra revolūcijai I. Latviešu strēlnieku brigādes lazaretes 
galvenais ārsts. Pēc oktobra apvērsuma Jansons aizbrauc uz 
Kaukāzu. No 1918. g. septembra līdz 1920. g. februārim viņš ir 
Deņikina pretlielinieku armijā dīvīsijas ārsts Terekas kazaku 
dīvīsijā, 1920. g. decembrī atgriezies Latvijā, no 1921.—1924. g. 
vec. ordinators Rīgas kara slimnīcā, ārsts pulkvedis-leitnants. 
Pa r kauju nopelniem I. Latviešu strēlnieku pulkā apbalvots ar 
Lāčplēša ordeņa III. šķ. No 1923. g. 15. janvāra Jansons ir 
Latvijas Universitātes privātdocents oftalmoloģijā. Disertācija 

„ 0 i T B H C T B i H a H T H f l H l p T e p i H H O H C b I B O p O T K H Ha H H C b e K U J O H H b l H 3a-

6 o ^ t B a H i f l M a 3 a " . Tērbatā, 14. maijā 1913. gadā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : Ober Svnchvsis nivea seu albes-
cens, nebst einem Beitrag zur Frage ūber die Entstehung von 
Glasmembranen im chronisch entzūndeten Auge. Klin. Monat-
schrift f. Augenhekde 1925. Bez tam daži raksti Latv. Ārstu 
Žurnālā 1923. g. 
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6. Privātdocents Jānis Miķelsons dzimis 22. oktobrī 
1888. g. Valmieras apriņķī, Umurgas-Sārmes pagastā. P i rm-
izglītību viņš baudījis vietējā divklasīgā ministrijas skolā; 
1906. g. beidzis Limbažu pilsētas skolas kursu; 1908. g. iztu
rējis par eksterņu apriņķa skolotāja eksāmenu. Līdz 1911. g. 
Miķelsons darbojies par skolotāju, tanī pašā laikā gatavoda
mies abitūrijas eksāmeniem, kurus izturējis 1913. g. pie Rīgas 
mācības apgabala. Tanī pašā gadā viņš iestājies Tērbatas 
Universitātes medicīnas fakultātē; 1917. gadā stājies pie valsts 
eksāmeniem, bet iesaukts kara dienestā un nosūtīts uz fronti 
par 483. p. ārstu. 1918. g. Miķelsons izturējis valsts eksāme
nus pie Tomskas Universitātes. P ē c tam darbojies par epidē
miju ārstu Tomskas guberņas un apriņķa zemstes, organizējis 
un vadīis bēgļu slimnīcu. No 1919. līdz 1921. g. viņš darbojies 
Tomskas Universitātes iekšķīgo slimību hospitāļa klīnikā par 
asistentu v. i. Tērbatas Universitātes kursu iekšķīgo slimību 
hospitāļa klīnikā (2 gadus). 1921. g. Miķelsons atgriezies La t 
vijā un ievēlēts par Latv. Universitātes iekšķīgo slimību p ro -
paideutiskās klīnikas asistentu. 1924. gadā viņš ieguvis Latv . 
Oniv. medicīnas doktora grādu; 1924.—25. m. g. ievēlēts par 
privātdocentu un vecāko asistentu; lasījis prīvātkursus iekšķī
go slimību rentģendiagnōstikā un atsevišķas nodaļas no iekšķī
go slimību speciālas patoloģijas un terapijas. 1928.—1929. māc. 
gadā Miķelsons vada iekšķīgo slimību hospitālo klīniku. Sa
rakstījis līdz šim 15 zinātniskus darbus. 

7. Privātdocents Pāvils Mucenieks dzimis 27. septembrī 
1892. g. Pļaviņās, vidusskolas izglītību baudījis Šmitchena un 
Bērziņa ģimnasijā Dubultos un Aleksandra ģimnasijā, kuru bei
dzis a r sudraba medaļu. Tanī pašā gadā viņš iestājies Pēterpils 
Kara Medicīnas Akadēmijā, kuru beidzis 1917. g. cum laude. 
Pēc augstskolas beigšanas Mucenieks bijis par jaunāko ordi
natoru I. Latviešu strēlnieku brigādes lazaretē, tad par jaunāko 
ārstu III. Kurzemes un vēlāk IV. Vidzemes Latviešu strēlnieku 
pulkā. Pēc pulka izformēšanas 1918. gadā strādājis kā ārs ts 
Alūksnē. 1919. gadā viņš iestājies brīvprātīgi Nacionālā armijā 
un strādājis kā jaunākais ordinators Latvijas ka ra slimnīcā Rīgā 
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un Rēzeknes garnizona lazare tē ; 1921. gadā apstiprināts par 
asistentu Latvijas Universitātes propaideutiskā klīnikā pie proi 
Alkšņa, kur strādā līdz šim; 1923.24. gadā izturējis doktora 
eksāmenus. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Barības vada apdegumu tera
pija. Latv. ārstu žurn. 1923., 2. burtn. 2) Sirds ievainojuma 
gadījums. Turpat, 1924., 3. burtn. 3) Pa r volvulus flexurae 
sigmoideae terapiju. Latv. ārstu žurn. 1924., 8/9. burtn, 
4) Reti ileus gadījumi. Latv. ā rs tu žurn. 1925., 3/4., 6. burtn. 
5) Kopā ar prof. Alksni: Zur Therapie d. Volvulus der Flexura 
Simoidea. Deutsch. Zeitscrift f. Chirurgie. Bd. 193. H. 3/6. 
6) Experimentelle Untersuchungen zur Plastik d. Gallengānge. 
Dtsch. Z. f. Chirurgie, Bd. 195. H. 4/5._ 7) Ileus pēc I. Rigas 
pilsētas slimnīcas materiāliem. Latv . ārstu žurn. 1926. Bez 
tam uzstājies ar vairākiem referātiem Latviešu Ārstu Biedrī
bas sēdēs un Universi tātes klīniku asistentu sapulcēs. 

8. Pr ivātdocents Jēkabs Primanis dzimis 12. martā 
1892. g. Ādažu pagastā, Sautiņu mājās, Rīgas apriņķī. 1911. g, 
viņš beidzis Rīgas Nikolaja ģimnasiju; no 1911.—1913. g. studē
jis medicīnu Tērbatas Univers i tā tē ; pēc tam savas studijas tur
pinājis Pēterpils Kara Medicīnas Akadēmijā līdz 1916. g. Maija 
mēnesī 1916. g. Pr imanis iesaukts kara dienestā par I. šķiras 
kara laika ārstu; pasaules karā strādājis par ārstu dažādās 
Krievijas flotes dalās līdz 1917. g. decembrim. Pēc demobili-
sācijas 1918. g. sākumā viņš nodarbojies Kara Medicīnas Aka
dēmijas klīnikās un nolicis valsts eksāmenus ar atzīmi diplomā 
„medicus cum eximia laude". No aprīļa līdz decembrim 
1918. g. Primanis strādājis papriekšu par ārstu latviešu bēgļu 
biedrībā Orlā un vēlāk par brīvpraktizētāju ārstu Ādažu pa
gastā, Rīgas apriņķī. P a lielinieku valdīšanas laiku Latvijā 
viņš strādājis par ārstu dažādās sarkanās armijas sanitārās 
iestādēs. No jūnija mēneša 1919. g. līdz 1. maijam 1920. g. 
Primanis strādājis par ārstu nacionālā armijā (sākumā par jau
nāko ordinatoru ka ra slimnīcā, bet vēlāk par vecāko ārstu 
3. Jelgavas kājnieku pulkā). Latvijas Universitātes medicīnas 
fakultātei nodibinoties, viņš no 1. maija 1920. g. apstiprināts kā 
viens no pirmajiem minētās fakultātes asistentiem pie anato-
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mijas ka tedras ; 1922. g. aprija mēnesī ievēlēts par prōsektora 
vietas izpildītāju pie tās pašas ka tedras ; pēc pāris gadiem 
(1924. g.) izturējis doktoranda pārbaudījumus; 15. decembri 
1926. gadā aizstāvējis disertāciju par tematu Duetus cochlearis 
ārējās sienas attīstība un uzbūve, un ieguvis „Doctor medi-
cinae" grādu pie Latvijas Universitātes. 1927. gada (2. maijā) 
pavasarī Prīmanis ievēlēts par anatomijas prōsektoru; no 
1. jūnija 1927. gadā apstiprināts par Latvijas Universitātes 
Privātdocentu pie histoloģijas katedras. Sakarā ar profesora 
Dr. med. A. Starkova nāvi medicīnas fakultāte viņam uz
ticējusi pagaidām anatomijas institūta direktora vietas aiz
vietošanu, lekciju lasīšanu cilvēka anatomijā medicīnas fa
kultātē, kā arī pie tam prōsektora pienākumu izpildīšanu. P a -
rallēli anatomijas prōsektora pienākumiem no 1921. g. medicī
nas fakultātes uzdevumā Prīmanis lasa lekcijas cilvēka anato
mijā dabas zinātnes fakultātē. Ārpus universitātes no 1922. g. 
viņš darbojies par vecāko docentu Latvijas Mākslas Akadē
mijā, pasniegdams plastisko anatomiju. Zinātniskā darbā gal
veno uzmanību ^Prīmanis piegriezis mīzalu orgānu sistēmas 
uzbūvei un attīstībai, kā arī latviešu antropoloģijas pētīšanai. 
Sakarā ar beidzamo jautājumu viņš vācis antropoloģiskos ma
teriālus dažādā ceļā, gan ierosinot latviešu antropoloģisko iz
mērīšanu Cēsu .apriņķī (Cesvaines apvidū), gan apmeklēdams 
„Kūru ķēniņus" Kurzemē, gan arī izdarīdams izrakumus Jaun-
Piebalgas rajonā, gan arī savākdams agrākos izrakumos a t 
rasto un pa Latviju izkaisīto antropoloģisko materiālu. Bez 
tam Prīmanis jēmis aktīvu dalību anatomijas institūta un mū-
seija saorganisēšanā un iekārtošanā. Viņš vairāk reizes zi
nātniskos nolūkos apceļojis ā rzemes : pirmo reizi (1922. g.) 
īsāku laiku apmeklējis dažus anatomiskus institūtus Vācijā. 1924. 
gadā viņu medicīnas fakultāte izraudzījusi kopā ar Dr. P . St rā
dinu par Rokfellera fonda stipendiātu. Sakarā ar minētā fonda 
stipendiju Prīmanis atradies ārzemju komandējumā no 15. jan
vāra 1925. g. līdz 1. augustam 1926. g., pavadīdams pie tam 
vienu gadu Ziemel-Amerikas Savienotās Valstīs, bet pārējo 
laiku Vācijā; pa šo komandējuma laiku savās studijās galveno 
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uzmanību piegriezis histoloģijai, embrioloģijai un mikroskopi
skai technikai, s t rādādams Mičiganas Universitātē pie prot. 
C. G. Hubera un Minchenes Universitātē pie prof. B. Romeisi 
un V. Špīlmeiera. Blakus šīm studijām viņš iepazinies arī ar 
anatomijas, histoloģijas un embrioloģijas pasniegšanas meto
dēm vairākās valstīs (Ziemeļ-Amerikā, Francijā, Vācijā, Švei
cē, Austrijā); bez tam vēl piedalījies anatomu kongresos Zie-
mel-Amerikā (Klēvelendā 1925. g.) un Vācijā (Freiburiŗā 
1926. g.). Vasaras brīvlaikā 1927. gadā kā Rokfellera Fonda 
stipendiāts Primanis turpinājis mikroskopiskās anatomijas stu
dijas Cechoslovaķijā, P rāgas Universitātē pie prof. Srdinkas, 
kā arī apmeklējis studiju nolūkos pārējās Čechoslovoķijas, Au
strijas un dažas Itālijas universitātes. Tanī pašā gadā viņš at
kal kā minētā fonda stipendiāts trīs nedējas pavadījis Dānijas 
un Zviedrijas Universitātēs, iepazīdamies ar turienes makro-
un mikroskopiskās anatomijas pētīšanas un pasniegšanas me
todēm, Vasaras brīvlaikā 1928. g. ar Kultūras Fonda pabalstu 
zinātniskā nolūkā Primanis apmeklējis kaimiņu universitātes 
Kaunā un Tērbatā . 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 1923. g. Uretēre double et 
loi de Weigert-Meyer. Compt. rend. d. 1. Soc. d. Biol. Paris. 
2) 1924. g. Dystopia renis congenita als atavistische Er-
scheinung. Acta Univ. Latv . IX. 3) 1924. g. Pāles galvas 
kausi. Acta Univ. Latv . XII. 4) 1925. g. Cilvēka ana
tomija. I. daļa. Rīgā. Valtera un Rapas izdev. 5) 1925. g-
II significato atavico della ectopia del rene. Arch. antropol. 
crimin., psiehiatr. e med. leg_. Vol. XLVI. 6) 1926. g. Duetus 
cochlearis arējās sienas uzbūve un attīstība. Rīgā. Disertā
cija 7) 1928. g. Vīriešu un sieviešu dzimuma izcelšanās cito
loģijas apgaismojumā. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1/2. burtnīca. 
8) 1928. g. Daži vārdi par cilvēka organisma uzbūvi un tās pē
tīšanu. Iestāju lekcija. Latvijas Ārstu Žurnāls. 9,10. burtn. 
9) 1928. g. Betrachtungen ūber normale und abnorme Lage des 
Nierenhilus. Anat. Anz. Bd. 66, H. 16/18. 10) 1928. g. Novē
rojumi nieres attīstībā un viņas uzbūvē. Acta Univ. Latv. 
11) Notēs on the anomalies of the aortic arch and of its large 
branehes. (Manuskripts). 
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9. Pr ivātdocents Gustavs Reinhards dzimis 26. aprīlī 
1868. gadā Bauskas apriņķī, Svitenes Igauņu mājās, no 1882. līdz 
1885. g. apmeklējis Bauskas apriņķa skolu, no 1885.—88. g. Jel
gavas klasisko ģimnasiju. 1888. un 189. g. viņš bijis latīņu un 
j,rieķu valodas skolotājs Bergmaņa proģimnasijā Dobeles tu
vumā, studējis 1889.—95. g. Tērbatā medicīnu, ārsts 1895. g., 
medicīnas dakteris 1899. g., no 1895.—98. g. asistents Tērbatas 
Universitātes acu klīnikā. 1897. g. viņš piedalās Marijas kūrāto-
rijas skrejošā acu kolonā Ufas gub. un vada 1899. g. vasarā 
pats tādu kolonu Bauskas apriņķī, firsta A. Līvena muižā Svi
tenē; no 1898.—1901. g. acu ārsts Liepājā un turpat Marijas kū-
rātorijas okulists, no 1901. g. acu ārsts Rīgā, kur 1902. g. a tver 
privātu acu slimnīcu, no 1902.—14. g. Rīgas pilsētas Marijas 
skolas ārsts, no 1906.—10. g. acu slimību konsultants Rīgas cie
tumos. No 1904 —06. g. Reinhards iesaukts krievu-japaņu karā, 
vada sākumā Habarovskas garnizona lazaretes acu nodaļu, 
tad kādu ekspedīciju gar Amūras upi lejup līdz Sachalinas jūrai, 
vietējo iedzīvotāju acu slimību izpētīšanas nolūkā. 1906. g. 
sākumā viņš atgriežas caur Japānu, Ķīnu, Indiju un Ēģipti uz 
Latviju un uzjemās Rīgas kara hospitāļa acu nodaļas vadību; no 
karadienesta atvaļināts jūlijā 1906. g; no 1911.—14. g. acu ārs ts 
Rīgas pilsētas elementārskolām. 1914.—18. g. viņš piedalās 
'ielajā pasaules- karā, Prūsijas, Polijas un Rumānijas frontēs kā 
321. lauku hospitāļa vecākais ordinators un vēlāk kā šī hospi
tāļa galvenais ārsts un ceturtās krievu armijas okulists; no 
1902.—1919. g. latviešu ārstu biedrības priekšsēdētājs, pēc tam 
viņas goda prēsidents. — Kommūnistu briesmoņu valdības laikā 
no janvāra līdz jūnijam 1919. g , kā Latvijas profesionālās ārstu 
biedrības vienbalsīgi ievēlēts priekšsēdētājs, vedis niknu cīņu 
par Latvijas ārstu kār tas tiesībām un brīvību, no 1919. līdz 1920. 
gadam pirmais patstāvīgais Latvijas veselības departamenta 
direktors. 1920. g. Reinhards ievēlēts par Latvijas Satv. Sapul
ces locekli, 1923., 1925. un 1928. g. tāpat par pirmās, otrās un 
trešās Saeimas locekli, kur aktīvi jēmis dalību pašvaldības un 
sociālo likumdošanas kommisijas, it sevišķi jautājumos par darba 
laiku, slimo kasēm, apdrošināšanu nelaimes gadījumos, pen-
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siju un visvairāk alkoholisma apkarošanas jautājumos Latvijā. 
No 1921.—1927. g. viņš vai rākkār t ievēlēts par Rīgas pilsētas 
domnieku; 9. septembrī 1919. g. Latvijas Augstskolas organisā
cijas kommisijas ievēlēts par medicīniskās fak. kodola locekīi 
un mācības spēku; 17. janvāra sēdē 1923. gadā Latvijas Uni
versitātes padomes ievēlēts par privātdocentu oftalmoloģija, 
skaitot no 1. janvāra 1923. g. 1922.123. mācības gada sācis i> 
rīkot universitātes acu slimnīcu un lasījis fakultātes uzdevumā 
kārtēju oftalmoloģijas kursu un pārzinājis acu ambulanci un 
klīniku; bijis visu laiku Universi tātes Organisācijas Padomes 
loceklis un līdz šim laikam ar mazu pārtraukumu universitātē 
arī padomes loceklis kā pārstāvis no ārštata mācības spēkiem. 
Sākot no 1899. g. vasaras brīvdienās un arī citos gadījumos viņš 
apceļojis lielāko dalu Kurzemes, Zemgales un Latgales pilsētu, 
miestu un pagastu, kur sarīkojis aklības un trāchōma statisti
skus pētījumus un izmeklējis viņu cēloņus. 1913. un 1914. g. sa
rīkojis Rīgas pilsētā aklo skaitīšanu. No 1900.—14. g. Reinhards 
vairākkārt studiju nolūkā apmeklējis Karalauču, Berlīnes, Vī
nes, Neapoles, Budapestas un Pe t rogradas augstskolu acu slim
nīcas; sākot ar 1906. g. noturējis vairākkārt kursus un atse
višķus priekšlasījumus dažādās skolotāju organisācijas un sko
lotāju papildināšanas kursus par skolu hiģiainu, sugas hiģiainu 
(eugeniku) un alkoholismu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Ober Liedrandverānderungen 
bei Trachom. Dissert. Dorpat. 1899. 2) Ein Beitrag zur Tra-
chomstatistik in Kurland. Pe te r sb . med. VVochenschrift, 1902. 
3) Heterochromia iridis (kasuistisch). Pe tersb . med. Woch. 
1900. g. 4) O p a c n p o c T p a H e H i u TpaxoMbi H O npHiWHax'b H e 
H3JienHMOH cn'fcnoTbi BT. KypJiHH.fl.iH. Tpyflbi riHporoBCKaro 
C b - B 3 f l a 1904 r. 5) Bonpocbi o Tpaxoin%. foflOBOH OTqerb Xa-
6apOBCKHro M e / i H U H H C K a r o o6iii- 1905 r. 6) O pacnpocTpaHeriiH 
r ^ a 3 H b i x - b 6 o j r E 3 H e H cpea.H H a c c n e H i H no HHJKHCMV TeweHiK> AMypa. 
Ibid. 1905. 7) Uber den Zusammenhang der Augenkrankheiten 
mit den Erkrankungen der oberen Luftvvege. Pet . med. Woch. 
1910. 8) Cīņā pret alkoholu. Par lamenta runu krājums. Rīgā-
1928. 9) Ap piecdesmit populāri medicīnisku garāku un īsāku 
rakstu dažādos dienas, nedēļas un mēneša laikrakstos par 
aklību, lipīgu acu slimību apkarošanu, skolas hiģiainu vispa-

http://KypJiHH.fl.iH
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rigi un sevišķi par veselības kopšanu Latvijas pamatskolās un 
dažiem citiem veselības kopšanas jautājumiem, it sevišķi par 
rases (sugas) hiģiainu. 1921. un 1922. g. izdevis un rediģējis 
politisku dienas avīzi „Tautas Balss' , kur publicējis daudz rak
stus par dažādiem, patstāvīgās Latvijas, politiskās dzīves jau
tājumiem; sevišķi minami vēsturiski un tautsaimnieciski-sociāli 
novērtējumi par žīdiem, sociālismu un kommūnismu. 

10. Privātdocents Pāvils Stradiņš dzimis 1895. g. Viesī
tes pagastā, Augškurzemē; vidusskolas izglītību baudījis pa-
nriekšu L. Bērziņa un F. Šmitchena ģimnasijā Dubultos, tad 
Rīgas Aleksandra ģimnasijā, kuru beidzis 1914. gadā. Tanī 
pašā gadā viņš iestājies Pēterpils Kara Medicīnas Akadēmijā; 
vasaras brīvlaikā 1915. g. un 1916. g. strādājis par praktikantu 
krievu armijā dažādās cheirurģiskas lazaretēs vakara un dien
vidus frontēs. 1917. g. vasarā Stradiņš pārzinājis cheirurģisko 
un ōtolaringoloģisko nodalu Vladivostokas cietokšņa hospitāļa. 
Pēc akadēmijas beigšanas 1919. g. un konkursa izturēšanas 
viņš atstāts , lai papildinātos tālāk pie prof. Feodorova cheirur
ģiskas hospitālklīnikās, kur strādājis bez pārtraukuma 4 1 / s ga
dus. Bez tam 3 gadus viņš strādājis Pēterpils Fisikālās Tera 
pijas Institūtā ortopaidiskajā un nervu slimību nodaļā un pārzi
nājis Sv. Jura slimnīcas cheirurģisko ambulanci. 1923. g. St ra
diņš aizstāvējis disertāciju: „rk>Bpe>K.aeHiH nepncbep. H e p B O B t H 

HXT> j i e M e H i e " un ieguvis Krievijas Dr. med. grādu. No 1924. g. 
strādā par asistentu pie Latvijas Universitātes cheirurģiskas 
fakultātes klīnikas. Tanī pašā gadā viņš izturējis dok
toranda eksāmenus pie Latvijas Universitātes; no 1925. 
līdz 1926. gadam bijis ārzemju komandējumā Amerikā un 
Anglijā par Rokfellera Fonda stipendiātu. Septiņus mēnešus 
Stradiņš studējis Mavo klīnikā, Ročesterā patoloģisko anato
miju, tad pie prof. Hubera Ann.-Arborā, iepazinies plašāki ar 
eksperimentāliem darbiem par nervu reģenerāciju un beidza
mo pusgadu strādājis prof. Chovce klīnikā Londonā par asins
vadu cheirurģijas jautājumiem. 1927. g. Stradiņš aizstāvējis 
disertāciju: Par tā saucamās gangraena spontanea aitioloģiju, 
klīniku un terapiju un ieguvis Dr. med. grādu pie Latvijas Uni
versitātes. 1927. g. un 1928. g. vasarā viņš apmeklējis galve-



494 

nos cheirurģiskos centrus Vakar-Europā (Berlīnē, Parīzē, Lon
donā, Briselē, Helsinkos). 1928. g. Stradiņš ievēlēts par pri
vātdocentu pie Latvijas Universi tātes; 1928.—1929. mācības 
gadā medicīnas fakultātes uzdevumā lasa lekcijas un vada 
praktiskos darbus vispārējā cheirurģiskā patoloģijā un terapijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) noBpeaaieHiH n e p H ( b e p H M e c K H X b 
HepBOB-b H nx-b ;rBHeHie. n e T p o r p a ; r b , 1923 r. (disertācija). 
2) O B03M0)KHbIX'b CeKpeT0pHbIX"b II T p 0 ( ļ ) H l i e C K H X T 3 pa3CTp0U-
CTBax"b B t KOHCmocra nocērt p a H e H J H nepn(bepHHecKHXT> Hep-
BOb-b. HoBbifl X H p y p r n l i e c K i H ApxHB"b 1923. T . I. 3) Kt> 
H e H p o r e H H O H T e o p i n H3Bbi *e^yAKa. H O B H H XnpyprHM. ApxnBb 
1923 r., T . II. 4) O ^tMeHin noBpejKaeHin n e p H d p e p m e c K H K ' ; . 
H e p B O B - b . H O B H H XHpyprH4ecKiH ApxnB-b 1923 r.. T . II. 5) Ha-
6 ^ i o a e H i H Hajyh n p o T e n H O T e p a n i e n npn H,bKOTopbix'b xnpyp-
n m e c K H X " b 3a6o;rBBaHiHX'b. B-BCTHHKTJ XHpypriH 1923 r., T . II. 
6) O ^ l i H e H i H caMonpoH3BO^bHOH ranTpeHbi H n e p e M O K a i o m e H o i 
x p o M O T b i . TpyAH X V C"b-E3.zia pocciHCKHX"b xnpyproB'b. 7) O ni-
q e H i n x H p y p r n M e c K a r o Ty6epKy^e3a pTyTHO-KBapueBOH jiaivmoii. 
Bonpocbi Ty6epKy^e3a 1923 r. N° 2. (kopā Dr. Plotņikovu) 
8) O n e p i a p T e p i a ^ b H O i i CHMnaT9KT0MiH. H O B H H XHpypnmecKiii 
ApxHB-b 1924 r., T . IV. 9) O cocyaocy>KHBaK)UļHX'b CBOfiCTBaxb 
K p o B H npH caMonpoH3BO^bHofl raHrpeH-B. H O B H H XnpyprHMecKiii 
ApXHBl> 1924 T., T . III. 10) 06T> H 3 M " B H e H i H HyBCTBHTe.nbHOCTH 
npn 3 a 6 o ^ , B B a H i j i x ' b cycraBOB'b. BpaHeŌHaa Ta3eTa 1924 r., 
No 6. 11) Vcni^H pa^io- H peHTreHOTepaniH BI> Aiuepnidi. 
>KypHa/rb ņ,jm y c o B e p m e H C T B O B a H i a BpaneH 1924 r.. N° 42. 
12) Uber vasokonstriktorische Substanzen im Blute bei gan-
graena spontanea. Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. 1925, 
Bd. 189. 13) Uber die periarterielle Sympathektomie. Deut
sche Zeitschrift f. Chirurgie. 1926, Bd . 194. 14) Ulcera tro-
phica un to cheirurģiskā ārstēšana. Latvijas Ārstu Žurnāls. 
1925. g. Nr. 7 8 . 15) Reimatisma ārstēšana industrijā. Latv. 
Ārstu Žurnāls. 1926. g. Nr. 3/4. 16) Pa r patoloģiskā mate
riāla apstrādāšanu cheirurģiskā klīnikā. Latvijas Ārstu Žur
nāls . 1926. g. Nr. 5 6. 17) P a r tā saucamās „gangraena spon
tanea" un „ciaudicatio intermit tens" patoloģiju. Latvijas Ārstu 
Žurnāls. 1926. g. Nr. 5/6. 18) Eksperimentālie dati par arte-
riovenōso anastomōsi. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1927. gada. 
19) The effects produced on the secretion of the succus ente-
ricus by l iver injurv and pancreatectomv. The Journal of Phar-
macology and Experimental Therapeutics. 1926. vol. 2S. 
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20) P a r tā saucamās „gangraena spontanea' - aitioloģiju, klī
niku un terapiju, Rīgā 1927 . g. Disertācija. 2 1 ) Pa r osteoar-
tropatijām pie siringomielijas un tabes'a. Latvijas A r s t u Ž u r -
ņāls. 1928 . g. 2 2 ) P a r mugurkaula lūzumiem. Latvijas Ārstu 
/'urnāls. 1 9 2 9 . g. Nr. 3 4. _ 2 3 ) P a r lūpas vēža cheirurģisko ār
stēšanu. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1929 . g. Nr. 3/4. 

Bez tam vēl sekosi referāti ārstu biedrībās: 1 ) Krievu 
cheirurģija pēdējos piecos gados. Referāts Latvijas Ārstu 
Biedrībā 1 9 2 5 . g. 2 ) Pa r veģetat īvas nervu sistēmas farma-
ķoloģiskās pārbaudīšanas klīnisko nozīmi. Referāts Latvijas 
Ārstu Biedrībā 1 9 2 4 . g. un Pēterpils Fisioterapeutiskā Biedrībā 
1923. g. 3 ) Par ārstnieciskās izglītības stāvokli Ziemeļ-Ame-
rikas Savienotās Valstīs. Referāts Universitātes Aulā 1926 . g. 
4) Report of Two Oases with Tumors of the Peripheral Ner-
ves associated with Spinal Cord Endothelomata (kopā a r 
Dr. Adsonu no Mayo klīnikas —nodots publicēšanai). 5 ) O 
• Ho>KecTBeH. HapbiBax-b n e i e H H (kopā ar Dr. Jelanski — nodots 
žurnālam BtcrHHKb XHpyprin). 6 ) KT> Ka3yHCTHK/B P-B^KHXT> 
ipbDK -b (nodots žurnālam B'BCTiiHK'b XHpypriH). 7 ) KT> B o n p o c v 
o n c e B ā o r e p M a r ^ p o i i H T H i M t (kopā ar Dr. Butomo — nodots 
publicēšanai). 8i O / j . o 6 p o K a n e c T B e H H b i x ' b oriyxo.nax'b jKejiyn.Ka 
(nodots publicēšanai). 9 ) KanH.iJiHpocKonHHecKifl M e T o n / b BT , dm-
3i jrepaniH. Referāts Pēterpils Fisioterapeutiskā Biedrībā 1923 . 
10) PeHTreHHsauia Ha.a.noMeMHHKOB'b n p H 9iiH/iencin H caMonpoBO/ibH. 
raHrpeH-B. Referāts Pēterpils Fisioterapeutiskā Biedrībā 1923. g. 
H) Svešķermeņi mīzalpūslī un tūpļa zarnā. Referāts Latviešu 
Ārstu Biedrībā 2 . februārī 1928. g. 12) Iespaidi nc dažām Va-
kur-Europas cheirurģiskām klīnikām. Referāts Latvijas Arsiu 
Biedrībā 1 9 2 9 . g. 

1 1 . Pr ivātdocents Jēkabs Šīrons dzimis 2 . janvārī 1870. g. 
Krapas pagastā, Melderu mājā, Gulbenes draudzē — lauksaim-
nieka-gruntnieka dēls. Pirmo izglītību viņš baudījis mājās no 
vecākiem, 2 ziemas apmeklējis Krapas pagasta skolu, tad no 
1 8 8 0 . — 1 8 8 3 . gadam Gulbenes draudzes skolu; vidus skolai sa
gatavojies Vec-Piebalgas draudzes skolas K. Millera klasē no 
1 8 8 4 — 1 8 8 6 . gadam. 1887 . g. Šīrons uzjemts Rīgas Pilsētas 
ģimnasijas 4 . klasē; ģimnasijas gatavības apliecību dabūjis de
cembrī 1890 . gadā. Tērbatas augstskolas medicīnas fakultātē 
Šīrons iestājies 1 8 9 1 . g. janvārī, bet beidzis viņu ar ārsta grādu 
' 8 9 6 , g. jūnijā. P ē c tam Vidzemes lepras apakaŗošanas biedri-
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bas priekšnieka prof. Dehio uzdevumā apceļojis Vidzemes jūr
malas apvidus, lepras slimniekus reģis t rēdams; 1897. un 1898. g. 
iesaukts obligātōriskā kara dienestā, kur kalpojis par jaunāko 
pulka ārstu 9. strēlnieku pulkā Kijevas apriņķī. No kara die
nesta izstājies 1899. g., viņš piejēmis vietu par muižas ārstu 
Latgalē, Balvu muižā. No šejienes 1904. g. Šīrons iesaukts 
aktīvā kara dienestā krievu-japaņu karā, piedalījies par ve
cāko ordinatoru 35. lauku hospitālī Charbinā un Vladivostokā. 
Karam beidzoties, viņš 1906. gadā izbraucis uz ārzemēm papil
dināties zinātnēs un 6 mēnešus strādājis Vīnes augstskolā pie 
prof. Fingera, Langa, Friša, Špīglera un viņu atsistentiem ādas 
un venēriskās slimībās. 1907. g. Šīrons apmeties uz dzīvi Pē
teŗpilī, kur 1908. g. piejemts par ordinatoru Kalinkina slimnīcā. 
Še prof. Kuļejeva vadībā viņš sācis gatavoties medicīnas dok
tora grādam un, nodarbojoties arī Krievu Kara Medicīnas Aka
dēmijā 1910. un 1911. gadā, nolicis vajadzīgos eksāmenus. 
1914. g. martā Šīrons aizstāvējis disertāciju: 06T> H3irbHeHisxi> 
m H T O B H f l H O f t w e ^ e 3 M y a i V r e H - C H c b H J i H T H K O B ' b , un ieguvis med. dok
tora grādu. Pasaules karam izceļoties 1914. g. augustā, Širons 
iesaukts aktīvā kara dienestā par vecāko ārstu 36. Smoļenskas 
družinā; dienējis Polijas frontē līdz 1915. g. jūnijam, vēlāk par 
vecāko pulka ārsta 3. Viborgas cietokņa pulkā, Viborgā, So
mijā. 1917. g. Krievu armijai izirstot, viņš slimības dēļ atvaļi
nāts no kara dienesta un 1918. g. pārbraucis Latvijā. 1919. 
sākumā, lieliniekiem ienākot, Šīrons apcietināts un ievietots 
Alūksnes cietumā, no kurienes, somu un igauņu pulkiem at
kāpjoties, pārgājis uz Tērbatu. 1919. g. septembrī viņš iecelts 
par Rīgas pilsētas leprosōrijas direktoru, un šinī vietā palicis 
līdz 1926. g. oktobr im; no 1921. g. apstiprināts par privātdo
centu pie Latvijas Universi tātes medicīnas fakultātes venero
loģijas un dermatoloģijas ka tedras un lasa lekcijas speciāli pur 
lepru un eksēmu; nodarbojas ari ar privātpraksi. Šīrons ir 
biedrs Rīgas ārstu profesionālā biedrībā, Latviešu ārstu bie
drībā, Latvijas dermatologu im venerologu biedrībā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Cilvēka centrālās nervu 
sistēmas darbība. Populāri zinātnisks apcerējums, iespiests 
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Baltijas Vēstnesi, 1896. g. 2) Uber die Verbreitung der 
Lepra im VVolmarschen Kreise. ZiirjDjums Vidzemes Lepras 
Apkarošanas Biedrībai 1896. g. 3) Doktora disertācija: 
06 -b H3M'BHeHiH UlHTOBHaHOH >Ke.7ie3bI y flījTeH CH(pHJIHTHKOB-b 1914. 
4) Pancreas akmens ar karcinomu dziedzeri pie spitālības. 
Referāts Latv. Ārstu Biedrībā 1921. g. 5) Lepras terapija. 
Latvijas Ārstu Žurnāls. 1924. g. 12. burtn. 6) Spitālības ap 
karošana. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1924. g. 6/7. burtn. 7) La 
lēpre en Lettonie. III. lepras konferences darbi. 1924. gadā. 
8) Lepnas profilakse un terapija. 423. lpp. I. Latvijas ārstu 
un zobārstu kongresa darbi. 1926. g. 9) Lepras terapijas no
zīme šīs sērgas apkarošanā. Referāts II. Latvijas ārstu un 
zobārstu kongresā 1928. g. Sagatavošanā lielāks darbs par 
lepru Latvijā. 

'12. Privātdocents Jānis Šulcs dzimis 22. augustā 1885. g. 
Straupē, Cēsu apriņķī. Pirmizglītību viņš baudījis vietējā drau
dzes skolā, pēc kam iestājies Rīgas pilsētas ģimnasijā, kuru 
beidzis 1905. gadā. Medicīnu Šulcs sācis studēt 1906. gadā Vī
nes, tad Cīriches Universi tātē; 1908. gadā pārgājis uz Tērba
tas Universitāti, kur ieguvis ārsta (ar uzslavu) grādu 1911. ga
da decembrī. Studiju laikā viņš 1 gadu nostrādājis par sub-
asistentu Tērbatas Universitātes cheirurģiskā hospitāļa klīnikā. 
No 1912. gada februāra līdz pasaules kara sākumam Šulcs dar
bojies par brīvpraktizētāju ārstu Straupē, kur ierosinājis slim
nīcas celšanu un arī slimnīcu (20 gultām) iekārtojis un vadījis. 
Šai laikā viņš papildinājies 7 mēnešus Berlīnē ģinaikoloģijā pie 
prof. Franča, Nāgela un Līpmaņa, cheirurģijā pie prof. Hilde-
branta un ōtoloģijā pie prof. Brīla. Pasaules karā Šulcs kal
pojis Krievijas armijā par jaunāko ārstu 12. Starodubas dra
gūnu pulkā un 15. kājnieku dīvīsijas pārsiešanu punktā, vēlāk 
par vec. ordinatoru lauku reserves hospitālī Kalomijā (Gali-
cijā) un Čerkasu pilsētā, Kijevas guberņā. Latvijā Šulcs at
griezies 1921. gada pavasarī ; še ievēlēts no 1921. gada 1. jūlija 
par jaunāko, un tā paša gada 1. oktobra par normālo asistentu 
Pie Latvijas Universitātes cheirurģiskas hospitālās klīnikas ka
tedras ; 1926. gada aprīlī ieguvis medicīnas doktora grādu, aiz
s tāvēdams disertāciju par tematu: Eksperimentāli materiāli 
par tauku plēves pielietošanu vēdera orgānu plastikai. 1927. g. 

Latvijas Cniversitāte. 32 
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1. jūlijā Šulcs ievēlēts par vecāko asistentu un 1928. gada aprīlī 
par privātdocentu pie cheirurģiskās hospitāļus klīnikas ka
tedras ; 1928.—29. mācības gadā lasījis neobligātorisku kursu 
cheirurģisko slimību dignōstikā un no 1928. g. 15. decembra 
cheirurģiskās hospitāļus klīnikas direktora prof. Dzinies sli
mības dēļ pagaidām izpildījis klīnikas vadītāja pienākumus un 
pēdējā semestrī lasījis obligātoriskās klīniskās lekcijas. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Kuņģa un zarnu plastika 
perforācijas novērošaiai. 2) Eksperimentāli materiāli par 
tauku plēves pielietošanu vēdera orgānu plastikai. 3) Par 
zarnu samezglojumiem. 4) Plaušu abscesa un gangrainas 
cheirurģiskā ārstēšana. 5) P a r tripsina lomu kuņģa vāts 
ģenesē. 6) H-ionu koncentrācija kuņģa sulā pirms un pēc cho-
lecvstektomijas. 7) Die chronische anfallslose Appendicitis. 

13. Privātdocents Vladimirs Trofimovs dzimis 1872. gada 
Jaun-Latgales apr., Augšpils pag., Sorokinas sādžā; 1889. g. bei
dzis Pliskavas klasisko ģimnasiju; 1899. g. 5. decembrī beidzis 
Tērbatas Universitātes medicīnas fakultāti ar ārsta grādu. No 
1900. g. 1. maija līdz 1902. g. 1. mar ta viņš nodarbojies par asi
stentu Tērbatas Universitātes cheirurģiskā klīnikā; no 1902. g. 
1. maija līdz 1. novembrim 1904. g. bijis Kurskas gub. Ļgovas 
slimnīcā par ārstu-cheirurgu, pie kam no 1. aprīļa 1904. g. līdz 
1. septembrim 1904. gadā bijis krievu-japāņu karā par Sar
kanā Krusta partijas cheirurgu; no 1. maija 1905. g. līdz 1. jūni
jam 1913. g. bijis cheirurģiskās nodaļas pārzinis Penzas gu
berņas zemstes slimnīcā, pie kam no 12. novembra 1912. gada 
skaitījies par galveno ārstu Penzas sarkanā krusta slimnīcā. 
No 5. jūnija 1913. g. Trofimovs ievēlēts par Penzas guberņas 
ārstniecības inspektora palīgu. Šinī amatā viņš palicis līdz 
12. apr. 1928. g., kad lieliniekiem iejemot Penzu, ārstniecības 
inspektora palīga amats likvidēts. Galvenā ārs ta un cheirurga 
amatā Penzas sarkanā krusta slimnīcā viņš palicis līdz savai 
aizbraukšanai uz Latviju (1. augustā 1923. g.). Būdams guber
ņas semstes slimnīcas ordinators no 1. maija 1905. g. līdz 5. jū
nijam 1913. g., Trofimovs mācījis Penzas feldšeru skolā chei-
rurģiju, desmurģiju un mēchanurģiju; bez tam Penzas žēlsir
dīgo māsu skolā no 1915. līdz 1923. g. mācījis cheirurģiju un 
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slimnieku kopšanu. No 1918. g. līdz 1923. g. viņš lasījis lekci
jas studentiem un jauniem ārstiem par operatīvo un klīnisko 
cheirurģiju. 1915. g. Trofimovs iecelts par kollēģijas padom
nieku ar Staņislava un Aninas II. šķiras ordeņiem; 1901. g. Tēr 
batas Universitātē nolicis eksāmenu medicīnas doktora grā
dam; 1909. g. pēc disertācijas aizstāvēšanas Kara Medicīniskā 
Akadēmijā tam piešķirts medicīnas doktora grāds. 1924. 
gadā 4. jūnijā ar Latvijas Universitātes Padomes lēmumu 
Trofimovs apstiprināts par privātdocentu un no šī laika medi
cīnas fakultātes uzdevumā iejem katedru operatīvā cheirurģijā 
ar topogrāfisko anatomiju. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. 1) K-b Ka3yncTHKt n e p B b m -
Hbix-b onyxojien pe6ep-b. XNPYPRI5? 1902. g. 2) Pārskats 
par Lgovas zemstes slimnīcas cheirurģisko darbību no 1902. g. 
aprīļa līdz 1904. g. novembrim. Ārstniecības Sanitārā kro
nika Kurskas guberņā 1905. g. 3) flo noBOay 75 rpbUKec-feneHin 
mi> npaKTHKH. XHpypri$i 1908. 4) KT> B o n p o c y o noz iKO>KHbix'b 
noBpejKaeHi^-b n o q e r O > . PyccKin Bpa^rb 1907 r. 5) K-b Ka-
3yHCTHK"B onepaņiH mejmazro K3MHH. Tpy,abi rieH3eHCKaro Me-
HHUHH. OSuiecTBa 1908. 6) Ki> Ka3yHCTHK-fe o n r a i e c K o n Hedppo-
TOMI'HCO IUBOMIJ no n o B O f l y noMeMHaro KaMHH. XHpyprifl 1908 
7) Pa r pirmo piejūras sanatoriju Ventspilī ar cheirurģisko tū-" 
berkulōsi slimiem bērniem. TPYJĻH lleHaeH. Mea. 06111. 1908. 
8) Diverticul Mecuel K a i c b npnMHHa ileus. T p y Ķ H rieH3eH. Mea. 
oōui. 1908 r. 9) KT> Ka3yHCTHK"B axHH0K0KKa noieK-b 12) KTJ 
Bonpocy o r ^ y x o M - b i u B t MOMeBoro ny3bipa npn BbicoKOM-b KaMHe-
cfeneHiH. 1909, disertācija. 11) KT> BOnpocy o *e^4HO-KaMeHHOH 
6OJTB3HH. Xnpyprifl 1910. 12) KT> B o n p o c y o 6opb6'fe Cb XH-
p y p n m e c K o f i 6yropHaTKOH. 1911. 13) Ilpoujjioe, Hacrosnuee H 
3a,aara o 6yflymeM-b. XnpypriH. OTA-EJI. 6onhHWXu l l eH3. Ty6. 
3 e \ i c T B a . Tpyabi X cb-kafla ī leH3. 3eMCK. BpaMeii. 14) K-b B o n p o c y 
O npH3p*BHiH XpOHHKOB-b H HeH3Jl'BMHMO 60JIbHbIX-b. TaMT. K C 
15) K-b B o n p o c y o 6opb6t ci> Ty6epKy^e30M-b. Tawb * e . 
16) 3XHHOKOKKH npeflCTaBHTejibHOH *eae3bi. XHpyprifl 1911. 
17) HtKOTOpbie a a H H b i e o caHHTapHOWb cocrosmiH fleH3eHCKOH 
ry6epHin. B'fecTHHK'b rieH3eHCKaro rvōepHCKaro 3eMCTBa 1914 r. 
18) „Sarkanais Krusts". Penzas guberņas Vēstnesis 1913. g. 
a) īss pārskats par starptautisko un Krievijas Sarkanā Krusta 
biedrības darbību, b) Kontrole par Krievijas Sarkanā Krusta 
biedrības vietējo nodaļu darbību, c) Kara laika Sarkanā Krusta 
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reserves žēlsirdīgo māsu sagatavošanas kursi, d) Penzas žēl
sirdīgo māsu sabiedrība. 19) KT> Ka3yHCTHK/B caMonpoH3BLJibHbix"b 
pa3pbiBOBT> a H e s p u s M - b o6m.eH COHHOH apTepiu . BteTH. x n p . H norp. 
O6JI. 1924 r. 20) KT> B o n p o c y o noAfliarpparMa^bHbix'b H a p b i B a x ' b . 
Tawb JKC 21) KT> Bon . O napaHerppHTax'b. H O B . x n p . ApxHBT>. 1924. 
22) Versuch einer sanitārstaatlichen Untersuchung unter der 
Bevolkerung in Lettgallen. Latvijas ārstu žurnāls 1925. g. 
23) Bada iespaids uz cheirurģisko slimību izcelšanos un gaitu. 
Latv. ārstu žurn. Penzas medicīnas biedrībā, kur Trofimovs 
sākumā bijis par priekšsēdētāja biedri, bet pēc tam par priekš
sēdētāju nolasījis sekošus referātus: 1) 3aBHCHM0CTb cou.ia.ib-
Haro nojio>KeHiH B p a i a orb ypoBHH ero HaywH. 3HaHift 2) KpaTKia 
ōiorparpHHecKiH . n a H H b i H H JIHMHHH BOcnoMHHaHiH o P. <P. Jlecrad/rfe. 
3) Jlecradrrb Karcb ōio / iorb. 4) Jlecradpit Kaiob Bpa3i>. 5) Jlec-
radn-b K a K - b aHaTOM-b. 6) H . H . rtuporoB-b H KpacHbifl Kpecrb. 
7) CJIOBO, n o c B H U ļ e H H o e n a M H r a npodp. HenaeBa. 8) riacrepi. H 
xupypria. 9) Bo^b K a i c b ncHxo.no runeciriH npoueccb 10) OBCH-
Haa, } K M b i x o B a a H ro/io,n,HbiH 6O.TB3HH c p e a H H a c c r i e H i H C-FIeTep. 
BT> 1918—19 r. r^aBHHM-b o6pa30ivrb, no Ha6;no,fl,eHi5iM'b 06y-
XOBCKOH 60^bHHU.bI. H)HaCTHaH nOMOIUb B'b EBponeHCKOft BOHH"B 
B'b rJiy6oKOM"b Tbi;iy, rieH3eHCK. OTU,. BcepoccificK. >KeH. CoKoa. 
12) CTaTHCTHiecKĪH oŌ3op-b pa6oTH r.rcyxoro Tbi;ia B'b rieH3eHCK. 
6o^bHHU,'B KpacHaro Kpecra CT> 1914 — 1918 r. O EBpon. BOHH-B. 
K/IHHHKO- craTHCTH'iecKoe H3c^"bA0BaHie. 13) Baismie ro^oaa 
Ha pa3BHTie H .TBHeHie xnpypr. 3a6o;rEBaHiH. 14) KT> B o n p o c y o 
napaHerppH-rfe. 15) CHMnTOM-b A. B. Tperopn n p n aneHaHUHrfe. 
16) K-b B o n p o c y o no;uiia4)parMa/ibHbix-b H a p b i B a x - b . 17) K"b Ka-
3yHCTHK"B caMonpoH3BO^bHbix-b paspbiBOBi. aHeBpH3Ma oōiuetf 
COHHOH apTepin. 18) iļbAKOHOB-b H PyccKasj XHpypriH. 19) Xpo-
HHiecKin anneHaHUHTb H Henpoxo/rHMOcrb KHmeK/b. 20) AnneH-
iiHUHT-b H HCTepia. 21) H . H . FlnporOB-b H ero pe;mrio3HO-(bH-
aoco(bcKoe MHpoBOsp'feHie. 22) r iaMara A. A. HenaeBa, jmpeK-
Topa 06yxoBCKOH dojibHHUH. 23) ElaMHTH B p a i a El. <ļ. Bom. 
KOBa, inoero MHoroji'bTHHro C0TpyaHHKa H n o M o m , H H K a -
Daži no pievestiem referātiem ir atkārtoti 1924. g. Rīgā Lat
vijas ārstu biedrībā, vācu ārstu biedrībā un krievu biedrībā. 
Latvijas ārstu kongresā 1925. g. nolasīti sekosi referāti: 
1) BicnoriH, xHpypriH H KHHorniacnmecKiH aMnyrauiH. 2 ) 1928 g. 
kongresā nolasīti refarati: 3 H a i e H i e 6ioiviexaHH3Ma CTonH 
naTO^orin .TBHeHiH H ELrocKoeTonie H accHMeTpia CTOnu y Jia-
T b i n i e n Ha OCHOB3HiH CBbime 1000 H3c^43zroBaHiH. 

No 1927. g . a r Latvijas Universitātes studentiem saorgani
zēta latviešu kaju pedu pētīšana, kuras resultātā parādījušies 

http://cou.ia.ib-
http://ncHxo.no
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sekosi darbi: 1) Iešanas, skriešanas, smaguma celšanas un 
zemkopības darbu iespaids uz pēdas bio - mēchanismu. 
Kārlis Dolietis, Latvijas Universitātes Raksti XX. 2) Latviešu 
jaunkareivju un zemkopju kājas pēdas apskata resultāti. 
J. Āboliņš, Latvijas Universitātes Raksti XX. Šie pētījumi tur
pināti un resultāti sagatavoti publicēšanai. 

14. Privātdocents Eižens Vēbers (Weber) dzimis 1. jan
vārī 1875. gadā Kijevā, 1898. gadā beidzis Kijevas Uni
versitātes medicīnas fakultāti cum eximia laude. Studiju laikā 
viņam piešķirta universitātes zelta medaļa par darbu „Leikocitu 
nozīme pie aseptisko brūču dzīšanas". 6 gadus Vēbers strādājis 
par asistentu un stipendiātu pie internās klīnikas. Pēc disertā
cijas aizstāvēšanas 1910. g. viņš habilitējies par radioloģijas 
un iekšējo slimību privātdocentu. No 1913.—1920. g. Vēbers 
bijis Rentgena pētīšanas un ārstu izglītības institūta vadītājs; 
no 1920. gada medicīniskās radioloģijas ordinators Kijevā. 
1922. gadā Vēbers pārgājis uz Vīni, kur darbojies līdz 1928. g. 
par Sunensa pētīšanas institūta direktoru un Holcknechta 
Rentgena institūta līdzdarbinieku. 1923. gadā viņš ievēlēts par 
korespondentāju locekli vācu Rentgena biedrībā; 1915. gadā 
kopā ar prof. liolcknechtu, Handeku un Kībneku dibinājis: 
..Association internationale des professeurs universitairs de 
la radiologie mēdicale" un ievēlēts par šīs biedrības viceprēsi-
dentu. 1928. gadā Vēbers aicināts uz Rīgu par universitātes 
centrālo Rentgena institūta direktoru un obligātōriskās rentģe-
noloģijas katedras vadītāju. 1929. .g viņš vienbalsīgi ievēlēts 
par „Fēdēration internationale d' ēlektroradiotherapie" goda 
padomes locekli (sēdeklis Parīzē). Publicējis 30 darbus. 

15. Prōsektora v. i. Semjons Komarovs dzimis 1892. g. 
5. jūnijā Luganskā, Jekaterinoslavas guberņā (Ukrainā). 
1910. g. nobeidzis ar zelta medaļu vietējo ģimnasiju un tanī pat 
>radā iestājies par studentu Kara Medicīnas Akadēmijā, kur no
klausījies 6 semestrus ; pārējos 4 semestrus studējis Tērbatas un 
Charkovas Ūniv. med. fakultātē. Valsts eksāmenus izturējis 
un ārsta grādu cum eximia laude ieguvis 1915. g. 15. sep
tembrī valsts pārbaudīšanas kommisijā pie Charkovas Ūniver-
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sitātes. No 1915. g. 1. oktobra ievēlēts par ārštata asistentu 
Charkovas Universitātē pie medicīniskās chēmijas katedras. No 
1919. g. 1. septembra ievēlēts par vecāko asistentu pie tās pašas 
katedras, kur darbojies līdz 1922. g. No 1916. gada jūlija līdz 
1920. g. februārim darbojas par laborantu, arī Charkovas Sie
viešu Medicīniskā Institūtā pie medicīniskās chēmijas katedras. 
No 1922. g. 1. aprīļa līdz šim laikam izpilda prōsektora vietu 
Latvijas Universitātē pie fisoloģijas katedras. 1926. g. 19. maijā 
sekmīgi aizstāvējis savu medicīnas doktora disertāciju: Zur 
Frage nach dem Mechanismus der Darmsekretion. 1928. gadā 
uzjemts Latvijas pavalstniecībā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K-b B o n p o c v o ropMOHax"b 
MbiineMHOH TKāHH. BpaqeŌHOe irkno. 1921 r. 2) O^epeflHHH 
n p o 6 ^ e M b i rJpH3io/roriH nHmeBapemH. B p a n e 6 H o e Jļhno. 
1922 r. 3) O MexaHH3M-fe KOopAHHauJH paōoTH nHiueBapH-
T e ^ b H a r o armapara CT> norpeŌHOCTHMH opraHH3Ma H 
nHureBbiMH pa3flpaH<eHiHMH. 4) O B.iiHHin caxapHHa Ha »e-
flyfloqHyio H KHiueHirvio ceKpeujio. B p a q e 6 H 0 e JJ/t-no. 1922 r. 
5) Ein sicheres Verfahren zur Anlegung der Oesophagusfistel. 
Pflūgers Archiv 212, 212, 1926. 6) Zur Frage nach dem 
Mechanismus der Darmsekretion. Gegen wārt iger Stand 
der Frage nach dem Mechanismsekretion. Einige Beobachtun-
gen ūber die Darmsekretion bei verschiedenen Bedingungen. 
Biochemische Zeitschrift 146, 122, 1924. 7) Zur Frage nach 
dem Mechanismus der Darmsekretion. II. Mitteilung. Ober die 
Einwirkung des Methvlguanidins und einiger ihm verwandter 
Stoffe auf die Darmsekretion. Biochemische Zeitschr. 147, 221. 
1924. 8) Zur Frage nach dem Mechanismus der Darmsekre
tion. Ober die Eiirvvirkung des Carnosins auf die Darmsekre
tion. Biochemische Zeitschrift 151, 467, 1924. 9) Zur Frage 
nach dem Mechanismus der Darmsekretion. Ober die Einwir-
kung einiger zur Zeit bekannten quaternāren Ammoniumbasen 
des Fleischextraktes auf die Darmsekretion. Biochemische 
Zeitschrift 167, 275, 1926. 10) R. Krimberg und S. A. Koma-
ro\v, Vveitere Untersuchungen ūber den Einfluss der sogenami-
ten Carnosinfraktion des Fleischextraktes auf die Sekretion der 
Magendriisen. Biochemische Zeitschrift 171, 169, 1926. 
11) R. Krimberg und S. A. Komarovv. Uber die Einwirkung 
des Methvlguanidins auf die Absonderung des Pankrassaftes 
und der Gaile. Biochemische Zeitschrift 176, 73, 1926. 
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12) R. Krimberg und S. A. Komarovv. Uber den Einfluss des 
Carnosins auf die Sekretionsarbeit der Magendriisen. Bioche-
mische Zeitschrift 176, 467, 1926. 13) R. Krimberg und 
S. A. Komarcnv. Ober den Einfluss einiger Fraktionen des 
Fleischextraktes auf die Absonderung des Pankreassaftes und 
der Gaile. Biochemische Zeitschrift 184, 442, 1927. 14) R. Krim
berg und S. A. Komarovv, Untersuchungen iiber den Einfluss 
einiger basichen Fraktionen des Fleischextraktes auf die Sekre-
tion der Magendriisen. Biochemische Zeitschrift, 194, 410, 1928. 
15) Ober das Vorkommen des prāformierten Methvlguanidins 
im Muskelgevvebe Biochemische Zeitschrift, 1929. 

D. Asistenti. 

1. Asistents Kārlis Apiņš dzimis 1895. gada 16. martā 
Valkas apriņķī, Tr ikātas draudzes skolā, draudzes skolotāja un 
ērģelnieka ģimenē. 1904. gadā viņš iestājies Tērbatas klasiskā 
ģimnasijā, sagatavošanas klasē; ģimnasijas pilnu kursu beidzis 
1914. gadā ar sudraba medaļu, pēc kam iestājies Tērbatas Uni
versitātes medicīnas fakultātē. 1917. gada vasaras mēnešus 
Apiņš strādājis Krievijas sarkanā krusta 66. desinfekcijas ko
lonnā un 54. epidēmiskā lazaretē; 1918. gada rudenī turpinājis 
medicīnisko izglītību vācu okupācijas varas nodibinātā „Uni-
versitāt Dorpat". Pēc šīs universitātes darbības izbeigšanās 
Apiņš vadījis lielinieku nošautā tēva saimniecību. 1919. gada 
jūnijā viņš iestājies par feldšeri Latvijas nacionālā armijā, Rī
gas latviešu jaunformējamā bataljonā; tā paša gada jūlijā ko
mandēts par vecākā ārsta vietas izpildītāju uz 3. Jelgavas 
kājnieku pulku, kur saorganizējis pulka pārsienamo punktu, 
vēlāk arī atsevišķus bataljona punktus. Kā pēdējo vadītājs 
Apiņš piedalījies cīņās pret Bermonta dalām un vēlāk Latga
les atbrīvošanas cīņās. Pa r nopelniem viņš paaugstināts ārsta-
virsleitnanta dienesta pakāpē. Pēc kara gaitu izbeigšanās 
1920.—1921. māc. gadā Apiņš strādājis Latvijas Universitātē 
par subasistentu pie histoloģijas katedras prof. Bakmaņa va
dībā. 1921. gada rudenī viņš turpinājis studijas L. Ū. medicī
nas fakultātē; ar oftalmoloģijas katedras darbības uzsākšanu. 
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saistīts pie pēdējās par subasistentu pie prot. Ruberta. 1923. g. 
ieguvis Apiņš ārsta diplomu un 1924. gada janvārī ievēlēts par 
oftalmoloģijas katedras jaunāko asistentu, bet 1926. gada ru
deni par asistentu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Oftalmotonometrija. Latvijas 
Ārstu Žurnāls 1926. — Brtn. 1/2. Lp. 25. 2) Vergleichende 
Betrachtung der Tonometer von Schiōtz, Maklakow und Fick-
Livschitz. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde 1926. Bd. 77. 
S. 137 3) Das Applanationsprinzip der Tonometrie im Lichte 
manometrischer Untersuchungen. I. Druckbestimmung nach 
der Aenderung der Applanationsdiameter bei gleichbleibender 
Belastung. (Tonometer von Maklako\v.) Klin. Monatsbl. f. A. 
1928. Bd. 81, S. 631. 4) Das Applanationsprinzip der Tono
metrie im Lichte manometrischer Untersuchungen. 2. Druck
bestimmung nach der Aenderung der Applanationsdiameter bei 
Belastung mit verschiedenem Qewicht (Tonometer von Makla-
kow). Klin. M. f. A. 1929, Bd. 82, S. 500. 5) Tonometer Fiek-
Livschitz und seine Prūfung. Klin. M. f. A. 1929, Bd. 82, S. 781. 
6) Das Applanationsprinzip der Tonometrie im Lichte mano
metrischer Untersuchungen. 3. Druckbestimmung nach der 
zur Erreichung einer Applanationsflāche von bestimmter 
Grōsse benōtigten Belastung. (Tonometer von Maklakow mit 
verschiedenem lOevvicht und Tonometer von Fick-Livschitz 
nebst seinen Ver\vendungsm6glichkeiten.) Kl. M. f. A. 1929, 
Bd. 83, S. 16. 7) Vērojumi par acs iecietību pret^ dažiem retā
kiem intraokulāriem svešķermeņiem. Latv . Ārstu Žurnāls 
1929. g. 

2. Asistente Austra Bebre dzimusi 30. janvārī 1892. gadā 
Palangā skolotāja ģimenē. P i rmo izglītību viņa baudījusi pie 
tēva ; 1903. gadā, t ēvam pārceļoties uz Liepāju, iestājusies Lie
pājas meiteņu ģimnasijā, kuru beigusi 1911. gadā ar mājskolo
tājas tiesībām. 1911.—1915. gadam Bebre strādājusi par sko-
lotāju-pārzimi XI. Liepājas pilsētas pamatskolā. 1915. gadā. 
vāciem iejemot Liepāju, viņa bēgusi uz Pēteŗpili un iestājusies 
augstākos paidagōģiskos kursos ; 1916./17. mācības gadā strā
dājusi Olava reālģimnasijā par priekšnieci un skolotāju. Vā
ciem iejemot Rīgu, Bebre bēgusi uz Tērbatu, kur iestājusies 
medicīnas fakultātē. Vāciem ienākot Tērbatā, universitāte 
evakuēta uz Voroņešu, un Bebre atgriezusies Liepājā. Oku-
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pācijas laiku viņa nostrādājusi skolas valdē par sekretāri un 
Latvijas valdībai pārnākot uz Liepāju, par Satiksmes Ministri
jas sekretāri 2 gadus. 1920. gadā Latvijas augstskolai iesā
kot savu darbību, Bebre iestājusies medicīnas fakultātē. 
1920. gada 1. jūnijā prof. Bakmanis viņu aicinājis pie sevis pa r 
subasistenti. 1924. gadā Bebre beigusi studijas un palikusi pie 
histoloģijas institūta par asistenti. 

3. Asistente Paula Birze dzimusi 22. aprīlī 1884. gadā 
Nurmuižas pagastā, Talsu apriņķī; 1911. gadā pabeigusi Har -
binas M. S. Generozovas privāto sieviešu ģimnasiju un 1912. g. 
iestājusies (Maskavas Statkeviča Sieviešu Medīc. Institūtā, kas 
1917. gadā pievienots Maskavas Universitātei. Pēdējo viņa 
beigusi 31. maijā 1918. gadā. Pēc universitātes beigšanas Bir
ze strādājusi par zemstes ārsti Maskavas gub., Bogorodskas 
apriņķī. 1919. gadā viņa mobilizēta un nosūtīta uz vakara 
fronti, kur piekomandēta Gluchovas kara hospitāļiem; 1922. g. 
tā demobilizēta. Atgriežoties Latvijā, no 25. aug. 1922. g. līdz 
20. febr. 1925. g. Birze strādājusi Vandzenes pagastā par pag. 
ārsti, bet pēc tam Liepājas pils. slimnīcā cheirurģiskā nodaļā, 
par jaunāko asistenti. No 18. okt. 1926. gada Birze skaitās 
par Latvijas Universitātes cheirurģiskās hospitālas klīnikas 
asistenti. 

4. Asistente Anna Bormane dzimusi 3. aprīlī 1896. gadā 
Vec-Gulbenē. Pi rmo izglītību baudījusi Pēterpils Pētera ģim
nasijā, kuras pilnu kursu nobeigusi 1914. gada pavasarī. T ā 
paša gada rudenī Bormane nobeigusi žēlsirdīgo māsu kursus un 
strādājusi līdz 1915. gadam par māsu Pēterpils pilsētas pārval
des cheirurģiskā lazaretē, 1915. gada pavasarī izturējusi pa
pildu pārbaudījumus vīriešu ģimnasijas kursa apmēros pie P ē 
terpils 5. ģimnasijas, 1916. gada rudenī iestājusies Pēterpils 
Sieviešu Medicīnas Institūtā, kur studējusi līdz 1919. g. turpi
nājusi studijas Kijevas Universitātes medicīnas fakultātē, kur 
sabijusi līdz 1920. g. un atgriezusies uz Pēterpili, lai turpinātu 
savas studijas Sieviešu Medicīnas Institūtā, kurā nobeigusi 
1921. gada pavasarī 4 kursus. Tā paša gada rudenī Bormane 
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iestājusies Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes IV. kursā, 
bez tam, brīvprātīgi sākusi nodarboties profesora Alkšņa chei
rurģiskā propaideutikas klīnikā kur strādājusi līdz 1927. gadam. 
No 1922. gada oktobra Bormane skaitījusies par subasistenti 
pie operatīvās cheirurģijas katedras , 1923. gada rudens sesijā 
pabeigusi Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pilmi 
kursu ar atzīmi ,,ļoti sekmīgi", turpinot līdz ar to strādāt pie 
prof. Alkšņa. Pēc studiju beigšanas ievēlēta par asistenti pie 
operatīvās cheirurģijas katedras, kur strādā arī vēl tagad. 1926. 
gadā nolikusi doktoranda eksāmenus. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Mandeles vēža gadījums. Latv. 
Ārstu Žurnāls. 1924. g. 8/9. burtn. 2) Par pancreatitis acuta. 
Arstn. Žurnāls. 1926. g. 5/6. burtn. 3) Pa r tā saucamo haetna-
turia essentialis. Ref. nolasīts 1926. g. februārī asistentu sa
pulcē. 

5. Asistents Alberts Brūveris dzimis Rīgā 1897. g. 12. au
gustā. Pi rmo izglītību viņš baudījis mājās, pēc kam 1906. g. 
iestājies Rīgas Aleksandra ģimnasijā, kuru nobeidzis 1916. g-
Veravā. Tanī pat gadā Brūveris iestājies Tērbatas Uni
versi tātes medicīnas fakultātē. Ar pārtraukumu viņš stu
dijas turpinājis Latvijas Universitātē, kuru nobeidzis 1923. g-
decembrī. 1919. gadā Brūveris brīvprātīgi iestājies Latvijas 
nāc. armijā I. inžen.-sapieru rotā ; 1922. g. izstājies no dienesta 
armijā un ieskaitīts par subasistentu L. Ū. terapeut. fak. klīnikā. 
1924. g. ievēlēts turpat par jaunāko asistentu. 1926. Brūveris 
bijis komandējumā uz Vīni, kur strādājis prof. Ortnera klīnikā. 

6. Asistents Kārlis Bumbieris dzimis 31. decembrī 1878. g-
Oktes pagasta Ķīļos, kur tēvs bijis par saimnieku. No astotā 
gada viņš sācis iet skolā: pirms pagasta skolā, tad Talsu pil
sētas skolā un vēlāk Valkas seminārā Rīgā, pēc kura beigšanas 
nokalpojis 3x/2 gadus par skolotāju (vienu gadu Oktes Iģenes 
pagasta skolā un 2V2 gadus Aizkraukles draudzes skolā). No
licis mājskolotāja eksāmenu, Bumbieris iestājies Dolina zob
ārstu skolā, kuru beidzis 1907. gadā ; tanī pašā gadā nolicis 
valsts eksāmenu pie Charkovas Universitātes un iesācis zob
ārsta praksi Simferopolē, kur sabijis līdz 1924. gadam. 1912. g-
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vasarā viņš papildināšanās nolūkā strādājis Berlīnē pie Villi-
gera, Sachsa. Konrāda Kona un Mamloka (Institut f. Zahnārzt-
liche Fortbildung). No 1915. līdz 1917. gada beigām Bumbieris 
strādājis Feodosijā kara lazaretē par zobu ārs tu ; 1922. gadā 
ievēlēts Taurijas Universitātes medicīnas fakultātē par denti-
atrijas pasniedzēju un klīnikas vadītāju zobārstniecības kursos 
pie med. fakultātes. Šos pienākumus viņš izpildījis līdz 1923. 
gada beigām. No 1. janvāra 1925. g. Bumbieris s trādā par 
asistentu Latvijas Universitātes Zobārstniecības Institūtā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 3. burtnīcā 1917. g. žur
nālā 3 y 6 o B p a q e 6 H b i n BtcTHHK-b ievietots K. Bumbiera ap
cerējums: JTBHeHie H rniOMŌnp. KopHefi no MeT. A;ib6pexTa. 
2) I. Latv. ārstu un zobārstu kongresa rakstu krājumā iespiests 
viņa referāts: Novadu anaistēsija zobārstniecībā. 3) II. kon
g r e s a rakstu krājumā: Zobārsta stāvoklis vispārējā medic. 
saimē. 4) 1929. g. Latvijas Profesionālā Zobārstu Savienība 
izdevusi K. Bumbiera sastādīto brošīru: Bojātu zobu iespaids 
uz organismu un zobu kopšana. 5) Pašvaldības Balsī 1928. g. 
2. burtn. iespiests K. Bumbiera raks ts : Mutes hiģiainas jautā
jums skolā. 

7. Jaunākais asistents Kristaps Butulis dzimis Rīgā 31. de
cembrī 1896. g. No 1907. līdz 1915. g. viņš apmeklējis Rīgas 
pilsētas ģimnasiju, pēc kuras nobeigšanas iestājies Maskavas 
Universitātes medicīnas fakulātē un studējis līdz 1917. g. r e 
volūcijai. Vācu okupācijas laikā (1917.—1918. g.) Butulis iestā
jies Baltijas Techniskā Augstskolā chēmijas fakultātē. Lieli
n iek iem iebrūkot Latvijā, viņš brīvprātīgi iestājies Studentu 
rotā Kalpaka bataljonā un piedalījies visās atbrīvošanas cīņās 
Kurzemē un pie Rīgas iejemšanas (1919. g.) un vēlāk Latgalē. 
1919. gada rudeni Butulis pārcelts uz Liepāju, kara slimnīcā, 
kur strādājis par feldšeru. P ē c miera noslēgšanas 1920. g. 
Butulis demobilizējies un iestājies L. Ū. med. fakultātē, kuru 
nobeidzis decembrī 1923. gadā. Pēc universitātes nobeigšanas 
viņš vienu gadu (1924. g.) papildinājies ārzemēs, Hamburgā, 
Bpendorfas slimnīcā iekšējās un nervu slimībās (pie profe
sora L. Brauera, Nonnes, Šotrnillera). Atgriezies Latvijā. Bu
tulis 2 gadus praktizējies Zemgalē. Sesavas pagastā (1925. līdz 
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1926. g.); 1927. gada janvārī devies atkal uz ārzemēm, uz Vīni, 
kur pavadījis I V 2 gadu, s t rādādams un papildinādamies iekšē
jās slimībās un rentģenoloģijā (pie prof. Otnera, Wenkebacha. 
Porges, Neumana, Holcknechta, Handeka). 1928. g. maijā Bu-
tulis ievēlēts par asistentu pie rentģenoloģijas katedras. 

8. Asistents Egons Dārziņš dzimis 24. oktobrī 1894. gadā 
Bārbeles pagasta Līplantu mājās ; pirmo izglītību baudījis vie
tējā pagasta skolā un Ozoliņa tirdzniecības skolā Jaunjelgavā: 
pēc skolas beigšanas 1911. g. strādājis pie tēva lauku darbus 
un gatavojies uz vidusskolu; 1914. g. iestājies vidusskolā Belo-
stokā un kursu beidzis 1915. g. Tanī pat gadā, vācu karaspē
kam iejemot Zemgali, viņš kā bēglis aizbraucis uz Pēteŗpili, da
būjis šeit nodarbošanos un iestājies Psīchoneuroloģiskā insti
tūtā. 1917. g. viņu iesauca kara dienestā un nosūtīja uz Kau
kāzu. Pēc revolūcijas demobilizējies, Dārziņš atgriezies Pēteŗpili 
un pārgājis no Psīchoneuroloģiskā Institūta universitātes fisikas-
matēmatiskās fakultātes dabas zinātņu nodaļā; 1919. g. atgrie
zies Latvijā un iestājies nacionālā armijā. Ar Latvijas Universi
tātes nodibināšanos viņš sācis studēt tās medicīnas fakultātē un 
kursu beidzis 1924. g. beigās. No 1921. g. Dārziņš strādājis 
par subasistentu mikrobioloģijā. No šejienes 1923. gadā viņu 
sūtīja mācīties Kopenhāgenas un Tērbatas bakterioloģijas un 
seroloģijas institūtos. Atgriezies no ārzemēm, Dārziņš uz
sācis Latvijā dziedinošo serumu izgatavošanu. Pēc uni
versitātes beiglšanas viņu atstāja par asistentu mikrobiolo
ģijā. 1926. gada janvārī universitāte viņam piešķīra I n t e r 
national Education Board 'a" stipendiju studijām Parīzes Pa
stera institūtā. Par īzē Dārziņš vispirms nodarbojies prof. Kal-
meta tūberkulōses pētīšanas laboratorijā, tad pārgājis strādāt 
Rū'a un Martena vadītā seroterapijas laboratorijā. Šeit lielāko 
tiesu viņš nodarbojies gar tetanus un difterijas seroloģiju; ar tā 
paša fonda līdzekļiem no Par īzes aizbraucis uz Listera institūtu 
Londonā, kur iepazinies a r šarlaka problēmām. No Londonas 
Dārziņš atgriezies Francijā pie prof. Borela St rasburgas hiģiai
nas insti tūtā; no šejienes arī ar amerikāņu līdzekļiem vēl ap
meklējis eksperimentālās terapijas institūtu Frankfurtē pie Mai-
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nas. Pārbraucis Latvijā Dārziņš strādā agrākā darba vietā. 
1928. gada sākumā Latvijas Universitātes medicīnas fakultāte 
viņu ievēlēja par asistentu pie hiģiainas katedras. 

I e s p i e s t j e d a r b i : 1) Proteīnu terapijas fisikāli-chē-
miskie pamati. Universitātes godalgots 1922. g. 2) Action de la 
bile sur le Bacille du rouget. Comptes rendus des sēances de la 
Sociētē de biologie. Tome XCIV, 1925. 3) Sur la fonction du 
tissu rēticulo-endothēlial dans 1'organisme malade. Comptes 
rendus des sēances de la Sociētē de biologie. Tome XCIV. 
1925. 4) L'imprēgnation ā l 'argent des bacilles tuberculeux et 
du Bacille biliē de Calmette et Guērin (BCG). Comptes ren
dus des sēances de la Sociētē de biologie. Tome XCV. 1926. 
5) Jaunākie ieskati par tūberkulōsi un tās vīrusu. Latvijas 
Ārstu Žurnāls. 1926. g. Nr. 9/10. 6) Prof. Sedgvvick and Wilson 
grāmatas : An Introduction to General Biology tulkojums no 
angļu valodas. Valtera un Rapas izdev. 1926. g. 7) Sur la 
variabilitē du Bacille pyocyanique. Comptes rendus des sē 
ances de la Sociētē de biologie. Tome XCIX. 1927. 8)_Par 
dažām vecām un jaunām difterijas problēmām. Latvijas Ārstu 
Žurnāls. 1928. g. Nr. 1/2. 9) Gewinnung von Scharlachserum 
durch Immunisierung mit virulenten Streptokokken. Zentral
blatt f. Bakteriologie. Bd. 111, 1929. 10) Pētījumi par tetanus 
toksīna un antitoksīna maisījumu izpārslošanu. Pēdējo darbu 
iesniedzis medicīnas fakultātei medicīnas doktora grāda iegū
šanai. 

9. Jaunākā asistente Elizabete Fremberģe dzimusi Dunda
gas pagastā, Ventspils apriņķī, 1894. g. 3. septembrī. 1912. g. 
viņa beigusi Dundagas 6-klasīgo ministrijas skolu, pēc kam 
iestājusies Depre sieviešu ģimnasijas 6. klasē, kuru nenobei-
gusi, jo karam sākoties aizbraukusi 1915. g. uz Pēterpili, kur 
iestājusies Vedenska ģimnasijā. Vidusskolas gatavības aplie
cību ieguvusi Jaunatnes Savienības vidusskolā Rīgā. 1921. g. 
rudenī iestājusies Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē, 
kuru beigusi 1927. gadā. Studiju laikā no 1926. līdz 1928. g. 
strādājusi kā subasistente pie ģinaikoloģiskās katedras, pēc 
kam no 1928. gada strādā kā asistente pie minētās katedras. 

10. Asistents Jūlijs Galējs dzimis 24. jūnijā 1884. g. Jaun-
Gulbenes Struņķos. Pēc pagasta un vietējās ministrijas skolas 
Pabeigšanas viņš apmeklējis Cēsīs apriņķa skolu un Millera 
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(Zariņu Kārļa) privāto reālskolu. 1901. gadā Galējs nolicis pie 
Rīgas mācības apgabala aptiekas mācekļa eksāmenu, nostrā
dājis obligātōriskos 3 aptiekas mācekļa gadus Sara tovas Tālena 
aptiekā un ieguvis 1904. gadā Kazaņas Universitātē aptiekāra 
palīga diplomu. Strādājot Pēteŗpili Krēsliņa aptiekā, viņš ie
guvis gatavības apliecību kā eksterns pie Carskoje-Selo ģim
nasijas 1907. gadā un iestājies Pēterpils Universitātes fisiko-
matēmatikas fakultātē studēt chēmiju; 1910. gadā pārgājis uz 
Tērbatas Universitātes medicīnas fakultāti, kuru beidzis 1914. 
gadā, bet sakarā ar iesākušos pasaules karu ārsta diplomu „curn 
laude" ieguvis 1915. gadā. Pa visu studiju laiku Galējs strādājis 
bez Krēsliņa aptiekas vēl Frīdlendera aptiekā Pēteŗpili, Ruba-
novska — Kislovodskā un pārvaldījis Dr. Liepiņa aptieku Jaun
piebalgā; iestājies 1914. gadā brīvprātīgi Krievijas armijā un 
nozīmēts par 43. kājnieku dīvīsijas I. lazaretes jaunāko ordina
toru un aptiekas pārzini ; no turienes pārcelts par II. armijas 
korpusa sanitāri-hiģiainiskās nodaļas laboratorijas pārzini un 
vēlāk par tādas pašas 33. korpusa nodaļas priekšnieku, tad eva
kuēts un demobilizēts Maskavā, vadījis Andronija venērisko sli
mību hospitāli, bet atkal mobilizēts, un kā armijas sanitāri-
hiģiainiskās nodaļas priekšnieks atgriezies Latvijā. Seit Ga
lējs iestājies 15. jūlijā 1919. gadā Latvijas nacionālajā armijā un 
strādājot Kara slimnīcas venērisko slimību nodaļā, organizējis 
viņas laboratoriju, kuru pārzina arī vēl tagad; viņš piedalījies 
kommisijas Latvijas armijas sanitārās iekārtas un noteikumu 
izstrādāšanai, organizējis un vadījis mācīto sanitāru kursus pie 
Rīgas Kara slimnīcas. Galējs bijis arī lektors Fisiskās audzinā
šanas institūtā, Amerikāņu YMC organisācijā un Ārpusskolas 
izglītības savienībā, 1921. gadā ievēlēts par asistentu pie Latvi
jas Universitātes medicīnas fakultātes ādas un venērisko sli
mību katedras: papildinājies zinātniskos ārzemju komandēju
mos 1922. gadā — Ķīlē, Hamburgā, Berlīne un Vīnē; 1923. gadā 
Minchenē un Berlīnē, bet 1927. gadā Parīzē un Frankfurtē p M.: 
piedalījies venērisko slimību apkarošanas kommisijas pie Vese
lības departamenta un Rīgas pilsētas Veselības nodaļas, kā arī 
Latvijas farmakopejas izstrādāšanas kommisijā. 1925. g. izturē-
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jis pie Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes attiecīgos 
pārbaudījumus Dr. med. grāda iegūšanai. Nolasījis daudzus po
pulārus priekšlasījumus par venēriskām slimībām un viņu a p 
karošanu un publicējis 18 populāri-zinātniskus rakstus. Bez 
tam lasījis zinātniskus referātus: Latviešu ārstu biedrībā: 
a) Venēriskās slimības un to apkarošana Latvijā; b) Medi
kamentu falsifikācija; c) Koloidālā zelta-sol reakcija un viņas 
nozīme smadzeņu sifilisa diagnōsē. Slimo kasu ārstu bie
drībā: Pēdējie ieguvumi sifilisa diagnōsē u terapijā Rent-
ģenologu biedrībā: Kombinētā tallija un Rentgena staru epilā-
cijā. Dermatologu biedrībā: a) Salvarsana kontrole; b) Vēnu 
trombozēšana ulcus cruris terapijā; c) Lues seroreakcijas: 
di Tallija epilācija pie matu sēnīšu slimībām; e) Ekstrāuretrālā 
amoroija; f) Mēģinājumi ar miosalvarsanu. Referāti kongre
sos: Latviešu ārstu kongresā: 1 ) Serodiagnōse un seroterā-
pija: 2 ) Miosalvarsana terapija; 3 ) Sīfilometrija. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) OcaaoHHaH peaKuiH KPOBHHOH 
cbiBopoTKH no Sachs-Georgi (>KypH. PVCCK. Bp. JNIs 1 3 — 1 4 1925 . ) 
-) Mitteilungen ūber Myo-Salvarsan (VViener Med VVochenschr. 
Nr. 3 5 , 1928 . 3 ) Arseno benzoli un neosalvarsana bojāšanās 
klīnikas apstākļos. Pēdējo darbu iesniedzis kā disertāciju 
Dr. med. grāda iegūšanai; disertāciju sekmīgi aizstāvējis 
1929. g. maijā. 

1 1 . Jaunākā asistente Edite Helda-Andersone dzimusi Rīgā 
1901. gada 2 7 . maijā, 7. dzīvības gadā iestājusies Rīgas pilsētas 
meiteņu skolā, kuru apmeklējusi līdz 1915 . g., 1 9 1 6 . gadā iestā
jusies E. Reinšes meiteņu vidusskolā, kuru nobeigusi 1919. g. 
1920. g. viņa iestājusies Latvijas Universitātes medicīnas fakul
tātē, kuru nobeigusi 1926 . g. ar atzīmi „ļoti sekmīgi" un 1926 . g. 
'ūdenī ievēlēta par subasistenti pie fakultātes nervu klīnikas: 
1928. g. ievēlēta par jaunāko asistenti. 

12 . Asistents Jānis Alfrēds Kaktiņš dzimis Sērpilī 15 . fe-
burāri 1892 . g., izglītību baudījis Pernavas vidusskolā un 1 9 1 1 . g. 
iestājies Tērbatas Universitātes medicīnas fakultātē. 1916 . g. 
Kaktiņš mobilizēts krievu armijā kā jaunākais ārsts 9 . Donas 
kazaku artillērijas divizionā un 2 . Kubanas kazaku kavalērijas 
pulkā. 1918 . gadā ar pulku jēmis dalību uzbrukumā lieliniekiem 
un paaugstināts par vecāko pulka ārstu. 1919. gadā viņš pie-
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komandēts kā ārsts 29. angļu hospitālim Dienvidu Krievijā; no 
1920. g. janvāra kalpojis sākumā Saloniku hospitāļa stacijā un 
pēc tam krievu hospitāli Tel-el-Kebirā un Sidi-Bishe'ā, Ēģiptē: 
1921. g. augustā atgriezies Latvijā un iestājies par asistentu pie 
patoloģijas katedras Latvijas Universitātes medicīnas fakul
tātē, 1923. g. izturējis valsts eksāmenus medicīnā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Ādas vakcinoterāpijas un 
immūnitāte dažās infekcijas slimībās. La tv . ārstu žurnāls 
1924, Nr. 4 5. 2) Adelheim und Kaktiņ. Experimentelle Bei
trāge zur Milzbrandinfektion. Klin. VVochenschrift 1924, Nr. 38. 

13. Jaunākā asistente Elza Usenka-Kaudzīte dzimusi 1891 
gada 28. martā (v. st.) Vidzemē, Cēsu apriņķī Taurenes (Nē-
ķina) pagastā. Vidus skolas (Sadovskas sieviešu ģimnasijas) 
8. kl. viņa beigusi 1909. g. 6. jūnijā. 1910. g. 20. oktobri Kaudzīti 
iestājusies Bernes augstskolas medicīnas fakultātē, kur sabi 
jusi 8 semestrus. Kara un bēgļu laikmetā viņa turpinājusi savu 
izglītību Maskavas Sieviešu Med. Institūtā (2 semestrus -
1914. g. ziemas un 1915. g. pavasara semestri) pēc tam 4 se
mestrus Pēterpils Sieviešu Medicīnas Institūtā un vācu oku
pācijas laikā Tērbatā , kur strādājusi par subasistenti universi
tātes sieviešu klīnikā pie profesora Michnova. Līdz ar Tērba
tas Universitāti Kaudzīte evakuējusies uz Voronežu, kur no
beigusi kursu un dabūjusi 10 semestru atzīmi. Tai laikā no 
1. aprīļa līdz 23 decembrim 1919. gadā viņa strādājusi par 
ārsti universitātes klīnikas terapeutiskā nodaļā (Voroņežas 
zemstes slimnīcā) profesora Kopela vadībā. 1925. gada rudein 
Kaudzīte atgriezusies dzimtenē un iestājusies Latvijas Univer
sitātes medicīniskās fakultātes zobārstniecības nodaļā, kuru bei
gusi 1927. gada decembrī. Beidzamos 2 semestrus viņa izpil
dījusi subasistentes vietu Zobārstniecības Institūtā (voluntāres 
vietu) protetiskā nodaļā. Pa r šīs nodaļas jaunāko asistenti viņa 
ievēlēta 1. maijā 1928. g. 

14. Jaunākais asistents Augusts Krastiņš dzimis 1902. -r 

4. augustā Cēsīs. No 1912.—1918. gadam apmeklējis L. Ausēja 
reālskolu Cēsīs, pie kam vidusskolas gatavības apliecību iegu
vis P . Dzeņa reālģimnasijā, Rīgā. 1920. gada rudenī iestājies 
Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē, kuru beidzis 1927. g 
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Studiju laikā no 1924.—1928. gadam strādājis kā subasistents pie 
ģinaikoloģiskā katedra, pēc kam no 1928. gada strādā pie mi
nētā katedra kā asistents. 

15. Asistente Lūcija Krastiņa dzimusi Cēsīs 12. novembri 
1899. gadā, 1910. gadā iestājusies Cēsu (Kr. Apkalnas) sieviešu 
ģimnasijā. Ģimnasijas kursu viņa nobeigusi 1917. gadā ar at
zīmi diplomā „Ar zelta medaļu"; pēc tam nobeigusi turpat vis
pārējo, augstskolai sagatavotāju VIII. klasi, iegūdama 1918. g. 
gatavības apliecību. 1919. gadā Krastiņa iestājusies par stu
denti Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes I. kursā, no
beigusi to 1925. gada pavasarī un ieguvusi ārsta diplomu ar 
atzīmi „ļoti sekmīgi". No 1921. g. līdz 1925. g. 1. jūnijam Kra
stiņa strādājusi pie Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes 
anatomijas katedras par subasistenti. 1924. g. par zinātnisko 
darbu , Musculus sternalis" viņai piespriesta Latvijas Univer
sitātes I. šķ. godalga. No 1. jūnija 1925. g. līdz 1928. g. sept. 
viņa strādājusi pie minētās katedras par jaunāko asistenti, bet 
no 1928. g. oktobra līdz šim par normālasistenti. 1927. g. pa
vasara semestrī Krastiņa izturējusi pie medicīnas fakultātes 
doktoranda pārbaudījumus. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Methode pour la prēpa-
ration des moulages et des moulages en sērie. Comptes 
rend. de la Soc. de Biologie de Paris . Sēances de novembre 
1923/1924. 2) Musculus sternalis. Acta Univ. Latv. X. 1924. 
3) Pa r Rhinoceros bicornis sirds specifisko muskulatūru. Acta 
Univ. Latv. XV. 1926. 4) Haemapophvsis beim Menschen. 
Anatomischer Anzeiger. Bd. 65, 1928. Jena. 

16. Jaunākais asistents Verners Kraulis dzimis 1904. g. 
Sarkanmuižas pagastā, Enšķu mājās, lauksaimnieka ģimenē: 
beidzis Rīgas pilsētas ģimnasiju 1921. gadā un tanī pašā gadā 
iestājies Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē. No maija 
1924. g. viņš strādājis par voluntāru un no septembra 1924. g. 
par subasistentu pie medicīnas fakultātes psīchiatrijas katedras. 
Decembrī 1927. g. Kraulis beidzis Latvijas Universitātes medi
cīnas fakultāti ar atzīmi: „loti sekmīgi", iegūdams ārsta grādu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) _Kāds psīchōses gadījums 
pie morbus Basedovii. Latvijas Ārstu Žrunāls. 2) Pētījumi 

Latvijas Universitāte. 3 i 
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par deģenerācijas un reģenerācijas gaitu S. dzimtā. L. Ū. goi -
algots ar I. godalgu. 3) Progres īvā paralise Sarkankaln i 
slimnīcā pēdējos 20 gados. 

17. Jaunākais asistents Jānis Koceris dzimis 1901. gad ; 
14. janvārī, 1919. g. beidzis reālģimnasiju, tajā pašā gadā iestā
jies Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē, kuru beidzi. 
1926. gadā, iegūdams ārsta grādu. 1919. g. viņš iestājies brīv
prātīgi Latv. atbr. armijā, demobilizēts 1920. gadā. No 192. 
gada līdz 1927. gadam Koceris strādājis par subasistentu pi 
Latvijas Universitātes tieslietu medicīnas institūta, 1927. gad 
ieguvis apriņķa ārstu grādu, no 1927. g. līdz 1928. gadam atra 
dies obligātōriskā kara dienestā un paaugstināts par ārstu-
leitnantu. 1928. gadā Koceris ievēlēts par jaunāko asistentu 
pie Latvijas Universitātes tieslietu medicīnas Institūta. 

18. Asistente Marija Kurzēne-Ozola dzimusi 1899. gad. 
28. decembrī, vidusskolu beigusi Tve rā 1917. gadā ar zelta 
medaļu; 1918. gadā Maskavā pie Rževskajas vidusskola-
izturējusi pārbaudījumu 8-klasīgas vīriešu vidusskolas apmērā. 
1919. g. iestājusies Latvijas Ūniversitā* 2s medicīnas fakultāte 
kuru beigusi 1925. g. 21. decembrī ļoti sekmīgi ar ārsta grādu. 
No 1. novembra 1921. g. līdz 1. februārim 1926. g. strādājus : 

kā subasistente pie medicīnas fakultātes fisioloģijas katedras. 
No 1. februāra 1926. gada līdz 1. novembrim 1926. gada strā
dājusi kā ārste-volontāre universitātes bērnu klīnikā — zīdaina 
nodaļā, bet no 1. novembra 1926. gada līdz šim laikam turpat, 
kā universitātes bērnu klīnikas asistente. Viņas darbs kopa 
ar prof. E. Gartje ir „Uber die Scharlachdiagnose". 

19. Asistents Ādams Lūsis dzimis 17. martā 1890. g. Ipiķu 
pagastā, Rijas mājās (Valm. apr.) . Pirmizglītību viņš baudījis 
mājās un pagasta skolā, pēc tam iestājies Pērnavas ģimnasijā. 
kuru nobeidzis 1911. g.; studējis Pēterpils Universitātes mate
mātikas un juridiskā fakultātē, un Kara medicīnas Akadēmijā. 
1914. g. Lūsis iestājies Tērba tas Universitātes medicīnas fa
kultātē un 1918. g. nobeidzis šīs fakultātes kursu. 1919. g. viņš 
iestājies brīvprātīgi nacionālā armijā, nokalpojis 2 gadi par jau
nāko ārstu Valmieras kājn. pulkā, piedalījies kaujās pret lieli-
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niekiem un Bermontu; 1921. g. iestājies uz 2 semestriem Ber
līnes Universitātes medicīnas fakultātē; 1922. g. iestājies Lat 
vijas Universitātes medicīnas fakultātē un 1923. g. nolicis valsts 
eksāmenus. No 1923. g. 15. nov. Lūsis iestājies par asistenta 
vietas izp., vēlāki par asistentu Latvijas Universitātes terapeu-
tiskā klīnikā; bijis zinātniskos komandējumos vasaras brīv
laikā: 1926. g. uz Berlīni, 1927. g. uz Vīni, Mincheni un Berlīni, 
1928. g. uz Karalaučiem un Berlīni. 

20. Jaunākais asistents Arturs Meijs dzimis 9. martā 
1898. gadā Praviņu pagasta Karotniekos lauksaimnieka ģimenē. 
Pirmmācību viņš baudījis Kemerēs, kurp vecāki pārgājuši uz 
pastāvīgu dzīves vietu. 1909. gadā Meijs iestājies F. Smit-
chena un L. Bērziņa ģimnasijas 2. klasē; ģimnasiju beidzis 
1916. gadā ar sudraba medaļu. Tā paša gada rudens semestrī 
viņš immātrikulējies Tērbatas Universitātes medicīnas fakul
tātē, kur absolvējis pirmos 2 kursus. 1918. gadā Meijs atgrie
zies Kurzemē, kādu laiku darbojies par dabas zinātņu skolotāju 
Tukuma reālskolā, tad 1920. gadā iestājies Latvijas Universitā
tes medicīnas fakultātes 3. kursā. Tanī pašā laikā viņš bijis 
aktīvā kara dienestā Rīgas kara slimnīcas cheirurģiskā nodaļā 
par studentu-feldšeru. 1921. gadā, atstājot kara dienestu, s t rā
dājis par subasistentu medicīnas fakultātes cheirurģiskā fakul
tātes klīnikā; studijas beidzis 1923. gadā ar atzīmi „ļoti se
kmīgi"; studiju laikā bijis korporācijā „Lettonia". Pēc augst
skolas beigšanas pirmo. ¥2 gadu Meijs strādājis par asistentu 
I. Rīgas pilsētas slimnīcas iekšējo slimību nodaļā. No 19. maija 
1924. gada līdz 19. maijam 1926. gadam viņš bijis par jaunāko 
asistentu medicīnas fakultātes sieviešu klīnikā, pēc kam pār
gājis uz Valmieru par Valmieras pilsētas slimnīcas sieviešu no
daļas vadītāju un pilsētas ārstu. 1928. gada rudenī Meijs at
griezies Rīgā, ar nolūku specializēties cheirurģijā. No 15. okt. 
1928. g. viņš ir jaunākais asistents pie vispārējās cheirurģiskas 
patoloģijas un terapijas katedras. Valmieras Lauku un Maz
pilsētu Ārstu Biedrības sēdēs uzstājies ar sekošiem referātiem: 
graviditas extrauterina diagnostika, par eklampsiju, placenta 
praevia. 
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21. Asistents Aleksandrs Mežciems dziunis 4. aprīli 1891. 
gadā Trikātā, Vidzemē. Pirmo izglītību viņš baudījis mājās, 
tad vienu gadu Palsmanes draudzes skolā; 1901 g. iestājies 
Rīgas Aleksandra ģimnasijā, kuru beidzis 1911. g.; no 1911. līdz 
1916. g. studējis Tērba tas Universitātē medicīnu un 1916. g. 
12. decembrī ieguvis ārsta diplomu. Pasaules karā Mežciems 
strādājis Krievijas Sarkanā Krusta I. skrejošā kolonnā un vēlāk 
pārgājis IV. Vidzemes Latvijas Strēlnieku pulkā, no kura 1917. 
gada novembrī aizbēdzis, lai izvairītos no lielinieku režīma. 
Pēc tam viņš iestājies Tērbatas Universitātes terapeutiskā klī
nikā par ordinatoru un tur nostrādājis no 1917. g. novembra 
līdz 1918. g. 1. jūlijam; tad bēdzis ar citiem virsniekiem un ār
stiem no vācu okupācijas varas uz Archangelsku, kur iestājies 
par ārstu uz kara kuģa „Jaros lava" ; tanī pašā laikā strādājis 
arī Archangelskas un Murmanas jūras slimnīcā. 1918. gada bei
gās Mežciems ar minēto kara kuģi nokļuvis Francijā — Bu-
lonjā un tad Šerburgā, un strādājis Šerburgas kara slimnīcā. 
Kādu laiku viņš darbojies Par īzē Latvijas delegācijā pie Sabie
droto Valšķu miera konferences. 1919. g. 1. maijā viņš ar sa
nitāriem piederumiem Latvijas armijai komandēts uz Liepāju, 
kur nokļuvis 1919. g. 4. jūnijā. Kādu laiku Mežciems strādājis 
Liepājas Sarkanā Krusta slimnīcā, bet tad iestājies brīvprā
tīgi par kareivi pulkv. Baloža brigādē un devies ar studentu 
bataljonu uz fronti; vēlāk pārgājis Malienes partizānos. 1919. 
gada 25. jūlijā viņš iecelts par Liepājas garnizona lazaretes 
virsārstu, pie kam lazareti nācies pašam ierīkot. 1919. gada 
novembrī Mežciems aktīvi piedalījies Liepājas aizstāvēšanā 
pret Bermonta bandu uzbrukumiem, pārzinādams nevien gar
nizona lazareti, bet arī pārsienamo punktu kaujas līnijā. 1921. 
gada 1. janvārī Mežciems iecelts par asistentu Latvijas Univer
sitātes cheirurģiskā propaideutiskā klīnikā un 1924. g. līdz ar 
savu šefu, prof. Alksni, pārgājis uz cheirurģisko fakultātes klī
niku. 1923. gadā Mežciems izturējis Dr. med. pārbaudījumus, 
Viņš apbalvots ar III. šķiras Lāčplēša kara ordeni par nopel
niem Latvijas atbrīvošanas cīņās. 
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P u b l i c ē j i s u n n o l a s ī j i s ārstu zinātniskās bierības 
un kongresos šādus darbus: 1) Pseudartrōses ārstēšana un sva
badu kaulu transplantācija. Referāts nolasīts 1921. g. Latvijas 
Ārstu Biedrībā. 2) Makroglossia, rmakrocheilia, makromelia 
gadījums. Iiespiests Latvijas Ārstu Žurnālā 1925. gadā Nr. 1. 
•3) Ulcus ventriculi et duodeni perforativum. Iespiests Latvijas 
Ārstu Žurnālā 1926. g. Nr. 5,6. 4) Kuņģa čūlas gadījums ar retu 
perforācijas vietas lokalisāciju. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1926. 
gadā Nr. 5.6. 5) Zur Kasuistik der kombinierteu Makroglossia, 
Makromelia und Makrocheilia. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie. 
Bd. 206, 1927. 6) Phimosis un tās ārstēšana pie maziem bēr
niem. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1928. g. Nr. 11/12. 7) Varices 
cruris konservatīvā terapija. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1928. g. 
Nr. 3'4. 8) Periarthrit is humeroscapularis calcarea. Referāts 
nolasīts Latv. Ārstu Biedrībā 1929. g. 

22. Asistents Viktors Milenbachs dzimis 11. oktobrī 1898. 
gadā Jelgavā, Jelgavas kroņa vidusskolu skolotāja M. ģimenē. 
1907. gadā viņš iestājies Jelgavas ģimnasijas sagatavošanas 
klasē; ģimnasiju beidzis ar zelta medaļu Taganrogā, Ukrainē, 
uz kurieni kara apstākļu dēļ ģimnasijā bijusi evakuēta. Bez šīs 
medaļas viņš sajēmis par latīņu darbu „Vita Ovidii" pie Jelgavas 
ģimnasijas pastāvošo Groškes zelta medaļu. 1916. g. rudenī 
Milenbachs iestājies Tērbatas Universitātes medicīnas fakultātē, 
kur studijas turpinājis līdz 1918. g. rudens semestrim; kalpojis 
Latvijas armijā vairākās kājnieku dalās par feldšeru-seržantu. 
1920. g. viņš iestājies Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē, 
kuru beidzis 1924. g. pavasarī. No 1924. g. 15. septembra Milen
bachs bijis par subasistentu pie hiģiainas institūta, 15. septembrī 
1924. g. pavasarī viņš iestājies Latvijas Universitātes dabas
zinātņu fakultātē, kuras kommisiju eksāmenus nolicis 1926. g. 
rudens sesijā; 1927. gadā nolicis medicīnas doktoranda eksā
menus. No tā paša laika viņš strādā arī Latvijas Universitātes 
chēmijas fakultātes laboratorijās. 

23. Jaunākais asistents Verners Nolle dzimis 29. jūlijā 
1900. g. Būdenbrokas doktorātā, Valmieras apriņķī, kur tēvs 
nodarbojies ar ārs ta praksi. 1905. g. vecāki pārnākuši uz pa
stāvīgu dzīvi Rīgā. Seit no 1909. g. viņš apmeklējis reālskolu, 
kuru beidzis 1918. g., sajemdams gatavības apliecību. 1919. 
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un 1920. g. Nolle kalpojis Latvijas armijā, piedalīdamies arī 
kaujās pret lieliniekiem. 1921. g. sākumā, pēc demobilizācijas, 
viņš apmeklējis latīņu valodas kursus pie Izglītības Ministrijas 
un tanī pašā gada rudenī iestājies Latvijas Universitātes medi
cīnas fakultātē. P a studiju laiku no 1924. g. Nolle sācis strā
dāt sava tēva sieviešu prīvātklīnikā par praktikantu, bet no 
1926. g. cheirurģiskā fakultātes slīnikā par subasistentu. Medi
cīnas fakultāti viņš beidzis 1927. g., sajemdams ārsta diplomu, 
un no 1928. g. jūnija piejemts par jaunāko asistentu cheirur
ģiskas fakultātes klīnikā; šo vietu izpilda līdz šim laikam. 

Piedalīdamies L. Ū. cheirurģiskas fakultātes klīnikas asi
stentu zinātniskās sapulcēs, Nolle tur nolasījis sekošus refe
rā tus : 1) P a r apendicitis chronica rentgendiagnōstiku. 2) P a r 
moderno rentgenterapiju cheirurģijā. Latvijas ārstu un zob
ārstu kongresā 1928. g. nolasījis referātu: 3) Par collum fe-
moris lūzumiem. Šis darbs iespiests Latvijas Ārstu Žurnālā 
1929. g. 3/4. burtn. 

24. Jaunākais asistents Edvards Rencis dzimis Rīgā 
17. maijā 1898. gadā. No 1905. g. līdz 1911. g. viņš apmeklējis 
pamatskolu Rīgā un līdz 1917. gadam Rīgas pilsētas reālskolu; 
1918. gadā nobeidzis Rīgas pilsētas virsreālskolu un iestājies 
Tērbatas Universitātes dabaszinātņu fakultātē. 1919. g. un 
1920. g. viņš aktīvi piedalījies Latvijas atbrīvošanas kaujās; 
1920. g. oktobrī pēc demobilisācijas iestājies Latvijas Univer
sitātes medicīnas fakultātē un nobeidzis to 1926. gadā. 1926. g. 
vasaras semestrī Rencis immātrikulēts Minchenes Universitātē, 
kur strādājis farmakoloģijas institūtā prof. Štrauba vadībā; no 
1924. g. rudens līdz 1926. g. strādājis Latvijas Universitātes 
farmakoloģijas institūtā par voluntāru, no oktobra 1926. g. par 
subasistentu un no 1927. g. septembra par jaunāko asistentu. 
1927. g. vasarā Rencis strādājis Zviedrijā, Upsalas Universitā
tes farmakoloģijas institūtā profesora E. L. Bakmaņa un 1928. g. 
rudenī Beļģijā, Gentes Universitātes farmakoloģijas institūtā 
prof. lieimansa vadībā. 1924. gadā Rencis izdevis latviešu va
lodā farmakoloģiju un toksikoloģiju pēc prof. Amslera lekcijām. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Par_ antipvretica analģetisko 
darbību pie dzīvnieka. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1926. g. 
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3/4 burt. 2) Die Verlangsamung der Herztātigkeit durch 
Morphin. Arch. fiir exp. Path. u. Pharm. 1927, Bd. 125, 
5. 352. 3) Some investigations into the pharmacodvnamic pro-
perties of chlorophvll. Upsala Lākorefōrenings fōrhandliugar. 
Nyfōljd, 1927, Bd. 33, S. 371. 4) Action de l'msuline sur l'anēmie 
expērimentale du lapin. Contribution ā l'ētude des substances 
inhibitrices du sang dans l 'hyperglycēmie. Comptes rendus des 
sēances de la Soc. de biol., 1928, t. 98, p. 816. 5) Action de la 
chlorophylle sur Ies organes ā inmervation autonome. Cpt. 
rendus des sēances de la Soc. de biol., 1928, t. 98, p. 818. 
6) Action de la chlorophylle sur la pression sanguine et Ies 
vaisseaux sanguins. Cpt. rendus des sēances de la Soc. de 
biol., 1928, t. 98, p. 812. 7) Action de la chlorophylle sur Ies 
thrombocytes et des leucoeytes sanguins du lapin. Cpt. ren
dus des sēances de la Soc. de biol., 1928, t. 98, p . 814. 8) Ober 
die VVirkung der Lokalanaesthetika auf die isolierten Blutge-
iāBe des Frosches. Arch. f. exp. Path. u. Pharmakol. , 1923, 
Bd. 131, S. 357. 9) Die „Potential"- oder Phasen\virkungen der 
Lokalanaesthetika am FroschgefāBprāparat (kopā ar C. Ams-
leru). Arch. f. exp. Path. u. Pharmakol., 1928, Bd. 133, S. 274. 
10) Zur Dynamik und Theorie mehrphasischer VVirkungen 
(kopā ar C. Amsleru). VViener Mediz. Woch., 1928, Nr. 38. 
11) Vom Mechanismus mehrphasischer "VVirkungen. I. Teil. 
Die Phasenvvirkungen der Kokaingruppe. Arch. f. exp. Path . 
u. Pharmakol. , 1928, Bd. 135, S. 19. 12) Zur Pharmakodyna-
mik des Chlorophylls. Skand. Arch. f. Physiologie, 1929. 
13) Chlorophyll und Blutbild. Skaud. Arch. f. Physiologie, 
1929. 14) Vom Mechanismus mehrphasischer "VVirkungen. 
II. Teil. Versuch einer allgemeinen VVertung (Theorie) der 
Phasenvv'irkungen. Arch. f. exp. Path. u. Pharmakol. , 1929. 
15) Ober eine Art Umkehr der Bariumvvirkung am GefāBprā-
parat durch Glieder der Kokaingruppe. Arch. f. exp. Path. u. 
Pharmakol., 1929. 16) Lokalanaesthetik und Adrenalin. 
Arch. f. exp. Path. u. Pharmakol. , 1929. 

25. Asistents Kristaps Rudzītis dzimis 1899. g. 23. aprīli 
Tadaiķos, Grobiņas, tagad Liepājas apriņķi skolotāja ģimenē; 
iestājies 1909. gadā Liepājas Nikolaja ģimnasijā un vidusskolu 
nobeidzis ar zelta medaļu 1917. gadā Pēteŗpili; 1917. gadā iestā-
jiem Pēteŗpili Kara medicīnas Akadēmijā, kuru nobeidzis 1922.g. 
Students būdams 3 gadus (1919.—1922.) strādājis iekšējo sli
mību slīnikā pie prof. Čistoviča. 1922. g. rudeni viņš atgriezies 
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Latvijā un no septembra mēneša strādājis kā subasistents tera-
peutiskā fakultātes klīnikā. Rudenī 1923. g. Rudzītis iegūst ārsta 
tiesības Latvijā un ievēlēts par jaunāko asistentu terapeutiskā 
fakultātes klīnikā; 1928. g. rudenī ievēlēts par asistentu. Aprīlī 
1929. gadā viņš komandēts uz ārzemēm uz 1 gadu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Par_ kalnu saules iespaidu 
uz asins morfoloģiju. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1925. 
2) P a r spasmofiliju pie pieauguša. Latv. Ārstu Žurnāls. 
3) Ober leukozvtāre Blutverānderungen unter dem Ein-
flusse phvsikalisch - chemischer Prozesse. Fol. Haema
tolog. Bd. 33, Arch. 312, 1926. 4) Ein leukozvtāres Phaenomen 
bei der Pneumonia crouposa in phvsikalisch-chemischer Be-
leuchtung. Fol. Haematolog. Bd. 37, H. 3/4. 1928. 5) Ober 
einen Fall von Lvmphogranulomatosis maligna, kombiniert mit 
Tūberkulōse. Fol. Haematolog. Bd. 36, H. 3/4. 1928. 6) Unter
suchungen ūber den Einfluss einiger igas- und dampffōrmiger 
Mittel auf den menschlichen Organismus. I. Uber den Einfluss 
gasfōrmiger Mittel auf die Magensekretion. 7) II. Verānde-
rungen des leukozvtāren Blutbildes nach Magen und Diek-
dannreizung. W. KL \V. 1928. Nr. 39. 8) Leikocitāri faino-
ineni sakarā ar dažu gremošanas orgānu patoloģiju. Latvijas 
Ārstu Žurnāls. 1929. g. Nr. 1/2. 

26. Vecākais asistents Rober ts Šiliņš dzimis 31. decembrī 
1888. g. Rīgā, beidzis Rīgas Aleksandra ģimnasiju 1908. g., tanī 
pat gadā iestājies Kijevas Universitātes medicīnas fakultātē un 
pilnu kursu beidzis maijā 1914. g., ārsta diplomu ieguvis maijā 
1918. g. 14. jūlijā 1914. g. viņš iesaukts kara klausībā un ieda
līts Lembergas evakuācijas punktā, pēc kam Donas un Kal-
miku kazaku pulkos. No oktobra 1918. g. līdz 31. janvārim 
1919. g. Šiliņš bijis bēgļu gaitās no Donas apgabala līdz Lie
pājai; no februāra 1919. g. līdz oktobrim 1920. g. Liepājas pil
sētas slimnīcā lipīgo un iekšējo nodalu asistents; no 21. febr. 
1919. g. līdz 1. augustam 1920. g. Liepājas garnizona kara ārsts 
(Liepājas jaunformējamo spēku ambulancē, Grobiņas bataljonā. 
Dobeles pulkā, Zemgales artilērijas pulkā); no 15. decembra 
1920. g. līdz oktobrim 1922. g. vecākais ordinators Daugavpils, 
vēlāk Rīgas kara slimnīcas iekšējo un lipīgo slimību nodalās: 
no 15. septembra 1922. g. Latvijas Universitātes terapeutiskas 
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klīnikas asistents. Zinātniskā komandējumā viņš bijis 1925. g. 
uz Vīnes klīnikām un 1927. g. uz Minchenes klīnikām. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Novoprotina iespaids pie ulcus 
ventriculi terapijas L. U. Ter . Chēmijā. 2) Anaemia perniciosa 
pēc Rīgas pilsētas silmnīcas datiem pēdējos 25 gados. 

27. Asistents Jānis Skuja dzimis 1886. g. Vec-Piebalgā, 
beidzis Rīgas pilsētas ģimnasiju 1905. g., Maskavas Universi
tātes fisikas un matemātikas fakultātes dabas zinātņu nodalu 
ar I. šk kandidāta grādu un Maskavas Universitātes medicīnas 
fakultāti 1914. g. Šinī gadā Skuja iesaukts kā ārsts aktīvā 
kara dienestā. Valsts eksāmenus viņš nolicis pie Latvijas Uni
versitātes medicīnas fakultātes 1921. g. No 1921. g. līdz 1. jūli
jam 1929. g. Skuja bijis par Latvijas Universitātes medicīnas 
fakultātes asistentu pie fisioloģijas katedras. Papildinājies viņš 
savā priekšmetā: 1928. gada vasarā Vīnes Universitātes fisiolo
ģijas institūtā un 1929. gada vasarā — Gracas Universitātes 
fisioloģijas institūtā. 

28. Asistents Pauls Štolceris dzimis 1897. gada 24. aprīlī 
Jelgavas apriņķa Bērzmuižas pagasta II. skolā, kur tēvs darbo
jies par tautskolotāju. 1908. gadā viņš iestājies Jelgavas ģimna
sijā; 1915. gada pavasarī ieguvis minētā ģimnasijā gatavības 
apliecību un tā paša gada rudenī iestājies Tērbatas Universi
tātes medicīnas fakultātē; kara apstākļu dēļ Štolceris 1918. g. 
bijis spiests studijas minētā universitātē pārtraukt . 1919. gada 
aprīļa mēnesī Štolceris iestājies Latvijas nacionālā armijā 
II. Cēsu rotā; no 1920. gada janvāra izpildījis II. Ventspils pulka 
jaunākā ārsta vietu. 1920. gada septembrī viņš demobilizējies 
un 1921. gada rudenī iestājies Latvijas Universitātes medicīnas 
fakultātē, kur 1923. gada decembrī ieguvis ārsta diplomu. Pēc 
augstskolas beigšanas Štolceris nodarbojies par pašvaldības 
ārstu Kuldīgas apriņķa Skrundas pagastā, līdz 1925. gada sep
tembra mēnesim. No minētā laika līdz tagadējam viņš darbo
jas par asistentu pie Latvijas Universitātes medicīnas fakultā
tes diagnostikas katedras un iekšējo slimību propaideutiskās 
klīnikas 
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29. Jaunākais asistents Edvards Strautiņš dzimis Liepājā 
1. augustā 1902. gadā; vidusskolas izglītību baudījis Liepājas 
Nikolaja ģimnasijā no 1913.—1915. g., Maskavā — 4-tā evakuētā 
Varšavas ģimnasijā no 1915.—1917. g., Baku — 4-tā pilsētas 
ģimnasijā no 1917.—1919. g., un 1921. gadā, pārbraucot ar sa
viem vecākiem atpakaļ Latvijā, iestājies Liepājas pilsētas reāl-
ģimnasijā, kuru arī absolvējis. 1921. gadā Strautiņš iestājies 
Latvijas Augstskolas medicīnas fakultātē; 1922. gadā ģimenes 
apstākļu dēļ spiests pārtraukt studijas Latvijas Universitātē un 
pārcelties uz dzīvi Vācijā, kur iestājies Jenas Universitātes me
dicīnas fakultātē; pēdējo beidzis 1926. gadā „cum laude" un 
ieguvis Dr. med. grādu. 1926. gadā viņš pārbraucis Latvijā, 
iestājies no jauna Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē un 
1927. gada rudens sesijā nolicis valsts eksāmenus ar atzīmi „loti 
sekmīgi". 

30. Asistents Miķelis Veidemanis dzimis 1895. gada 7. ap
rīlī Rīgā; beidzis Rēveles Nikolaja ģimnasiju 1915. gadā; tā 
paša gada rudenī iestājies Pēterpils Kara Medicīnas Akadēmijā, 
kuras trīs kursus beidzis pēc kursu sistēmas 1918. gadā. Līdz 
1919. g. decembrim viņš kalpojis Igaunijā pulka jaunākā ārsta 
amatā; pēc tam brīvprātīgi iestājies Latvijas nacionālā armijā 
un sabijis vairāk karaspēka dalās par pulka jaunāko ārstu līdz 
1922. gada pavasar im; piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās. 
Prakt iskā medicīnā Veidemanis strādājis 1916. g. vasarā dīvī-
sijas pārsienamā punktā pie „Nāves salas" un 1917. g. vasaras 
brīvlaikā I. Latviešu strēlnieku brigādes lazaretē, par studentu 
praktikantu. 1922. g. vasarā un rudenī viņš bijis par Rīgas 
apriņķa sanitārārsta palīgu dezinfektoru 1922. g. rudens seme
strī Veidemanis turpinājis iesāktās medicīnas studijas Latvijas 
Universitātē, kuras pilnu kursu loti sekmīgi beidzis, iegūdams 
ārsta grādu 1923. g. decembrī. 1922. gada ziemā viņš ievēlēts 
par Latvijas Universitātes tiesas medicīnas institūta subasi
stentu un par to sabijis līdz 1924. g. 1. janvārim, kad ievēlēts 
par tā paša institūta jaunāko asistentu. No 1924. g. decembra 
līdz 1925. g. pavasarim Veidemanis izpildījis Rīgas apriņķa 
ārsta pienākumus; bez tam vairākkārtīgi izpildījis Rīgas ap-
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riņķa ārsta pienākumus un Rīgas tiesu un policijas ārstu pienā
kumus; vairākkārtīgi aicināts par ārstu ekspertu Rīgas un pro
vinces tiesās. No 1927. g. janvāra Veidemanis strādā zinātni
skās tiesas ekspertīzes institūtā pie Tiesu Palātas prokurora. 
1928. g. augustā viņš iecelts par Rīgas III. rajona tiesas un po
licijas ārs tu ; 1928. g. septembrī ievēlēts par Latvijas Univer
sitātes tiesas medicīnas institūta normālasistentu. 1925. un 
1926. mācības gadā Veidemanis izturējis doktoranda pārbau
dījumus pie Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes; 1927. 
un 1928. g. bijis ārzemju zinātniskā komandējumā uz Berlīni 
un Vīni; lasījis vairāk publisku lekciju. 1929. g. aizstāvējis di
sertāciju un ieguvis medicīnas doktora grādu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Nelaimes gadījums vai nāve 
no dabiska cēloņa. Latvijas Ārsta Žurnāls. 1926., 9 10. burtn. 
2) Dzimuma kār tas noteikšana tiesas priekšā. Latv . Univ. Raksti 
XVL. burtn. pielikums. 3) P a r personas identitātes noteik
šanu ar asins izmeklēšanas palīdzību. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis. 1927. g. Nr. 4. 4) Miesas bojājutnj un to sekas no 
tiesas medicīnas viedokļa. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1927. g. 
9/10. burtn. 5) P a r asins aglutinācijas grupām un viņu pielie
tošanu medicīnā. Latvijas Ārstu Žurnāls. 1928. g. 7/8. burtn. 
6) Die Verteilung der Blutgruppen in Lettland. VViener med. 
VVoch. Nr. 41, 1928. 7) Uber die Konstanz der Blutgruppen 
nach dem Tode. Eesti Arst. 1928, Nr. 8. 8) Uber die Vertei
lung der Blutgruppen bei Leprōsen. VVieuer Klinische W o -
chenschr. (atrodas iespiešanā). 9) Latvijas likums par algotu 
darbinieku apdrošināšanu nelaimes gadījumos no sociālmedi-
cīnas viedokļa. II. Latvijas ārstu un zobārstu kongresa darbi 
(atrodas iespiešanā). 10) Asinsgrupu nozīme paternitātes no
teikšanai Latvijā un viņu konstance. (Pēdējo darbu iesniedzis 
par disertāciju medicīnas doktora grāda iegūšanai). 

31. Asistents Nikolajs Vētra dzimis 1. jūlijā 1897. gadā 
Tirzas pagasta Dārtiņos (Valkas apr.). Viņš iestājies brīv
prātīgi armijā 25. maijā 1919. gadā, piedalījies Latvijas atbrī
vošanas cīņās un izstājies no armijas 16. oktobrī 1921. gadā. 
Pirmizglītību Vētra guvis mājās, apmeklējis 1 gadu Tirzas 
draudzes skolu, 1 gadu Rīgas Millera reālskolu, pārgājis uz 
Rīgas pilsētas reālskolu, kuru nobeidzis 1915. gadā. Papildus 
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eksāmenu latīņu valodā viņš noturējis pie Pēterpils XII. ģimna
sijas 1916. gadā. Vētra studējis Pēterpils Psīchoneuroloģiskā 
Institūtā, Tērbatas Universitātē un Latvijas Universitātē. Lat
vijas Universitātes medicīnas fakultāti viņš nobeidzis 1923. g. 
decembrī: doktoranda eksāmenus izturējis 1926. gada sesijā 
No 1922. gada oktobra Vētra strādājis par subasistentu un nc 
1924. gada līdz 1928. gada 1. jūlijam par jaunāko asistentu pie 
medicīnas fakultātes mikrobioloģijas katedras. Šinī laikā viņš 
vadījis praktiskos darbus bakterioloģijā un seroloģijā medi
cīnas, zobārstniecības un farmācijas studentiem. No 1926. g. 
1. jūlija Vētra ievēlēts par iekšējo slimību hospitāļus klīnikas 
asistentu. 1925. gada Latvijas ārstu kongresā viņš referējis 
par . Jauniem pajēmieniem tūberkulōses bacillu kultivēšanā" 
(iespiests kongresa rakstos). Viņš noturējis dažus desmitus po-
pulāri-medicīniskus priekšlasījumus Centrālās Izglītības Savienī
ba*, Ārpusskolas Izelītības Kongresu Padomes, Slimo Kašu Sn-
vienības un Rīgas Radiofona izdevumā. Sākot ar 1927. gadi; 
Vētra ir Kaucmindes mājturības semināra ārsts un hiģiainas 
skolotājs. Mēnešraksta «Tautas Veselības" atbildīgais redaktors 
viņš ir no 1. VIII. 1927. gada līdz 1. jūl. 1928. gadam. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Influence un gripa. Tautas 
Veselība, lpp. 7., 1927. g. 2) Ūdens. Tautas Veselību, lpp. 97. 
1927. g. 3) Sargājieties no tīfa. Tautas Veselība, lpp. '159. 
1927. g. 4) 1927. gadā iespiestā brošīra: Saaukstēšanās. 

32. Jaunākā asistente Marta Vīgante dzimusi lauksaim
nieka ģimenē 1900. g. 18. mar tā Kūduma pagasta Picuļos, Cēsu 
apriņķī. Pirmo izglītību viņa baudījusi vietējā pamatskolā: 
pēc tam M. Neija Cēsu sieviešu ģimnasijā, kuru beigusi 1920. g. 
Tai pašā gada rudenī Vīgante iestājusies Latvijas Universitātes 
medicīnas fakultātē, kuru beigusi 1926. gada rudens semestrī 
ar atzīmi „loti sekmīgi". 1925. g. janvārī viņa ievēlēta par 
subasistenti pie iekšēju slimību hospitālās klīnikas katedras: 
1928. g. oktobrī ievēlēta par jaunāko asistenti pie minētās ka
tedras. 

33. Asistents Aleksandrs Vītoliņš dzimis 30. janvārī 1896. 
gadā Madonas apriņķī, Vietalvas pagasta Vērsēnu mājās. 



525 

Pirmo izglītību viņš baudijis mājās, pēc tam iestājies Vietalvas 
divklašu ministrijas skolā, kuru beidzis 1910. g.; sagatavojies 
tālāk ar privātstundām un 1912. g. iestājies Rīgas pilsētas ģim
nasijā, kuru beidzis 1917. g. 1917. g. rudenī Vītoliņš iestājies 
Tērbatas Universitātes medicīnas fakultātē, kur studējis līdz 
1918 g. I. sēm. beigām; 1918. g. rudenī iestājies Tērbatas vācu 
okupācijas laika universitātē, kur studējis līdz viņas slēgšanai 
(vienu semestri). 2. jūlijā 1919. g. Vītoliņš iestājies brīvprā
tīgi Latvijas armijā Rīgā, V. bataljonā IV. rotā ; vēlāk no tu
rienes pārvests par medicīnas feldšeru uz armijas I. sanitāro 
vilcienu, kur kalpojis līdz 28. februārim 1921. g. 1920. g. rudenī 
Vītoliņš iestājies Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē, 
kuru beidzis loti sekmīgi ar ārsta grādu 7. februārī 1927. gadā. 
No 1925. gada 10. oktobra viņš strādājis par voluntāru subasi
stentu Latvijas Universitātes iekšējo slimību propaideutiskā 
klīnikā; pēc medicīnas fakultātes beigšanas par voluntāru asi
stentu turpat; no 1. jūlija 1928. g. — par jaunāko asistentu Lat
vijas Universitātes iekšējo slimību propaideutiskā klīnikā. 

34. Asistents Jānis Vilde dzimis 16. aprīlī 1900. g. Tur
kalnes pagastā, apmeklējis Ropažu pagasta un draudzes sko
lu; 1913. g. iestājies Rīgas pilsētas reālskolā, 1915. g. kara 
apstākļu dēļ pārgājis uz Tērbatas reālskolu un 1917. g. uz Lat
viešu Izglītības biedrības vidusskolas ģimnasijas nodalu, kuru 
beidzis 1919. g. pavasarī. Latvijas Universitātē Vilde immātri-
kulējies 1919. gada rudenī; 1919.—1920. g. bijis kara dienestā. 
Latvijas Universitāti Vilde beidzis loti sekmīgi 1924. gada de
cembrī. No 1920.—1925. g. viņš strādājis kā subasistents pie 
Latvijas Universitātes anatomijas katedras un pēc tam turpat 
dažus mēnešus kā jaunākais asistents; no 1925. g. maija līdz 
1926. gada septembrim kā subasistents pie Latvijas Universitā
tes nervu slimību klīnikas, tad līdz 1928. g. septembrim turpat 
kā jaunākais asistents un pēc tam — asistents. 1924. g. Vilde 
godalgots ar 1. godalgu par darbu „Māteriāli par lībiešu antro
poloģiju.'" No 1927. g. novembra līdz 1928. g. jūlijam viņš papil-
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dinajies nervu sistēmas histopatoloģija „Deutsche Forschungs-
anstalt fiir Psychia t r ie" Minchenē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : _ 1) Lobus azygos — retā labās 
plaušas anomālija — Latv. Univ. raksti IX. — 1924. 1-a) Sui 
un cas de lobe azygos — Compt. rend. soc. Biolog. P a n s — 
1925. 2) Materiāli par lībiešu antropoloģiju — Latv. Univ. 
raksti X. — 1925. 3) Uber eine bisher unbekannte Ursprungs-
mōglichkeit des M. serratus posterior inferior. — Anatom. 
Anzeiger. Bd. 59. — 1924/25. 4) P a r latviešu antropoloģiju — 
Daba 1925. 5) Der praeaortale Verlauf der V. hemiazygos — 
Latv. Univ. raksti XII. — 1925. 5-a) La disposition preaor-
tique de la veine dēmi - azygos — Compt. rend. soc. Biol. 
Paris — 1925. 6) Uber das Gewichtsverhāltnis der Hirn-
hālften beim Menschen — Latv . Univ. raksti XIV. — 1926. 
7) Materiāli par latviešu smadzeņu svaru — Latv. Univ. raksti 
XIV. — 1926. 8) P a r smadzeņu svara nozīmi — Daba 1926. 
9) Par zempakauša dūrienu — Latv. Ārstu Žurn. 1927. 10) Par 
abpusēju reumatisku u. auriculotemporales neuralģiju — Latv. 
Ārstu Žurn. 1927. 11) Mātes un meitas smadzeņu audzējs — 
Latv. Ārstu Žurn. 1927. 12) Pa r funkcionālas dabas cirkulā
cijas traucējumiem pie smadzeņu asiņošanas — 2. Latv. ārstu 
un zobārstu kongr. darbi — 1929. 13) Vairāki populāri raksti 
par antropoloģiju, nervu slimībām žurn. „Nākotnes spēkā" un 
konversācijas vārdnīcā. 14) Vairāki zinātniski un populār
zinātniski referāti ā rs tu b-bās un citur. 

35. Asistente Minna Zušmane-Mazkalniņa dzimusi 1892. 
gadā Laudones muižā; 1911. g. beigusi Rīgas Maldoņa ģimna-
siju; tanī pašā gadā iestājusies Kijevas sieviešu medicīnas insti
tūtā, kura pilnu kursu beigusi 1916. g., izturēdama valsts eksā
menu pie Kijevas Universitātes. No 1916.—1918. g. viņa strā
dājusi D.-R. frontē „Zemstvu" savienības hospitālī, bet no 
1918.—1919. g. Kijevas pilsētas slimnīcas sieviešu slimību no
daļā; 1919. g. sākusi strādāt ādas un venērisko slimību nodaļā, 
kur darbojusies līdz 1920 gadam, kad atgriezusies Latvijā. 
1921. g. Mazkalniņa strādājusi valsts Aleksandra augstumu slim
nīcas sieviešu venērisko slimību nodaļā kā voluntāre; pēc tam 
iestājusies pilsētas slimnīcas ādas un venērisko slimību nodaļā, 
kur darbojusies tāpat kā voluntāre līdz pat 1922. gada jūlijam, 
kad tikusi ieskaitīta pie universitātes ādas un venērisko slimību 
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katedras kā jaunākā asistente. Strādājot universitātes klīnikā, 
viņa lasījusi priekšlasījumus par venēriskām slimībām un viņu 
apkarošanu kursos, sarīkotos mātēm, Baltā Krusta sarīkotos 
priekšlasījumu ciklos u. c. Izjemot populāri-zinātnisku apce
rējumu par venēriskām slimībām un tā apkarošanu, zinātnisku 
iespiestu darbu nav. 1928. gadā viņa izturējusi doktoranda ek
sāmenus. 



IX. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
fakultāte. 

A. Profesori. 
1. Profesors Kārlis Balodis dzimis 1864. g. 20. jūnijā Kok

neses draudzē, sagatavojies ar pašmācīšanos abitūrijai un no
licis gatavības pārbaudījumus Jelgavas ģimnasijā decembri 
1883. g., studējis Tērbatā teoloģiju no 1884. līdz 1887. g. ru
denim, bijis par kandidātu Vidzemē 1888. g., ceļojis pa Brazi-
liju no 1889. līdz 1891. g., tad studējis Jenā ģeogrāfiju un dabas 
zinātnes un prōmovējies ar disertāciju Der Staat Santa Catha-
rina in Sūdbrasilien. K. Balodis bijis par evaņģ.-luteriskās drau
dzes mācītāju Zlatoustā (Uralos) no 1893. g. līdz 1895. g. pa
vasarim, apkalpojis reizē ari Ufas latviešu kolonistus. Tanī 
laikā viņš kopā ar Dr. med. L. Beseri sarakstījis darbu par pa
reizticīgo Krievijas iedzīvotāju mirstību. 1895. gada rudenī 
Balodis devies uz Mincheni, pēc tam uz Berlīni studēt tautsaim
niecību un statistiku; pielaists par privātdocentu Berlīnes Uni
versitātē decembri 1899 g. uz habilitācijas darba Die Lebeus-
dauer der lāndischen und stādtischen Bevōlkerung und die 
mittlere Lebensdauer in Stadt und Land pamata. Viņš bijis 
arī par redaktoru Rīgā no 1900. līdz 1902. g. pie „Mājas Viesa". 
, ,Mēnešraksta" un „Dienas Lapas" . K. Balodis ievēlēts par Prū
sijas Statistiskās valdes locekli aprīlī 1904. g., par profesoru 
Berlīnē jūnijā 1905. g. ar uzdevumu lasīt par Krievijas agrār-, 
rūpniecības apstākļiem un finansēm; bez tam viņš Berlīnes Uni
versitātē lasījis vispārējo un saimniecības statistiku, satiksmes 
un koloniju politiku un 1915.—1918. g. Ādolfa Vāgnera un Zē-
ringa vietā par vispārējām finansēm. K. Balodis bijis piekoman-
dēts no 1908. līdz 1909. gadam vācu Reichsschatzamt'am (fi
nansu valdei), kur rediģējis un pa daļai pats sarakstījis II. un III-
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piemiņas rakstu sējumus par lielvalšķu finansēm un pēdējo gadu 
desmitu saimniecisko attīstību. Viņš izstrādājis vācu valdības 
uzdevumā 1906., 1908., 1912. un 1914. gada piemiņas rakstus 
par Vācijas apgādību un pārtiku un izejvielām kara laikā, kāpēc 
bijis karā laikā, blakus savam kārtējam darbam statistiskā 
valdē, piekomandēts vācu kara valdē (Kriegsamt) ar uzdevumu 
pastāvīgi sniegt ziņojumus par Antantes valšķu apgādāšanu ar 
pārtiku un par zemūdens kara panākumiem. K. Balodis izstrā
dājis piemiņas rakstus par kārtiņu sistēmas ievešanu Vācijā un 
nepieciešamo lauksaimniecības statistikas reformu; vadījis kara 
laikā bez iedzīvotāju statistikas arī Prūsijas agrārstatistiku, re
formētu pēc viņa aizrādījumiem. Pēc kara 1919. gada rudenī 
viņš pārnācis Latvijā, kur no tā laika darbojas par profesoru 
Latvijas Universitātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. 1) Der Staat Santa Catharina 
in Sūdbrasilien. Jena, Dissertation, 1892. 2)CMepTH0CTb,B03-
p a c T H b i H cocTaBTj H AOJirOB'EHHOCTb pvccKaro npaBOCJiaBHaro 
H a c e j i e m H , kopīgi ar Dr. med. L. Beseri, Pēterpilī 1895. g. 
140 lp.; godalgots 1898. g. ar Pēterpils Zinātņu Akadēmijas lielo 
zelta medaļu. 3) Die wirtschaftliche Lage Russlands. Schmol
lers Jahrbuch 1898, 96. lp. 4) Die \virtschaftliche Bedeutung 
von Sibirien. Conrads .Jahrbūcher 1896. 47 lp. 5) Die Bedeu
tung der Landvvirtschaft und der Industrie in Deutschland. 
Schmollers Jahrbuch, 1898, 58 lp. 6) Die Bedeutung von Sūd
brasilien fūr die deutsche Kolonisation. Schmollers Jahrbuch 
1899, 24 lp. 7) Die Lebensfāhigkeit der lāndlichen und stādti-
schen Bevōlkerung. Leipzig, 1897, 93 lp. 8) Die mittlere 
Lebensdauer in Stadt und Land. Schmollers Forschungen, 
1899, 140 lp. 9) Die deutsch-russichen Handelsbeziehungen. 
Schriften des Vereins fūr Sozialpolitik, 1899, 64 lp. 10) Die 
deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen. Schriften des 
Vereins fūr Sozialpolitik, 1899, 48 lp. 11) Landwirtschaft und 
Kolonisation im spanischen Amerika. Schmollers Forschungen, 
1903, 35. lp. 12) Die Sterblichkeit der orthodoxen Bevōlkerung 
Russlands 1851—1890. Allgem. Statist. Archiv, 1896, 351 lp. 
13) Deutschlands wirtschaftliche Enrwickelung seit 1870. 
Schmollers Jahrbuch 1900, 24 lp. 14) Schnellverkehr und 
Tarifreform. Schmollers Jahrbuch 1904, 45 lp. 15) Wohnungs-
frage und Gartenstadtproblem. Schmollers Jahrbuch 1908. 
64 lp . 16) Zur Frage nach den Gewinnen der Terraingesell-
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schaften. Schmollers Jahrbuch 1908, 16 lp. 17) Das Versuchs-
gut puednau. Schmollers Jahrbuch 1903, 10 lp. 18) Die P r o -
duktivitāt der Landvvirtschaft. Schriften des Vereins fūr 
Sozialpolitik, Band 12, 1909, 37 lapp. 19) Beitrāge zur Frage 
nach der Produktivitāt der Arbeit, I. die Produktivitāt der 
Arbeit in der Land\virtschaft. Schmollers Jahrbuch, 
Band XXIX, 1906, 28 lapp. 20) Die Produktivitāt der indu-
striellen Arbeit. Schmollers Jahrbuch 1910, 35 lapp. 21) Sterb-
lichkeit und Fortpflanzung der Stadtbevolkerung. Conrads 
Jahrbūcher 1909, 21 lapp. 22) Richard Boeckh und das Statist. 
Jahrbuch der Stadt Berlin. 1876—1900. Schmollers Jahrbuch 
1902, 16 lapp. 23) Der Streit um die finanzielle Belastung des 
deutschen Volkes. Conrads Jahrbūcher 1908, 15 lapp. 
24) Die Statistik in Deutschland, Mūnchen 1911, Gūterbedarf 
und Konsumtion. 15 lapp. 25) Die vvissenschaftlichen Ansichten 
ūber Kolonialpolitik, aus der Festschrift fūr Schmoller 1908, 
12 lapp. 26) Brasilien. 1904, 25 lapp. 27) Deutsche Volks-
ernāhrung im Kriege. Preussische Jahrbūcher 1914. 28) Die 
Stellung der ōsterreichischen Landwirtschaft. Schriften des 
Vereins fūr Sozialpolitik, 1916, 30 lapp. 29) Die Reichssteuer-
Vorlagen vom Mārz 1916. Schmollers Jahrbuch 1916, 16 lapo. 
30) Die Volksernāhrung in Krieg und Frieden. Schmollers 
Jahrbuch 1915, 37 lapp. 31) Die Volksernāhrung im ersten 
und zweiten Kriegsjahre. Schmollers Jahrbuch 1916, 24 lapp. 
32) Grundriss der Statistik. Berlin 1913, 347 lapp. 33) Die 
VViedergutmachungsfrage und ihre Lōsung. Berlin 1921, 19 lapp. 
34) Der Bankerott der freien VVirtschaft. Jena 1923, 58 lapp. 
35) Der Zukunftstaat, 1. Auflage Stuttgart 1898, 104 lapp.: 
2.Auflage (pilnīgi jauns izdevums), Stuttgart 1919, 240 lapp: 
3. Auflage 1920, 280 lapp.; 4. Auflage, Berlin 1927, 307 lapp. 
36) Die Sparkassen in Preussen. Zeitschrift des Preuss. Statist. 
Landesamts 1904. 37) Die Dampfkraft in Preussen. Turpat 
1906. un 1908. 38) Die wissenschaftlich richtige Berechnung 
der Indexziffern. Turpat 1912. 39) Die Bevōlkerungsbevveguug 
der letzten Jahrzehnte in Preussen und einigen and. Staaten 
Europas. Turpat 1914. 40) Die Ackerstadt. Berlin 1918. 58 lapp. 
41) Palāstina. Berlin 1918, 40 lapp. 42) Wie viele Menschen 
kann die Erde ernāhren? Schmollers Jahrbuch 1912. 43) La 
Latvie. Latv. Univ. Rakstos III. burtn. .1922^ g., 35 lapp. 
44) Les forces hydrauliques de la Latvie. L. Univ. Rakstos 
VI. burtn. 1923. g., 28 lapp. 45) Quel maximum de population 
notre terre est elle en ētat d 'alimenter? Latv. Univ. Rakstos 
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IV. burtn. 1922. g., 37 lapp. 46) Garden cities or agricultural 
cities? Latv. Univ. Rakstos 1924. g., X. burtn., 43 lapp. 47) Epa-
jymie SKOHOMkiecKie B o n p o c u Poccim CFIB. 1904, 78 lapp. 
48. MapKCH3MT> H.1H T e o p i H BblCUieH npOH3BOflHTe^bHOCTH? CĪ1B. 
1904. 35 lp. 49) Ievads tautsaimniecībā, Tautsaimniecības teo
rija. Rīgā, 1920. g. II izdevums 1924. g. 242 lapp. 50) Oiko-
nomiska politika. Rīga, 1923. g. 172 lapp. 51) Die vvirtschaft-
lichen Grundiagen der russischen Volksvvirtschaft, Sonderab-
druck aus Russlands Kultur und Volksvvirtschaft. Berlin, 1912. 
52) Sovvjet-Russland. Berlin, 1920, 58 lapp. 53) Die Wechsel-
beziehungen zvvischen Stadt und Land. Berlin 1918. 201 lapp. 
aus : Arbeitsziele der deutschen Landwirtschaft nach dem 
Kriege. 54) Die Finanzen der Grossmāchte. Berlin 1908, II. sēj. 
55) Die deutschen Finanzen nach dem Kriege. Berlin 1918. 
Separatabdruck aus : „Europāische VVirtschaftszeitung" 1918., 
60 lapp. 56) Die „Nova Anlantis" des Bacon. Latv. Univ. 
Rakstos XIV. b. 1926. g. 

B. Oikonomista sekosi rakst i : 1) 1924. g. Nr. 5. Doles 
spēka stacijas finansēšanas problēms. 2) 1924. g. Nr. 8. Kā pa
nākt lielāku tīrienēmumu no mūsu mežiem. 3) 1924. g. Nr. 12. 
Muitas tarifa jautājums. 4) 1924. g. Nr. 15. Mežu atjaunošana. 
5. 1924. g. Nr. 20. Linu ražošana un izstrādāšana. 6) 1924. g. 
Nr. 22. Tabakas monopols. 7) 1925. g. Nr. 6. Sociālie likumi. 
8) 1925. g. Nr. 7, 8, 9. Mūsu kuģniecības nākotne. 9) 1925. g. 
Nr. 11. Mūsu'tekstilrūpniecības nākotne. 10) 1925. g Nr. 12/13. 
Valsts monopols. 11) 1926. g. Nr. 4. Dānijas lauksaimniecība. 
12) 1926. g. Nr.. 6. Dānijas rūpniecība., kuģniecība un finanses. 
13) 1926. g. Nr. 10, 11. Padomju Krievijas saimnieciskā attī
stība. 14) 1926. g. Nr. 15/16. Padomju Krievijas finanses, tran
sports un rūpniecība. 15) 1927. g. Nr. 6. Fords un fordisms. 
16) 1927. g. Nr. 12/13. Pasaules saimnieciskā konference Že-
nevā. 17) 1927. g. Nr. 12/13, 14/15. Paneuropas un Austrum
e i ropas Savienotās Valstis. 18) 1927. g. Nr. 23._ Latvijas j a u 
nais muitas tarifs. 19) 1928. g. Nr. 7. Mākslīgo mēslu problems. 
20) 1928. g. Nr. 10. Dzelzs āmura jautājums Latvijā. 21) 1928. g. 
Nr. 10. Ūdens speķa stacijas Latvija. 

2. Profesors Jānis Čakste ( t ) dzimis 1859. g. 14. septembrī 
Lielsesavas pagastā, Čakstes-Zirņu mājās. Pirmo izglītību 
Jānis Čakste ieguvis mājās, pēc tam izglītojies Jelgavas 
Sv. Annas elementārskolā, kuru nobeidzis ar atzīmi „reif" (ga
tavs), kas toreiz deva tiesību bez pārbaudījumiem iestāties ģim-

3t* 
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nasijas jaunākajā klasē (septima). No Sv. Annas elementār-
skolas ap 1875. gadu J. Čakste iestājies Kurzemes guberņas 
ģimnasijā, turpat Jelgavā, kur tanī laikā tāpat, kā iepriekšējā 
skolā, visi mācības priekšmeti mācīti vācu valodā. Latviešu 
valodu Jānis Čakste mācījies „vakarnieku" sapulcēs, jo tāds 
pulciņš pastāvējis Jelgavā no 1861. gada latviešu ģimnasistu 
pašizglītības nolūkos. 1882. gada pavasarī Jānis Čakste no
beidzis Jelgavas ģimnasijas kursu un 1882. gada rudenī iestā
jies Maskavas Universitātes juridiskā fakultātē. Sevišķi dziļu 
iespaidu uz J. Čaksti atstājis valsts tiesību profesors M. M. Ko-
valevskis, ura bez tam viņš nopietni piegriezies romiešu tiesī
bām un izstrādājis vairākus sēminārdarbus prof. Bogoļēpova 
vadībā. J. Čakste studijas nobeidzis paredzētos četros gados 
un apmeties par advokātu Jelgavā, kur attīstījis plašu darbību 
sabiedriskā dzīvē. 1906. gadā ievēlēts I. Krievijas Valsts Domē 
(viņu ievēlējuši arī kommisija atbildes sastādīšanai t roņa runai, 
kurā viņam nācās piegriezties valsts tiesību jautājumiem). Kad 
I. Krievijas Valsts Domi atlaida, Jānis Čakste līdz ar daudz ci
tiem 1. Domes locekļiem parakstīja Vīborgas uzsaukumu, par 
ko viņš dabūja līdz ar citiem 168. deputātiem izciest 3 mēnešus 
cietuma. Kara gados viņš piedalījies lielā bēgļu apgādāšanas 
darbā kā Tērbatas bēgļu komitejas priekšnieks, vēlāk Bēgļu 
apgādāšanas centrālkomitejas priekšnieka biedrs un priekš
nieks. 1917. gadā pēc februāra revolūcijas J. Čakste iecelts 
par Kurzemes guberņas kommisāru (gubernatoru) un piedalījies 
Nacionālās Padomes darbā. 1917. g. būdams Stokholmā viņš 
sarakstījis grāmatu Die Letten und ihre Latvija. 1918. gada 
novembrī .1. Čakste ievēlēts par Tautas Padomes priekšsēdē
tāju, vēlāk 1920. g. par Sa tversmes Sapulces prēsidentu. Bla
kus saviem tiešiem pienākumiem J. Čakste veicinājis mūsu uni
versitātes nodibināšanos, aktīvi piedalījies pie tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātes organisēšanas un kopā ar citiem 
izstrādājis mācības plānus un programmas fakultātes abām no
dalām; piedalījies arī mācību spēku uzaicināšanā un strādājis 
fakultātē par starpvalst isko tiesību docentu. 1919. g. 14. no
vembra sēdē Latvijas Augstskolas Organisācijas Komiteja ie-
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vēlējusi viņu par profesoru. Bez tam valsts tiesibu lekcijas 
J. Čakste lasijis kara akadēmiskos virsnieku kursos un virs
nieku kursos. Lekcijas universitātē Jānis Čakste lasījis līdz 
1922. g. rudenim, kad viņu ievēlēja par Valsts Prēsidentu. Tad 
viņš kā profesors jem atvaļinājumu pa Valsts Prēsidenta amata 
laiku, lai pēc trim gadiem turpinātu savas lekcijas, bet 1925. g. 
to n o jauna ievēlēja par Valsts Prēsidentu nākamiem trim ga
diem. Kad Latvijas Universitāte svinēja savus piektos gada 
svētkus, viņa piešķīra J. Čakstem Dr iur. honoris causa. Vē
lāki, sajemot doktora diplomu, viņš turēja akadēmisku runu — 
pēdējo universitātes sienās — par tematu „Lietpratiba, viņas 
nozīme un svars valsts un zinātniskā dzīvē". 1927. g. 14. martā 
nāve pārtrauca J. Čakstes dzīvi. 

3. Profesors Benedikts, Kornēlijs, Georgs Frēze dzimis 
1866. g. 27. oktobrī kā Tērbatas ģimnasijas vēstures virsskolo-
tāja Nikolaja Frēzes otrais dēls. B. Frēze apmeklējis Tērbatas 
ģimnasiju (1878.—1885. g.), sajēmis gatavības apliecību 1885. g. 
jūnijā un nodarbojies pēc tam vienu gadu kā mājskolotājs. No 
1886. līdz 1890. gadam viņš studējis Tērbatas Universitātē juris
prudenci, iegūdams pēc 4 gadu studijām kandidāta grādu, kā arī 
zelta medaļu par darbu Das Senatusconsultum Macedonianum. 
1894. g. viņš devies krievu valdības komandējumā uz Berlīni, 
lai kā romānistiskā institūta loceklis profesoru Pernices, Eka 
(Eck) un Dernburga vadībā sagatavotos profesūrai Krievijā. 
1897. g. viņa speciālstudijas nobeigušās, un rakstu darbs Zur 
Lehre von der Ouittung minēto profesoru piejemts. Atgriezies 
Krievijā B. Frēze, ministru maiņas dēļ, atstāts nomaļus un pro
fesūru nav dabūjis, kaut gan pēc visaugstākā rīkojuma par ro
mānistiskā institūta dibināšanu romiešu tiesību profesoru saga
tavošanai krievu universitātēm viņam bijusi tiesība uz tūlītēju 
vietas piešķiršanu. Apstākļu spiests, B. Frēze palicis Rīgā par 
advokātu un tajā pat laikā tirdzniecības un lauksaimniecības t ie
sību docentu Rīgas Politechniskā Institūtā (1898.—1901. g.). 
1901. g. viņš sajēmis Jaroslavas Demidova liceja uzaicinājumu 
iejemt par vietas izpildītāju vakanto romiešu tiesību katedru, 
bet gan tikai par atalgotu privātdocentu. Dažus gadus vēlāk 



534 

Jaroslavā viņam uzticējuši priekšlasījumus arī tirdzniecības, 
vekseļu un jūras tiesībās. Pēc sekmīgi izturēta maģistra pār
baudījuma 1909. 10. g. Kijevā, B. Frēze divu gadu laikā uzrak
stījis savu maģistra darbu Očerki greko-egipetskago prāva, ur 
1912. g. to iesniedzis Maskavas Universitātes juridiskai fakul
tātei. Darba aizstāvēšana notikusi tikai 1913. g. martā, un tūlīt 
pēc tam Jaroslavā viņš ievēlēts par ekstraordināru profesoru 
(1913. g. maijā). Bez tam tas jau agrāk atraidījis Tomskas Uni
versi tātes un divkārtīgo Varšavas Universitātes uzaicinājumu. 
1917. g. martā B. Frēze vienbalsīgi ievēlēts par Maskavas Uni
versi tātes profesoru romiešu tiesībās, bet sakarā ar personāl-
pārmaiņām fakultātes mācības spēku sastāvā vēlēšanas anu
lētas. 1918. g. februārī B. Frēze ievēlēts Jaroslavā par ordi
nāru profesoru romiešu tiesībās, bet 1918. g. augustā atgriezies 
dzimtenē un no 1919. g. 27. septembra sākot ir Latvijas Uni
versi tātes profesors romiešu tiesībās. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Senātus consultum Macedo-
nianum. 2) Die Lehre von der Ouitung (SZ). 3) Aus dem grā-
ko-āgyptischen Rechtsleben. 4) Očerki greko-egipetskago 
prāva. 5) Zur Lehre vom grāko-āgyptischen Kauf. Ztschr. fr. 
vergi. Rechtsgesch. 6) Viva vox iuris civilis (SZ). 7) Prokura-
tur und negotiorum gestio im rōm. Recht. Festg. f. Cornil. 
8) Die defensio, solutio und expromissio des unberufenen Drit-
ten. Festg. f. Bonfaute. 

4. Profesors Vjačeslavs Gribovskis ( t ) dzimis 1867. g., 
beidzis Pēterpils Universitātes juridisko fakultāti ar I. šķiras 
diplomu 1891. g.; tanī pašā gadā ieskaitīts valsts parādu dzē
šanas kommisijas ierēdņu skaitā. 1892. g. Gribovskis atstāts 
sagatavoties profesūrai valsts t iesībās; tanī pašā laikā bijis par 
kontroliera jaunāko palīgu, no 1894. g. par štata kandidātu tiesu 
amatiem pie Kronštates jūras kara tiesas, 1896. g. iecelts par 
Galvenās jūras kara kuģu pārvaldes virsaudītōru. No 1896. g-
sākuma viņš darbojies kā privātdocents Pēterpils Universitātē; 
1897. g. aizstāvējis savu maģistra disertāciju „HapoAT> H B/iacrb 
B-b BroaHTificKOM-b rocyiiapcTB-ri". Tanī pašā gadā Gribovskis 
iecelts Baltijas jūras eskadras pavēlnieka štābā pa r flagmaņa 
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virsaudītōru; ari vēlāk līdzās universitātes darbam bijis vēl kā 
ierēdnis dažādos amatos satiksmes ministrijā, galvenā jūras 
pārvaldē, iekšlietu ministrijā un citur. 1901. g. viņš aizstāvējis 
savu doktora disertāciju: «Bbicmifi cy;rb H Haa3op-b BT> uapcTBOBa-
Hin H M n e p a T p n u b i EKaTepHHH II". Par š o darbu v i ņ a m no Zinātņu 
Akadēmijas piešķirta Puškina prēmija. No 1905. g. Gribovskis 
bijis par Archaioloģiskā Institūta docentu, kur lasījis krievu 
tiesību vēsturi. 1909. g. 8. septembrī viņš iecelts par kārtēju 
profesoru Novorosijskas Universitātē, kur lasījis policijas tie
sības un pēc tam tiesību enkiklopaidiju un tiesību filosofiju. 
1912. g. Gribovskis iecelts par krievu tiesību vēstures profe
soru Pēterpils Universitātē, kur lasījis arī tiesību enkiklopaidiju 
un tiesību filosofijas vēsturi. 1917. g. 20. martā atstājis Pēter 
pils kārtējā profesora amatu; no 1917. g. 10. novembra bijis 
par kārtēju profesoru Tomskas Universitātē, kur lasijis krievu 
tiesību vēsturi, no 1919. g. 22. janvāra bijis turpat par juridiskās 
fakultātes dekānu. No 1919. g. 22. oktobra Gribovskis iejēmis 
Vladivostokas Politechniskā Institūtā kārtējā profesora amatu 
un lasījis administratīvās tiesības; bijis tur arī par dekāna v. i. 
un prorektoru. No 1920. g. 1. jūlija viņš ievēlēts par valsts tie
sību profesoru Latvijas Universitātē. Viņš lasījis arī Latvijas 
Tautas Universitātē tiesību filosofiju un socioloģiju, bet vir
snieku kursos kara psīcholoģiju. Profesors V. Gribovskis ir 
bijis vairākos zinātniskos komandējumos un jēmis dalību zi
nātnieku kongresos. 

Bez minētām divām maģistra un doktora disertācijām viņš 
sarakstījis sekošus plašākus darbus: 

1) flaMHTHHKH pyccKaro 3aKOHO.a.aTe;ibCTBa XVIII. B.—3noxa 
fleTpoBCKaH CI1B. 1907. 2) rocy,aapcTBeHHoe ycTpoftcTBO H 
ynpaB^eHie POCCJHCKOH HMnepin. Gviecca 1912; tas pats darbs 
žurnālā Das ōffentliche Recht der Gegenvvartzem nosaukuma 
„Das Staatsrecht des Russischen Reiches". 3) OŌ3op-b HCTO-
pin p y c c K a r o npaBa y n h j ī b u o - B t i e B o r o H MOCKOBCKaro nep io -
H O B T / . 1916—1917 r. r. 4)OŌ3op'b jieKuin no rocyaapcTBeHHOMy 
npaBy. Bbin. I. H II. Pnra, 1922 r. Bez tam viņš ir sarakstījis 
veselu rindu dažādu rakstu par sabiedriski - valstiskiem jau
tājumiem un bijis vairāku žurnālu un avīžu līdzstrādnieks. 
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4. Profesors Vladimirs Kosinskis 1883. g. nobeidzis Nov-
gorodas-Severskas (Čerņigovas guberņā) klasisko ģimnasiju un 
iestājies Maskavas Universitātes fisikas-matēmatikas fakultātē, 
kuras matemātikas nodalu beidzis 1887. gadā, iegūdams mate
mātikas zinātņu kandidāta grādu. Tanī pat 1887. gadā V. Ko
sinskis iestājies tās pašas universitātes juridiskā fakultātē, kuru 
beidzis 1891. gadā ar I. šķiras diplomu. Sākot ar 1892. gada 
janvāri viņš a ts tā ts pie Maskavas Universitātes juridiskās fa
kultātes pie politiskās oikonomijas un statistikas katedras pie 
prof. Aleksandra Čuprova, lai triju gadu laikā sagatavotos pro
fesūrai; 1895. gada pavasarī izturējis politiskās oikonomijas un 
statistikas maģistra eksāmenu un sākot ar 1896. gada 1. janvāri 
komandēts uz 3 gadiem uz ārzemēm, lai tur papildinātos zi
nātnēs. Darbodamies tautsaimniecības teorijas un politikas jau
tājumos, kā arī pētīdams dažus paidagōģiskā rakstura problē-
mus, viņš strādājis Berlīnes, Parīzes, Londonas un Drezdenes 
(Goethe-Stiftung) bibliotēkās pie savas maģistra disertācijas,kas 
veltīta krēdita teorijai, pie tam sevišķu vērību tas piegriezis ko
operatīvā krēdita teorijai. Lai jo sīki iepazītos ar kooperatīvo 
krēditu, V. Kosinskis izpētījis veselu rindu kooperatīvo organi
sāciju vairākās vietās Vācijā (apm. 100 apdzīvotās vietās), Bo-
hemijā, Francijā, Itālijas ziemeļu daļā, Šveicē, Holandē, Beļģijā 
un Anglijā, Vairāk kā gadu viņš strādājis Britanijas mūseija 
bibliotēkā. 1899. gada februārī V. Kosinskis atgriezies Maskavā 
un turpinājis savas maģistra disertācijas darbu, kura iespiešana 
nobeigta 1901. gadā. 1900. gada aprīlī tas ievēlēts un apsti
prināts par privātdocentu pie politiskās oikonomijas un stati
stikas katedras Maskavas Universitātes juridiskā fakultātē. 
1901. gada maijā V. Kosinskis aizstāvējis savu maģistra diser
tāciju Maskavas Universitātē un ievēlēts par adjunkta profe
soru Rīgas Politechniskā Institūtā; 1904. gadā ievēlēts par 
ekstraordināru profesoru Novorosijskas Universitātē (Odesā); 
1905. gada rudenī ievēlēts par šīs universitātes juridiskās fakul
tātes dekānu. 1907. gada 9. mar tā V. Kosinskis aizstāvējis 
Maskavā savu doktora disertāciju; 1908. gadā ievēlēts par or
dināru profesoru Kijevas Politechniskā Institūtā un Kijevas 
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Kommercinstitūtā, bet sākot ar 1917. gadu Sv. Vladimira Uni
versitātē Kijevā. No 1922. gada V. Kosinskis bijis par ordināru 
profesoru Krievu juridiskā fakultātē P rāgā (Cechoslovaķijā); 
no 1928. gada 1. jūlija skaitās par profesoru Latvijas Univer
sitātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) O npieMax-b HaviHOH pa3pa6orKH 
CTaTHCTHtiecKHX'b AaHHbix'b, MoCKBa. 1890 r. Darbs apbalvots ar 
profesora Razcvietova prēmiju. 2) TpvAbi noaceKUJH CraTHCTHKH 
IX. cb%3Aa PVCCKHXT> EcTecTBOHcnuTaTejibHux'b Bpanefl (Oōmaa 
pe^aKuin H cocraB/ieme B t Ka^ecTB-fe ceKperapn rioAceKuiH). 1896. r. 
H3flaHie HepHHroBCKaro Ty6epHaro 3eincTBa. 3) Yqpe)KAeHiH RJIH 

i«e;iKaro Kpe^HTa B'b repMamH. — Hx-b Hcropin B'b CBH3H cb H-E-
KOTOpblMH CTOpOHaMH 9K0H0MHHCCK0H HCH3HH 3TOH CTpaHbl. MOC-
K B a 1901. MarHCTepcKaa auccepTauiH. 4) O M-Epax-b KT> pa3BHTiio 
npoH3BO/iHTe;ibHbix'b cHjrb POCCJH. Ooecca 1904. 5) Kb arpapHOMy 
Bonpocy.—KpecTbHHCKoe H n o M - B m H H b e KOHeBOACTBO. Oaecca 1906r. 
HoKTopcnaH HHCcepTauiH. VfloCToeHa npeMia HMCHH KH. A. H. 
BaCHJIbMHKOBa BH-fe KOHKypC3. 6) JļOpOrOBH3Ha H TBep^blH U-BHbl 
B'b CBtrfe pauiOHaJlbHOH 9K0H0MHHCCK0H nOJIHTHKH. — HaMt 
H y > K H a He peniaMeHTauiH JKH3HH, a opraHH3auin en. KieB-b 1916. r. 
7) OCHOBHblH TeHAeHUJH B'b M06HJIH3auiH 3CMe^bHOH CO6CTBCHHO-
CTH H Hx,b couia^bHO - s K O H O M H i e c K i e rjpaKTopH. M. I. 3 e M e ; i b H a H 
3afloa»eHHOCTb. KieB-b 1917. r. 8) Idem. OraTHCTHHecKoe npHJio-
«eHie. CTaTHCTH^ecKiji TaōjiHUH. 1917 r. 9) OCHOBHHH TeHAeHUJH 
B'b M06HJIH3auiH 3CMe/IbHOH COŌCTBeHHOCTH H HX"b C0Uia;ibH0-9K0-
HOMHMecKie dpaKTOpbi. — M. II. Mo6HJiH3auiH 3e\ie;ibHOH co6-
CTBeHHOcra. KieB-b 1918. 10) OCHOBHHH TeHaeHuiu B'b MO6H;IH-
3auin 3eMe/ibH0fl CO6CTBCHHOCTH H Hx-b couiajībHO - aKOHOMHMecKie 
ibaKTOpbi. — M. II. Mo6HJiH3auJH 3eMeabHOH COSCTBCHHOCTH. 
Bropoe nepepa60TaHH0e H oŌHOBJieHHoe H3flame. Pipara 1925 r. 
H) OcHOBaHin nô HTHMecKOH 9KOHOMM (Kypcb j i e K u i f i ) . T. I. 
Pipara 1923—1925. 12) Idem T. II. Pipara 1924—1926. 13) ldem 
T. III. npa ra 1927—1928. 14) Idem T. IV. (nenaTaeTCH BT, n p a r t ) . 
15) Agrarian Conditions and Problems in Russia during the War. 
rieHaTaeTCH BT» Hbio-IopK-B B-B H3.aaHiH Carnegie Endowmeat 
for International Peace. 

B. Sagatavoti iespiešanai: 1) PyccKan arpapHan peBoaio-
uin. 2) Hcie3HOBeHie 3eMejibHOH peHTbi, KaK-b 9Bo;nom'H 3eiu;ie-
jfBabMecKaro KanHTa.iH3Ma. 3) r io j iomeHie XO3HHCTB3 MaJi03eMe;ib-
HarO KpeCTbHHCTBa B'b HapOAHOMT. X03HHCTB'B POCCJH. 
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6. Profesors Pauls Mincs dzimis Daugavpilī 30. jūnijā 1868. 
gadā, pabeidzis humānistisko Rīgas pilsētas ģimnasiju 1886. g. 
ar 1. (cum laude) un Pēterpils Universitātes juridisko fakultāti 
1890. g. ar I. šķiras diplomu, kur viņam par konkursa darbu 
HcnpaBCTe^bH. 3aBe.a. min HecoBepmeHHo;rETHHx-b npecTvnH. 1889. g. 
universitāte piešķīra zelta medaļu. 1891. g. P . Mincs uzjemts 
Rīgas advokatūras šķirā, bet viņš turpinājis savus zinātniskos 
darbus un ieguvis 1892. g. decembra mēnesī pēc disertācijas 
par Lehre von der Beihilfe aizstāvēšanas pie Tērbatas Univer
sitātes juridiskās fakultātes magister iuris criminalis grādu. 
Pēc tam P . Mincs nodarbojies a r krīminālistisku praksi. 1904. 
gadā viņš tapis par zvērinātu advokātu Rīgā. 1917. g. aprīlī 
viņš apstiprināts par Maskavas Universitātes privātdocentu. 
1918. g. Rīgas advokatūra P. Minču ievēlējusi Latvijas Senātā 
un Latvijas Pagaidu Valdība 19. decembrī 191S. gadā viņu ap
stiprinājusi par senatoru. 1919. g. viņš nodarbojās zinātniski 
pie Heidelbergas Universi tā tes; 1919. g. jūlijā tas uzaicināts 
iestāties Latvijas Ministru Kabinetā par valsts kontrolieri; šo 
amatu viņš izpildījis līdz 1921. g. jūnijam. P . Mincs bijis arī 
Tautas Padomes un Sa tversmes Sapulces loceklis. Pie Lat
vijas Universitātes atklāšanas viņš pieskaitīts 1919. g. 27. sep
tembrī tās mācības spēkiem, un no 1920. g. sākuma viņš lasa 
turpat krimināltiesības un kriminālprocesu, no iesākuma kā do
cents un no 1921. gada februāra kā Latvijas Universitātes pro-
sesors. No 1922. g. P. Mincs lasījis ar universitātes atļauju tos 
pašus priekšmetus Herdera Institūtā un no 1923. g. arī krievu 
augstskolas kursos Rīgā. 1920. g. viņš lasījis krimināltiesības 
sevišķos militāros augstskolas kursos. No 1921. gada aprīļa 
P. Mincs piedalījies par locekli sevišķā kommisijā sodu likumu 
projekta izstrādāšanā, kurā, sākot no 5. februāra 1923. g. līdz 
sodu likumu projekta galīgai izgatavošanai 1927. g. martam, 
izpildījis priekšsēdētāja funkcijas. 

I e s p i e s t i e r a k s t i ; 1) Die Lehre von der Beihilfe. 
Rīgā, 1892. 2) AHrjiiftCKaH CHCTeina HcnpaBHTenbHaro BOcnirraHm. 
n e T e p 6 y p r b , 1896 (>K. M. K). Man, iiOHb). 3) TpeTeHCKaH c ^ m a 
H TpeTeficKin cvfl-b. neTep6yprb, 1916 (>K. M. K).—Maft, OKTa6pb). 
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4) Exiraordināre Strafjustiz. Riga, 1918. 5) Kypcb yro;iOBHaro 
npaBa, OSuiaa tacTb. PHra, 1925. 6) Kypcb yro;iOBHaro npaBa, 
OcoōeHHaH M a c r b . PHra, 1928. 7) Augstākās varas orgāni pēc 
sodu likumu 100. panta. Jurists 1928. g. Nr. 5. 8) Varas darbiba 
pret personu un goda aizkāršanas atšķirība. Jurists 1929. g. 
Nr. 2. 9) Jauns etaps starptautiskās juridiskās palīdzības 
attīstībā. T. M. V. 1929. g. Nr. 12. 10) Strafbefehl, Straf 
verfūgung und Straffbescheid. Rig. Zeitschrjft f. Rechts\viss. 
1929. g. Nr. 2. Bez tam dažādi juridiski raksti, kas publicēti 
laikrakstos: l lpaBO (n*eTep6yprb), B'bcTHHK'b rpa>K.a.. npaBa, (I1T6.), 
rOpHAHHecKĪH BicTHHK'b (MocKBa), B'bcTHHK'b npaBa (MocKBa), 
Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (Rīgā), Zeitschrift fiir gesamte 
Strafrechtsvvissenschaft (Berlin). Ostrecht (Berlin), Rigasche 
Zeitschrift fūr Rechtsuissenschaft (Rīgā) u. t. t. 

7. Profesors Vasilijs Sinaiskis dzimis Tambovas gu
berņā (Krievijā) 1876. gadā; pēc vidusskolas beigšanas ie
stājies Monpeljējas Universitātes (Francijā) medicīnas fakultātē, 
bet vēlāki pārgājis uz Tērbatas Universitātes juridisko fakul
tāti, kuras kursu beidzis 1903. gadā ; 1904. gadā, pēc eksāmenu 
nolikšanas pārbaudīšanas kommisijā, atstāts pie romiešu tiesību 
katedras sagatavoties zinātniskai darbībai. 1907. gadā pēc ma
ģistranta eksāmenu nolikšanas un pro venia legendi raksta aiz
stāvēšanas par tematu no.a,yiuHbift Ha/rBJi-b BT> /tpeBHeM'b PHivrE, 

sācis lasīt lekcijas civiltiesībās; 1910. gadā, pēc maģistra diser
tācijas OnepKH H3T> H d o p i H seMfleBJiairfeHiH H npaBa BT> ap. Pmvrfe 
(I. sējums), ievēlēts turpat Tērbatas Universitātē par profesoru; 
nākamā gadā ievēlēts par Varšavas Universitātes profesoru un 
1912. gadā par profesoru Sv. Vladimira (Kijevā) Universitātē, 
kur lasījis tirdzniecības tiesības, vēlāki civiltiesības un civilpro
cesu. 1913. gadā V. Sinaiskis dabūjis ordinātūru pēc doktora 
disertācijas aizstāvēšanas par tematu O e p v H H3T> Hcropin 3 C M -

JieBJia.a.'BHiH H npaBa B-b apeBHeM-b PHM-B (TOMI, II, onepKH II - V). 
Viņš lasījis lekcijas tanīs pašos priekšmetos arī Kommerc-
institūtā un Augstākos Sieviešu Kursos Kijevā. 1917. gadā 
tas nodibinājis Kijevā Juridisko Institūtu un bijis par in
stitūta direktoru. Pēc šī institūta pārveidošanas 1920. gadā 
par Socioloģijas Institūtu, tas palicis arī uz priekšu par 
institūta direktoru un lasījis tur bez juridiskām disci-
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pilnām socioloģijas kursu. 1 9 2 2 . gadā V. Sinaiskis dabūjis 
civiltiesību katedru Latvijas Universitātē, kur, lasīdams 
lekcijas, vadījis ari studentu praktiskos darbus un vecāko se
mināru zinātnisko darbinieku sagatavošanai . Kijevā viņš va
dījis tādā pašā veidā darbus viņa nodibinātā civilistu pulciņā. 
Pulciņa darbi viņa redakcijā 1 9 1 7 . — 1 9 1 8 . g. publicēti 3 izdevu
mos. Rīgā V. Sinaiskis piedalījies juridiskā žurnāla „Jūrists" 
organisēšanā, kura redaktors pašlaik viņš ir; žurnālā iespiesti 
raksti par zinātniskiem un dažādiem citiem jautājumiem. Viņš 
bijis arī Kijevas žurnāla LlpaBO H aoBHb redaktors ; darbojies 
līdzi daudz zinātniskās biedrībās un kommisijas, bez tam bijis 
biedrs Nestora Vēsturiskā Biedrībā un Kijevas Juridiskā Bie
drībā. V. Sinaiskis dažkārt strādājis arī ārzemēs (Briselē un 
Parīzē), kur sagatavojis savus zinātniskos darbus. Briselē viņš 
strādājis Solvejas Socioloģiskā Institūtā; strādājis arī Ukraines 
Zinātņu Akadēmijā ieradumu tiesību pētīšanā, saorganisēdams 
šim nolūkam kommisiju. Rīgā V. Sinaiskis četrus gadus bijis 
par Finansu Ministrijas konsultantu, kur, bez kārtējās juridiskās 
zinātniskās konsultācijas vairāk sarežģītos jautājumos, nodar
bojies arī ar likumu projektu sagatavošanu. Viņa izstrādāts ir 
likumprojekts par akciju sabiedrībām ar šī likumprojekta motī
viem. Viņš darbojies līdz Tieslietu Ministrijas kommisija Lat
vijas civillikumu kodeka izstrādāšanai. Tur viņš sagatavojis 
un nodevis materiālus par saistību tiesību vispārējo dalu pan
tiem; viņš piedalījies biedrības „Aequitas" dibināšanā, ku
ras mērķis ir pr ivātā iniciātīves ceļā radīt arī privātu 
Latvijas cīvllkodeka projektu. 4 gadus V. Sinaiskis lasījis lek
cijas cīvīlās un tirdzniecības tiesībās Praktisko Zinību Institūtā 
un lasa romiešu un civiltiesību lekcijas Rīgas Krievu Universi
tātes kursos. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1 ) FIoayiuHbiH Ha^-feji-b B-b a p e B -
HCM-b PHM-B. 1 9 0 7 r. , IOpbeB-b (turpat auto-referāts vācu va lodā) . 
2) OiepKH H3-b HCTopiH 3eM;ieBJia.a.-BHiH H npaBa B'b apeBrieM-b 
PHM-B.^ ToM-b I. IOpbeB-b 1 9 1 0 (rOpbeBCKiH yHHBep. H 3 B - B c r i H un 
a t s e v i š ķ i ) . 3) JĪHMHoe H HMymecTBeHHoe n o a o i K e H i e 3aMy*Heu 
JKeHiuHHbi B'b rpaagiaHCKOM'b npaB-fe. IOpbeB-b 1 9 1 0 r. (KDpbeBCK. 
yHHBep. H3BtcTiH un a t s e v i š ķ i ) . 4 ) Oiepnu H3T> HCTopiu aeme-
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B^afl'BHiH H npaBa Bb apeBHeMb PHM-E, TOMT> II. KieBb 1 9 1 3 r. 
(KieBCKia J/HHBep. H3B-fecTiH u n atsevišķi). 5 ) Hcropia HCTOHHH-
KOBT> pHMCKaro npaBa. BapmaBa 1 9 1 1 . 6) OnepKH H3T> HCTopiu 
3eMfleBflan.l3HiH H npaBa BT> apeBHeM'b PHMB , TOMb III. UpeBHe-
pHMCKaH oōuiHHa BT> cpaBHemH CT> Ka3aHbeH OČUTHHOH, cb npn-
aoMceHieM-b miaHOBb H M a T e p i a j i O B b . KieBb 1 9 1 5 r. (KieBCKi» 
yHHBep. H3B-EcriH un atsevišķi). 7 ) PyccKoe r paac saHCKoe npaBO 
(BT> ozmoMb TOwb, KieB-b 1 9 1 2 r. H B b flByxb TOMaxb, H3aaHie 
1 9 1 4 / 1 9 1 5 r. r. H 1 9 1 7 / 1 9 1 8 r. r. KieBb). 8) OCKOBU rpa*AaH-
CKaro npaBa Bb CBH3H Cb lacTbio T p e T b e f i y3aKOHemH, a,bHCTBy-
K)UļHXb B b JlaTBiH H S C T O H M ; a.Ba TOMa. I — Pnra 1 9 2 4 r-
i n II — Pnra 1 9 2 6 roaa. 9 ) EtpaKTHHecKoe nocoōie Kb H3y. 
ueHiio rpajfcaaHCKaro npaBa no Ta6anuaMb._ KieBb 1 9 1 9 roaa-
10 ) La citē quiritaire. Riga 1 9 2 3 (Latvijas Universitātes Raksti). 
11) La citē populaire. Riga 1 9 2 4 (turpat). 1 2 ) Chronologie et 
historiographie de Rome dans leurs rapports mutuels. Riga 
1 9 2 5 (turpat). 13) Les XII t ables. Riga 1 9 2 6 (turpat). 
14) Romulus et Jēsus Christ. Riga 1926. (Epistolae Nr. 1.) 
1 5 ) Von Adam bis zu Jesu-Christo. Riga 1 9 2 7 (Epistolae 
Nr. 2 — 5 ) . 16) Uber das zehnimonatliche Jahr und die Chrono-
logische Methode. Riga 1927 (Epistolae Nr. 6 — 7 ) . 17) Rome 
et son droit thēocratique et la'ique considērēs au point de vue 
de la mythologie, de l'historiographie et de l'histoire (Latvijas 
Universitātes Raksti, Rīga 1 9 2 8 ) . 

B . Daudz rakstu iespiests žurnālos: 18) iloroBopb npea-
npHHHMaTenbCKaro coi03a (cHHAHKaTa H Tpecra) . B-b c6opHHKb 
naMHTH LLIepiueHeBHMa, MocKBa 1 9 1 5 r. 19) H3MbHeHie aoro-
Bopa. KieBCKiH y~HHBep. HsBbCTiH, 1 9 1 4 , JN° 1 2 . 2 0 ) Kb B o n p o c y 
o 3aBbm;aHiH HecoBepiueHHo;rBTHHxb. K)pHflHqecKiH BbCTHHKb 
1 9 1 5 r. 2 1 ) BoftHa H npaBO 3aB43iiiaHiH. BbCTHHKb EIpaBa 1 9 1 6 r. 
Ns 4 . 2 2 ) 9BaKyau.iH B b coBpeineHHOMb npaB-fe. lOpRU. B-ECT-
HHKb 1 9 1 6 r. 2 3 ) KDpHAHMecKaji 3araaKa. Kb BOnpocy o cne-
UH(pHKauiH. Tpyaw KieBCK. rOpnannecKaro OōuiecTBa, 1 9 1 5 . 
2 4 ) Bo3Me3aHaH BHHflHKauia Bb pyccKOMb n p a B b H npoeKTb. 
B-fecTHHKb FIpaBa, 1 9 1 6 J\f° 2 6 . 2 5 ) nepBbm CTpaHHiibi 3aKOHO. 
npoeKTa o6H3aTenbCTBeHHaro npaBa. iOpaĶ. B-fecTHHKb, TOMb V. 
2 6 ) Kb B o n p o c y o ō b HCTOtHHKaxb TOMa X — I, npHJiOHceme Bb 
KHHr-B: „JlHHHoe H HMymecTBeHHoe nojio*. 33My>KH. « e H m H H b i 

Bb rpa«aaHCKOMb npasi". 2 7 ) KoMMeHTapiH Ha ceHaTCKin pb-
ujeHia 3a 1 9 1 4 — 1 9 1 6 r. r. ApxHBb CeHaTCKOH npaKTHKH. Da
žāda veida recensijas periodiskos izdevumos: 2 8 ) rOpHflHHecKaa 
BHŌaiorpacbiH, lOpaam. BtcrHHKb, īlpaBO H >Ku3Hb Jurists un citos. 
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29) Juridisku darījumu interpretēšana. Piespiesti un normatīvi 
līgumi. Tiesl. Ministr. Vēstnesis, 1923. Nr. 3 4. 30) Prof. 
Eižens Hubers (1849.—1923.) par civiltiesību kodifikācijas uz
devumiem. Tiesl. Ministr. Vēstnesis. 1925. g., Nr. 4. 31) Zināt
niskā darbība Augstskolā (vīra tiesības vai va ra? Tiesl. Min. 
Vēstnesis, 1923., Nr. 1. 32) Vārda turēšanas tiesiskais saisti-
gums. Tiesl. Min. Vēstnesis, 1927., 6. 7. 33) Tiesiskais antrō-
poforisms sakarā ar mācībām par valdīšanu, juridisko personu 
un jaunu mācību par civiltiesībām. Tiesl. Min. Vēstnesis, 1927. 
Nr. 12 un 1928. 34) Personiska prasība un prasījumu un pra
sījumu tiesības, saistības ar kreditora personu, juris ts , 1928.. 
Nr. 1. 35) Par tiesību īsto sapratni sakarā ar Ķīnas republikas 
eīvīlkodeka projektu. Jurists, 1928., Nr. 1. 36) īrnieka izlikša
nas jautājums sakarībā ar tiesību uzbūvi un pielietošanu. Ju
rists, 1928., Nr. 3. 37) Tiesību pārkāpuma ideja senatnes un 
tagadnes civiltiesiskā sabiedrībā. Jurists, 1928., Nr. 5. 38) Ju
bilejas nozīme pagātnē un tagadnē. Jurists, 1928., Nr. 6. 
391 Tiesības viņu attiecībās pret kultūru un cīvīlisāciju. Ju
rists, 1929., Nr. 1. 40) Likuma nezināšana. Jurists, 1929., Nr. 3. 
41) Ivb Bonpocy o CHeTeMt M M y m e c T B e H H b i x ' b OTHomeHifl cynpy-
rOB-b. CeMenHbiH dpoH.a'b. (3aKOHT> H Cya ,b. 1929. J\Ts 1) 42) P a 3 p t -
oieme orb cnoBa ( K I HcropiH Koni - HHflpe. PHra. Axayrb. 
1927,). 43) XpoHO^orHHecKiH MeToai HCTOJiKOBaHiH H cor/iaco-
BamH HCTOMHHKOB'b (Epistolae N° 8. Riga. 1928). 44) KT> K a / i e H -
aapHOMy c M b i c a y npeBHHx-b pyccKHx-b oopan.OB'b. Pūra. 1929 
45) FIcKOBO-rieHepcKiH MOHacTbipb (OŌUUH KyjibTypHO - HcropH-
necKiH 04epK-b. Pnra, 1929.). 46) Senāta spriedumu zinātniskie 
kommentāri. Jurists, 1928., Nr. 2.. 4. 1929.. Nr. 4. 5. 47) Lat
vju tautas uzskati par dabu (sauli, mēnesi, zvaigznēm un 
gada maiņām, izdev. „Li terā tūras" Latvju Dainām, I. sēju
mam). 48) Sērdieņu dainas. To juridiskā nozīme sadzīves 
iztulkojumam, izdev. , ,Literatūras" Latvju Dainām III. sēju
mam. 49) HHCJICHHH poKJB. Ho nHTaHHH npo xpoHO/iorirHy Me-

TOJIH H 3H3HH5J CTapO.ZiaBHbOĪ ft Hap0.āHbOĪ TBOpiOCTH. Tpy,flH. 
KieBCK AKafleMiH HayK"b KieB-b 1927). Šis darbs iespiests arī 
vācu valodā (sk. Epistolae NT. 6—7). 50) Dažāda veida raksti 
Latviešu konversācijas vārdnīcā. 

B. Docenti. 

1. Vecākais docents Roberts Akmentiņš dzimis 29. jūlijā 
1880. g. Igaunijā, Taiveles pagastā. Korkuna mājās; apmeklējis: 
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Lanameces pagasta skolu (1889.—1891. g.), Turaidas 2 klašu 
ministrijas (1892.—1894. g.) un Valkas pilsētas skolu (1895. līdz 
1S97. g.). 1898. gadā viņš sācis gatavoties konkursa eksāme
niem, lai iestātos mērniecības skolā. No 1899. līdz 1902. g. 
R. Akmentiņš apmeklējis Penzas mērniecības skolu, pēc kuras 
beigšanas iestājies par savvaļnieku 216. Insaras kājnieku pulkā. 
1904. g. Krievijas-Japānas kara laikā kā rezerves virsnieku to 
iesauca kara dienestā 175. Baturinskas pulkā un tāpēc bija jā
atstāj tikko piejemtā zemstes mērnieka vieta Muromā. 
Jūlija mēneša vidū kopā ar pulku R. Akmentiņš nosūtīts 
uz Mandžūriju, kur sabijis līdz 1906. gada janvārim. Grūto 
Mandžūrijas apstākļu dēl tas saslimis un ārstējies dažus 
mēnešus Penzā, kur bijis apmeties uz dzīvi. No 1906. gada 
aprīļa līdz 1907. gada oktobrim R. Akmentiņš bijis par 
zemstes mērnieku Sudogdā (Vladimiras guberņā) ; 1907. 
gada rudeni R. Akmentiņš iestājies Kazaņas Universitātes 
juridiskā fakultātē par brīvklausītāju; 1908. g. nolicis abitūrijas 
eksāmenus Sara tovas 2. ģimnasijā, pēc kam ieskaitīts univer
sitātē par studentu. Tanī pašā laikā aiz līdzekļu trūkuma viņš 
iestājies Kazaņas guberņā par zemes ierīcības vecāko mēr
nieku, pēc tam par revīsōru, kur sabijis no 1908. g. augusta 
līdz 1912. g. aprīlim, kad atstājis revīsōra dienestu, lai pabeigtu 
universitāti. R. Akmentiņš sarakstījis konkursa darbu ripaso 
MHHHCTepCK. pacnopH>KeHiH no pyccK. 3aKOHO.aare^bCTByr 

par kuru tam piespriesta zelta medaļa. Juridisko fakultāti 
viņš pabeidzis 1913. gada oktobrī ar I. šķiras diplomu un pie-
jēmis atkal veco revīsōra vietu, sācis arī s t rādāt pie prof. 
V. Ivanovska, F. Matvejeva un A. Zavadska, gatavojoties ma-
ģistranda eksāmeniem, un turpinājis vākt materiālus plašākam 
darbam par interpellācijas tiesībām. 1914 g. augusta mēnesī 
viņš jau bijis frontē, kur piedalījies ar 306. Mokšanas pulku 
vairākās kaujās; 1915. g. 31. janvārī (v. st.) tas ievainots pie Ki-
seļevas Polijā. Pēc 3 laimīgām operācijām (ārstējies Maskavas 
un Kazaņas slimnīcās 10 mēnešus) viņš atzīts par ierindai ne
derīgu un atstāts aizmugures dienestā; vēlāk aiz sava lūguma 
viņš aizkomandēts atpakaļ uz fronti Koveļas rajonā. Pulkā 
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sabijis līdz 1917. g. oktobrim, kad atlaists no kara dienesta un 
aizbraucis uz Kazaņu. Te viņš iestājies vecā vietā. Drīz pēc 
tam viņam uztic 2 gadīgo mērnieku-techniķu kursu vadību. 191S. 
gada rudenī R. Akmentiņš aizbraucis uz Ufu, bet no turienes 
braucis tālāk uz Tomsku, kur gribējis s trādāt universitātes 
bibliotēkā. Sakarā ar vietējās valdības rīkojumu viņam bijis 
jāpaliek Omskā, kur tas strādājis par Zemkopības Ministrijas 
juriskonsultu līdz 1919. g. septembrim, kad dabūjis no Vladi
vostokas Latvijas pārstāvniecības uzaicinājumu iejemt juris
konsulta vietu. Omskas un Vladivostokas laikā viņš piedalījies 
Sibīrijas un Urala Latviešu Nacionālā Padomē un birojā, kā arī 
pie laikraksta „Brīvā Latvja". Vladivostokā R. Akmentiņš iz
pildījis arī divos latviešu pulkos kara prokurora vietu (franču 
virsvadības iecelts); uz Latviju atgriezies ar kuģi „Dāniju" 
kopā ar Imantas pulku; uz kuģa organisējis lekciju ciklu ka
reivjiem un piedalījies pie izdodamā laikraksta (pa 3 mēnešu 
ceļojuma laiku). Rīgā viņš ieradies 1920. gada jūnija beigās un 
stājies Ārlietu Ministrijas rīcībā; še tas izpildījis Latvijas un 
Krievijas miera delegācijas sekretāra vietu, pēc tam vadījis 
austrumu un slavu nodalu, bijis par diplom.-polītiskā departa
menta vicedirektoru; no 1. oktobra 1920. g. iejēmis vecākā ju
riskonsulta vietu. P a šo pašu laiku bijis par Latvijas un Krie
vijas robežu kommisijas Latvijas delegācijas priekšsēdētāju no 
18. janvāra 1921. g. līdz 7. aprīlim 1923. g. No 1921. gada līdz 
1924. gada martam viņš izpildījis juriskonsulta pienākumus Iz
glītības Ministrijā; 1920./21. mācības gadā piedalījies Tautas 
Universitātes organisēšanā un lasījis šeit valsts tiesības. 
1921./22. mācības gadā R. Akmentiņš ievēlēts par stundu do
centu Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zi
nātņu fakultātē. No 1. jūlija 1922. g. viņš ievēlēts par štata 
docentu, sakarā ar ko bez sociālās likumdošanas sācis 1922.123. 
mācības gadā lasīt ievadu tiesību zinātnē un vadījis semināru 
sociālā likumdošanā. 1923. g. vasa rā R. Akmentiņš bijis zināt
niskā komandējumā Vācijā, kur 2 mēnešus strādājis Heidelber-
gas Universitātes bibliotēkā un tuvāki iepazinies ar semināriem 
un priekšmetu pasniegšanu. 1924./25. mcības gadā fakultāte 
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uzdeva pavasara semestrī R. Akmentiņam lasīt konsti
tucionālās tiesības. Vasaras brīvlaikā R. Akmentiņš no
lasījis Izglītības Ministrijas sarīkotos kursos, kā arī Na
cionālo Skolotāju Biedrības kursos divus plašākus lekciju ci 
klus par tiesībām un valsti. 1925./26. māc. gada ziemas svētku 
brīvlaiku pavadījis Tērbatā, kur izlietojis Tērbatas Universi
tātes bibliotēku. 1926./27. māc. gadā viņš lasījis ievadu tiesību 
zinātnē un valsts tiesībās; semestra beigās lasījis lekcijas pie 
Kara Ministrijas nodibinātos Virsnieku kursos par valsts tiesī
bām. No 1924./25. līdz 1929. 30. mācības gadam R. Akmentiņš 
bijis par Universitātes Padomes locekli, pie tam no 1926./27. 
mācības gada izpildījis Universitātes Padomes sekretāra 
pienākumus; piedalījies daudz likumprojektu izstrādāšanā 
un arī par universitātes pārstāvi dažādās kommisijas Sa
eimā, ministrijās un universitātē. No 1924. 25. māc. gada viņš 
bijis par locekli Latvijas Universitātes profesoru goda tiesā; no 
1926. līdz 1928. g. bijis Latvijas Universitātes studentu tiesas 
priekšsēdētājs (1921. un 1922. g. studentu tiesas loceklis no mā
cības spēkiem). No 1920. g. līdz šim laikam R. Akmentiņš dar
bojies Latvijas Tautas Universitātē par lektoru; no \92\J22. 
māc. gada ir viņā par tiesību un tautsaimniecības fakultātes va
dītāju, bet no 1922. gada februāra par valdes priekšsē
dētāju un padomes locekli; viņš arī piedalījies Tautu Savie
nības Veicināšanas Biedrībā, Latvijas Nacionālā Intelektuālā 
Kommisijā.un Centrālā Izglītības Savienībā. Viņš nolasījis vai
rākus publiskus priekšlasījumus par literatūras, tiesību, valsts 
un ārpusskolas jautājumiem un rakstījis par skolas, tiesību un 
valsts jautājumiem periodiskos preses izdevumos (latviešu un 
krievu valodā): par patronāta tiesībām, par agrāro jautājumu 
(vairāk rakstu), par mērniecības skolām (vairāk rakstu P ē t e i -
pils Avīzēs un Dzimtenes Vēstnesī), par tautas pašnoteikšanās 
tiesībām, par referendumu, Latvijas valsts prēsidenta ievēlē
šanas laiku, par pavalstniecību, par skolotāju pensiju tiesībām 
un cit. 

I e s p i e s t i e d a r b i - 1) npaBO MHHHCTepcKHx-b p a c n o -
pHJKemH no pyccKOMy 3aK0H0aaTeabCTBy. (Manuskriptā 607 

file:///92/J22
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lpp.) 2) Turibi 3eM/ieM'Eporrb BT> pyccKOH jiHTepaTvp'fc. Iespiesls 
žurnālā „3eM.r.eM'BpH0e ņ,fcno" 1911. g . Maskavā. Nr. 5/6 
n o 9—30 lapp., Nr. 7/8 n o 1 — 15 lapp., Nr. 7/9 n o 16—43 lapp. 
3. Latvijas skola nākotnē. Brīva Latvī (Omskā) 4., 5., 6., 7. un 
8. numurā par 1919. g._ 4. Pa r ārpusskolas uzdevumiem sakarā 
ar_ Latvijas Tautas Universitātes 5 gadu darbību. Žurnālā 
„ĀrpusskoIas Izglītība" par 1926. g., Nr. 2. un Nr. 3, 20 lapas. 
Sakarā ar lasāmiem priekšmetiem viņš izdevis vairāk pār
skatu programmu ar literatūras norādījumiem, sociālā likum
došanā 1921.. 1923., 1924. un 1925. g.g.; tiesības zinātnes ievadā 
1923., 1925., 1926. un 1928. g.g. Valsts tiesībās 1926. un 1928. g. 
studentu izdevumos iznākuši vairāki konspektīvi litografēti 
lasīti priekšmetu kursi : tiesību zinātnes ievadā; beidzamais 
1928. g., 163. lapp. (in folio), sociālā likumdošanā; beidzamais 
1925. g., 138. lapp.: valsts 'tiesības 4, pie kam beidzamais 
1928. g., 182 lapp. (in folio). 

2. Vecākais docents Hermanis Albats dzimis 1879. g. 11. au
gustā, studējis Maskavas Universitātē tautsaimniecību un tie
sības. Pēc universitātes beigšanas viņš turpinājis tiesību zi
nātņu studijas Parīzē un Heidelbergā, gatavodamies uz profe
sūru. Kara laikā H. Albats darbojies kā Ruskija Vedomosti 
redakcijas loceklis trivbijis bez tam Zemstu Savienības ārzemju 
nodaļā. Šai laikā viņš publicējis krievu valodā vairāk rakstu 
par politiskiem un juridiskiem jautājumiem. Atsevišķā bro
šūrā izdoti viņa raksti par sanitāro iestāžu juridisko stāvokli 
okupētos apgabalos, par represālijām karalaikā, par kara gū
stekņu tiesisko stāvokli u. c. No 1919. g. augusta H. Albats 
iestājies Ārlietu Ministrijā par juriskonsultu, no 1920. g. jūlija 
bijis par ministra biedri, no 1923. g. aprīļa pilnvarots ministris 
un ģenerālsekretārs. H. Albats piedalījies-par Latvijas delegātu 
8 Baltijas valšķu konferencēs, Barselonas satiksmes konferencē 
1921. g., Tautu Savienības III asamblejā 1922. g., jūras tiesību 
konferencē Briselē 1922. g.. Internacionālo civiltiesību konfe
rencēs Hāgā, 1925. un 1928. g. Tāpat tas piedalījies Latvijas 
saimniecisko un juridisko līgumu slēgšanā. No 1921. g. H. Al
bats ir Latvijas Universitātes docents starptautiskās tiesībās; 
1920. gadā viņš publicējis juridisku rakstu sēriju par Versalas 
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miera līgumu, 1928. g. izdevis Recueil des prineipaux traitēs de 
Lettonie. 1918.—1928. I. 

3. Vecākais docents Longīns Ausējs dzimis 30. oktobrī 
1885. g. Lauru kolonijā, izglītojies Alūksnes draudzes skolā, 
tad Pl iskavas reālskolā (1899.—1900.) un klasiskā ģimnasijā, ko 
1906. g. absolvējis ar zelta medaļu. Studējis viņš no 1906. lidz 
1910. g. Pēterburgas Universitātē matemātikas fakultātē, ko 
1910. g. beidzis ar I. šķ. diplomu. 1910. g. rudenī L. Ausējs pār
nācis uz Cēsīm par matemātikas skolotāju K. Millera reālskolā, 
ko 1911. g. rudenī pārjēmis savā vadībā: 1919.—1924. g. viņš 
bijis par Izglītības Ministrijas skolu departamentu direktoru, 
no 1921. g. 1. jūlija tas ir docents Latvijas Universitātē. L. Au
sējs bijis komandējumos ā rzemēs : 1922. g. Vācijā un Dānijā, 
1923. un 1926. gadā Francijā. L. Ausējs 1913. gadā ievē
lēts par Cēsu pilsētas domnieku, 1917. gadā par Pagaidu 
Zemes Padomes locekli un Cēsu apriņķa zemes padomes 
locekli, 1918. gada beigās par Cēsu pilsētas galvu, no 
1925. g. tas ir Rīgas pilsētas domnieks un no 1927. g. Saeimas 
deputāts. Viņš darbojas līdzi daudz kulturālās un saimnieciskās 
organisācijās: nacionālo skolotāju savienībā (valdes priekšsēdē
tājs), vidusskolu skolotāju biedrībā (valdes loceklis), Kr. Ba
rona biedrībā (valdes loceklis) u. c. Universitātē L. Ausējs vai
rāk gadu bijis par padomes locekli (ārštata profesoru un docentu 
pārstāvis), tagad ir revīsijas kommisijas loceklis, universitātes 
darbinieku krāj-aizdevu sabiedrības valdes loceklis un universi
tātes un citu darbinieku savstarpējās apdrošināšanas biedrības 
valdes priekšsēdētājs. Universitātē viņš lasa no 1921. g. finansu 
matemātikas (politiskās aritmētikas un apdrošināšanas ma te 
mātikas) un matemātikas metodikas, kā arī elementārās mate
mātikas vēstures kursu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Algebra I. d. (1919. g., 1. izd., 
1925. g... 6. izd.). 2) Algebra II. d 1 (I. izd. 1921. g., 3. izd. 
1929. g.). 3) Aptuvenie skaitli un ka ar tiem rīkojas (1924. g.). 
4) Ģeometrija I. d. (1. izd. 1920. g., 3. izd. 1923. g.). 
5) Ģeometrija JJ. d. (I. izd. 1921. g., 2. izd. 1927. g.). 6) Ģeome
trija III. d. (1923. g.). 7) Uzdevumi un darbi algebra (I. un II. d. 

35* 
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dažādi izdevumi; I. daļas 4. iesp. 1925. g. ; II. d. 3. ieso. 
1929. g.). 8) Cetrzīmju logaritmu u. c. tabulas (1925. g.). 
9) Finanču matemātika (augstskolas kurss. 1927. g.). 10) Dzīve 
skaitļos (1924. g.). 

No lielākiem žurnālu rakstiem minami: L) Aritmētikas 
alģebrizācija („Audzinā'tājā" 1925. g., 1. num.). 2) Daļskaitli 
aritmētikas kursā pēc jaunās programmas (..Audzinātāja 
1925. g. 5. num.). 3) Aritmētikas uzdevumu grafiska interpre
tācija (,.Audzinātājā" 1926. g., 2. num.). 4) Darbības ar metru 
mēru sistēmas saliktiem nosauktiem skaitļiem (..Audzinātāja" 
1926. g. 9. num.). 5) Aritmētikas uzdevumu viela pamatskolas 
vecākās klasēs (..Audzinātājā" 1927. g. 5.6. burtn.). 6) Kāds 
mūsu skolu trūkums (,.Audzinātājā" 1925. g. 3. num.). 7) Meklē
tāji un mēģinātāji skolotāju starpā (..Audzinātājā,, 1926. g. 5. 6. 
num.). 8) Vecā un jaunā skola („Audzinātājā" 1927. g. 3. num.). 
9) No kādām kļūdām jāsargās, meklējot jaunus ceļus paida
gōģijā (,.Audzinātājā" 1928. g. 1. num.). 10) Saīsināta rēķināšana 
(..Audzinātājā" 1928. g. 4. num.). 11) Ētiskā audzināšana 
(Izgl. Min. Mēn. 1920. g., 1., 2., 3. un 4. burtn.L 12) Mūsu skolu 
sistēma (I. M. M. 1921. g. 4. b.). 13) Daži matemātikas metodi
kas jautājumi (Skola un Zinātne II.). 14) Dānijas tautskola 
(I. M. M. 1922. g. 6. num.). 15) Daltonas plāns („Tautas audzi
nāšana" 2. b.). 16) Skola un dzīve (..Tautas audzināšana" 
3. b.) u. c. 

Daudz viņš rakstījis par paidagōģijas un kultūras jautā
jumiem citos mēnešrakstos (..Aizsargā") un dienas presē, gal
veno kārt ,.Latvī". 

L. Ausējs tulkojis: 1) A. Vedenska ..Loģiku" (1. izd. 
1921. g., 2. izd. 1924. g.). 2) 0 . Chvolsona ..Zinātni un reliģiju"' 
(1926. g.). No 1927. g. viņš rediģē mēnešrakstu gara kultūrai 
,.Burtnieks", no 1926. g. Paidagōģisko bibliotēku gr. apg. 
„Rīta" izdevumā, sēriju „Cilvēks un Sabiedrība" un Zelta sē
riju (rakstu krājums jaunatnei). 

4. Vecākais docents Ernests Birkhāns dzimis 31. martā 
1872. gadā Bīriņu pagastā, Vidzemē; apmeklējis draudzes skolu 
pie Jāņa Rozīša Suntažos un Liezerē ; beidzis Rīgas pilsētas 
ģimnasijas reālo nodaļu un Rīgas Politechniskā Institūta 
tirdzniecības nodaļu kā tirdzniecības zinātņu kandidāts. 
E. Birkhāns bijis artilērijas reserves virsnieks. Praksē viņš 
strādājis Orlā, vēlāk Līgates papīra fabrikā Rīgā. No 1898. līdz 
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1900. gadam kā Tautas Apgaismošanas Ministrijas stipendiāts 
E. Birkhāns studējis Vakar-Europā — tam bijis uzdevums iepa
zīties ar augstākās kommercizglītības nostādišanu dažādās val
stīs. Šinī laikā viņš klausījies lekcijas Leipcigas Universitātē 
un Leipcigas Tirdzniecības Augstskolā, iepazinies ar tirdznie
cības institūtu iekārtu Antverpenē. Parīzē, Ženevā, Venēcijā, 
Vīnē un Prāgā. Ar 1900.—1901. māc. gadu E. Birkhāns ieskai
tīts Rīgas Politechniskā Institūtā par tirdzniecības zinātņu do
centu. Viņš bijis par skolotāju arī vairākās vidusskolās, to 
starpā V. Maldoņa ģimnasijā un par direktoru V. Olava kom-
mercskolā; parallēli viņš strādājis praksē Vidzemes Savstarpīgā 
Krēditbiedrībā, iejeindams vietu viņas vadītāju starpā. 1915. g. 
E. Birkhāns ar Rīgas Politechnisko Institūtu pārcelts uz Ma
skavu, kur (nostrādājis līdz 1918. gada maijam; 1918.. 1919. un 
1920. gadu pavadījis bēgļu gaitās Kaukāzā; 1920. gada augustā 
pārnācis Latvijā un ar mācības gada sākumu sācis darboties 
par docentu Latvijas Universitātē un šo darbu turpina līdz šim. 
E. Birkhāns bijis par fakultātes dekānu, bijis arī par Saeimas 
deputātu. Valsts Saimnieciskās Padomes locekli, Latvijas Uni
versitātes pārstāvi un ir tagad Grieķijas ģenerālkonsulis. 
Praktiskā darbā viņš iejem direktora rīkotāja vietu Latvijas 
Tirdzniecības un Rūpniecības Bankā. E. Birkhāns rak
stījis dienas presē par aktuāliem oikonomiskiem jautājumiem 
un valsts saimniecisko politiku. Latviešu tirgotāju aprindās 
viņš piedalījies ar priekšlasījumiem un ierosinājumiem viņu šķi
ras apziņas modināšanā un izglītības veicināšanā 

5. Vecākais docents Vladimirs Bukovskis dzimis 1867. g. 
Pēteŗpili ; pēc ģimnasijas beigšanas turpinājis izglītību Pēter
pils Universitātes juridiskā fakultātē, pēc kuras beigšanas iestā
jies par kandidātu tiesu amatiem bij. Krievijas un Tiesu Palātas 
III. departamentā, kam piekrita bij. Baltijas guberņu lietas. 
1902. g. V. Bukovskis iecelts par Jelgavas apgabaltiesas locekli 
un 1905. g. pārcelts uz Rīgas apgabaltiesu tajā pašā amatā. 
1915. g. pēc Rīgas tiesu iestāžu evakuācijas, viņš piekomandēts 
par juriskonsultu kara resoram, bet līdz ar to atstāts viņa 
agrākā amatā Tieslietu resorā. Kara laikā V. Bukovskis ievē-
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lēts par Tiesu Palātas locekli, bet šajā amatā viņš nav apsti
prināts kara apstākļu dēt. 1916. g. viņu iecēla par īstu valsts-
padomnieku. Pēc revolūcijas un atgriešanās patstāvīgā Latvijā 
V. Bukovskis iestājies Tieslietu Ministrijas dienestā un iecelts 
ministrijas jūriskonsultācijas locekļa amatā, kā ari par jaunā 
cīvīlkcdeka izstrādāšanas kommisijas priekšsēdētāju. 1921. g. 
V. Bukovskis iecelts par Latvijas Universitātes docentu, pie
šķirot tam clvlltiesāšanas kārtības katedru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Pēterpils Tiesu Palātas III. dep. 
tiesas prakse laikā no 1889.—1899. g. 2) Baltijas guberņu civil
likumi un attiecīga Senāta un Tiesu Palātas prakse. 3) Vācu 
rakstn. Bertolda Otto monogrāfijas , Darba tiesību un strād
nieku interešu" tulkojums. 1901. g. izd. 4) Baltijas guberņu 
civillikumu kopojums ar papildinājumu un kommentārietn. 
K r i e v i j a s T i e s l i e t u M i n i s t r i j a s ž u r n ā l ā : 5) Ār
laulības bērnu lēcitimācija 1905. g. 6) Personas atzīšana par 
garā slimu pēc Baltijas gub. likumiem un civilprocesa likumu 
jaunā projekta 1906 g. 7) Actio Pauliana pēc Baltijas likumiem 
1908. g. T i e s l i e t u M i n i s t r i j a s V ē s t n e s ī : 8) Pie
zīmes pie jautājuma par kārtu atcelšanu Latvijā 1920. g.: 
9) Vietējo prīvātlikumu kopojuma ievešana Latgalē 1922. g. 
10) Pie jautājuma par jaunas formas zemes grāmatu ievešanu 
Latgalē 1922. g. 11) Vekseļu moratoriji 1914.—1920. gados — 
1923. g. 12) Pie jautājuma par tirdzniecības likumu piemēro
šanu Latvijā 1924. g. 13) Dažādi civillikumu projekti, kā arī 
ziņojumi par jaunā cīvīllkodeka izstrādāšanas kommisijas dar
bību no 1922. līdz 1925. g. 14) Ratihabitio procesuālās tiesībās 
1925. g. 15) Administratīvās tiesas reforma 1925. g. 16) Par 
1923. gada 17. marta likuma piemērošanu 1925. g. 17) Pie li
kuma par pārgrozījumiem vietējo civillikumu II. un IV. grā
matās. 18) Pie jautājuma par vispiemērotāku sistēmu laulātu 
mantas attiecības 1926. g. 19) Jautājumā par lūgumu nodroši
nāšanu pie piespiedu izpildīšanas pēc aktiem 1927. g. 20) Ci
vilprocesa likumi ar papildinājumiem un pārgrozījumiem 1924. 
gada izd. 21) Laikrakstā Zeitschrift fūr Ostrecht 1927. līdz 
1928. g.: Regelung der Erbverhāltnisse verstorbener Rus-
sen in Lettland. 22) Erlāuterungsartikel zu den abgeānderten 
§§ des lettischen Obligationenrechts. 23) Žurnālā Rigasche 
Zeitschrift fūr Rechtsvvissenschaft ievietots raks ts : Zur Frage 
des Svstems des ehelichen Gūterrechts in Lettland, 1927. 
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6. Vecākais docents Aleksandrs Būmanis dzimis 1881. g. 
12. decembrī Jaun-Piebalgā, apmeklējis ģimnasiju Rigā un bei
dzis Pēterpils Universitātes juridisko fakultāti 1914. gadā, pēc 
tam nodarbojies turpat kā advokāts ; 1915. gadā bijis Latviešu 
Centrālās bēgļu apgādāšanas komitejā par juriskonsultu; 191S. 
gadā atgriezies Latvijā un, sākot no Latvijas tiesu nodibināša
nas iejēmis dažādus tiesnešu amatus ; kopš 1920. gada ir Rīgas 
Apgabaltiesas priekšsēdētājs. A. Būmanis darbojies par žurnā
listu (Rāviņa Pēterburgas Avīzēs, Jaunās Pēterpils Avīzēs u. c ) , 
tulkojis ievērojamākos Garlība Merķela rakstus (starp tiem 
, .Latviešus" un „Vanem Imantu"), kā arī citus zinātniskus un 
belletristiskus darbus. No 1921. gada A. Būmanis ir civiltiesību 
docents Latvijas Universi tātē: viņa iestāju lekcija bija par te
matu ..Ārlaulības bērna un viņa mātes tiesiskais stāvoklis". 
A. Būmanis ir Latvijas civillikumu tulkojuma redaktors ; viņš 
izdevis arī 1911. gada 20. marta likumu par autora tiesībām. 

7. Vecākais docents Kārlis Dišlēris dzimis 20. janvārī 
1878. g. Kuldīgas apriņķa Liel-Statiķu pag. (vēlāk pievienotas 
Gaiķu pagastam) Lejas-Laucenieku mājās, saimnieka Ermaņa 
Dišlēŗa ģimenē. Viņš apmeklējis Gaiķu pagasta skolu, vēlāk 
Tukuma pilsētas skolu, kuru beidzis 1896. g., gadu vēlāk iegu
vis tautskolotāja tiesības un no 1897. g. līdz 1905. g. darbojies 
par skolotāju Zemgalē (Liel-Bērzes, Liel-Auces un Mūŗmuižas-
Berķenes skolās), gatavodamies pie tam abitūrijas eksāmenam. 
1904. g. pavasarī K. Dišlēris nolicis Narvas ģimnasijā eksāmenu 
par ģimnasijas kursu bez vecajām valodām un gadu vēlāk, 
1905. g. pavasarī, turpat ieguvis gatavības apliecību, nolikdams 
eksāmenu par pilnu ģimnasijas kursu ar latīņu un grieķu valodu. 
1905. g. augustā viņš iestājies Rīgas Politechniskā Institūta chē
mijas fakultātē: pēc Institūta slēgšanas studentu nemieru dēl 
1906. g. sākumā pārcelts uz Pēteŗpili, kur tā paša gada pava
sarī nolicis pilsētas skolas skolotāja eksāmenu Pēterpils Sko
lotāju Institūtā. 1906. g. rudenī K. Dišlēris iestājies Pēterpils 
Universitātes juridiskajā fakultātē; sevišķu vērību piegriezis 
publiskajām tiesībām, cītīgi apmeklējot prof. M. M. Kovalevska 
lekcijas un prof. J. I. Ivanovska vadītā pulciņa sēminārdarbus. 
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Trešajā kursa K. Dišlēris sarakstījis studentu sacensības darbu 
AflMHHHCTpaTHBHan l o c T H u i H BO <t>paHuin H repMaHin, kofakultāt: 
godalgojusi ar sudraba medaļu. Fakultāti viņš nobeidzis 1910. g. 
pavasari ar pirmās šķiras diplomu; tā paša gada rudeni ar 
prot. J. I. Ivanovska priekšlikumu atstāts pie valststieslbu ka
tedras gatavoties akadēmiskai darbībai un strādājis prof. Iva
novska un M. M. Kovaļevska vadībā. 1915. un 1916. g. K. Dišlēris 
lasījis sistemātiskas lekcijas latviešu auditorijai — ar Tatjanas Ko
mitejas palīdzību nodibinātos latviešu vispārizglitojamos kursos. 
1917. g. septembri K. Dišlēris ievēlēts par valststieslbu docentu 
jaunatvērtajā Omskas Kommercinstitūtā, kas 1918. g. sākumā 
pārvērs ts par politechnisku institūtu (ar oikonomisko fakultāti), 
un kam Sibīrijas pagaidu valdība bija piešķīrusi visas valsts 
augstāko mācības iestāžu tiesības. 1920. g. sākumā jaunnodibi-
nājusies lielinieku valdība likvidējusi institūta oikonomisko 
fakultāti, un drīz pēc tam K. Dišlēri čeka arestējusi kopā ar dau
dziem citiem ārzemniekiem, kurus apvainoja ,.starptautiskā sa
zvērestībā pret padomju varu". Ar Latvijas valdības gādību, 
K. Dišlēris kopā ar pieciem citiem Omskā arestētiem latvie
šiem dabūjis iespēju izbraukt kā ķīlnieks 1920. g. augustā uz 
Latviju. Sākot ar 1920. g. rudeni K. Dišlēris strādā kā docents 
Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesibu zinātņu fa
kultātē, kur lasa administratīvo tiesību un Latvijas valsts tiesību 
kursus. 1922./23., 1924.25 un 1927.28 akad. gadā K. Dišlēris 
bijis par fakultātes sekretāru, bet 1923. 24., 1925.'26. un 1928./29. 
akadēmiskā gadā par fakultātes dekānu. 1925.—1928. g. viņš 
bijis par otrās Saeimas locekli un Saeimas Izglītības Kommisijas 
priekšsēdētāju. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Anglijas parlamenta vēsture. 
A. Gulbja apgādībā (Univ. Bibl. Nr. 124/125.). 2) Demokrā
tiskas valsts iekārtas pamati. Rīgā, 1921. gadā, A. Gulbja 
apg. 3) Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. 
Rīgā, 1925. g., Tieslietu Ministrijas Vēstneša izdevums. 
4) Latvijas pagaidu konstitūcija. Tiesl. Min. Vēstn. Nr. 2 3. 
1920. g. 5) Konstitūcija un sa tversmes vara . Tieslietu Min. 
Vēstn. Nr. 1/3. 1921. g. 6) Izpildu va ras evolūcija. Tieslietu Mi
nistrijas Vēstneša Nr. 4'6. 1921. g. 7) Dante kā politisks do-
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mātājs. Grāmatā „Dante. Rakstu krājums 600 gadu nāves 
dienas piemiņai". 1921. g. Izgl. Min. apgādībā. 8) Permanenta 
likumdošanas iestāde un deputātu immūnitāte. Tieslietu Min. 
Vēstu. Nr. 1. 1922. g. 9) Latvijas Republikas prēsidenta poli
tiskā atbildība. Tiesl. Min. Vēstn. Nr. 2. 1922. g. 10) Latvijas 
valsts Prēsidenta kompetence. Tiesl. Min. Vestn. Nr. 3, 1922. g. 
11) Valsts jēdziens demokrātijā. Tiesl. Min. Vēstn. Nr. 6. 1922. 
12) Ministru kontrasignācija monarchijā un republikā. Tiesl.Min. 
Vēstn. Nr. 3 4 . 1923. g. 13) Likumu ierosināšana pēc L. R. Sa
tversmes un pēc Saeimas Kārtības rulla. Tiesl. Min. Vēstn. 
Nr. 3/4. 1923. g. 14) Deputātu tiesība atteikties no liecības doša
nas. Tiesl. Min. Vēstn. Nr. 8. 1923. g. 15) Aristokrātiska repu
blika. Tiesl. Min. Vēstn. Nr. 8/9. 1923. 24. g. 16) Imanuela Kanta 
piemiņai. Kanta māciba par tiesibām un valsti. Tiesl. Min. 
Vēstn. Nr. 4. 1924. g. 17) Francijas Prēsidenta Miljerana atkāp
šanās valststiesiskā nozimē. Tiesl. Min. Vēstn. Nr. 6 7. 1924. g. 
18) Ievads (vācu valodā) Latvijas Republikas Satversmes izde
vumam vācu, franču, angļu un polu valodā. (Latvijas Republi
kas Satversme. Die Verfassung der Republik Lettland. Verlag 
..Rigna". Rīgā, 1925. g.). 19) Publisko subjektīvo tiesību pro-
blēms. Tiesl. Min. Vēstn. Nr. 5,6. 1926. g. 20) Saeimas atlai
šana pirms lēģislātūras perioda beigām. Tiesl. Min. Vēstn. 
Nr. 5. 1927. g. 21) Vai Centrālajai vēlēšanu kommisijai ir tie
sība pārbaudīt iesniegtos likumprojektus? Jurists Nr. 5. 1928. g. 
22) Pie jautājuma par valsts augstākās varas orgāniem pēc sodu 
lik. 100. panta. Jurists Nr. 7, 1928. 23) Subjektīva tiesība, le
gāla interese un objektīvā likumība. Jurists Nr. 2. 1929. g. 
24) Likuma cieņa un autoritāte. Jurists Nr. 5. 1929. g. 25) Valsts 
prēsidenta suspensīvais veto un pilsoņu kopuma absolūtais veto. 
Tieslietu Ministrijas Vēstnesī Nr. 1 2. 1929. g. 26) Rediģējis 
kopā ar prīv.-doc. P . Mucenieku. „Pilsētu pašvaldības darbi
nieku rokas grāmatu". Latvijas pilsētu savienības izdevums. 
Rīgā, 1929. g. Ievietojis šinī izdevumā rakstu: „Pilsētu pašval
dības satversme". 27) Latvijas Republikas Sa tversmes grozī
šana. Tiesl. Min. Vēstn. Nr. 7 8, 1929. g. Bez tam K. Dišlēris 
publicējis populāri zinātniskus rakstus par tiesiskiem jautā
jumiem žurnālos „Darba Tiesibas" 1924. un 1925. g., „Tautas 
Tiesības" 1927. un 1928. g. un citur. 

8. Vecākais docents Alfrēds Hēdenštrēms ( t ) dzimis 2. sept. 
1869. g. Rīgā, apmeklējis Rīgas pilsētas ģimnasiju, studējis Tēr-
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batas Universitātē un ieguvis 1894. g. vēstures kandidāta grādu. 
Pēc tam viņš turpinājis savas studijas krievu vēsturē 
Maskavas Universi tātē: 1895. g. nolicis vācu valcdas virs-
skolotāja eksāmenu Maskavā un vēlāk studējis Mārburgas Uni
versitātē, kur ieguvis Dr. phil. grādu 1896. g. Uz Rīgu viņš 
atgriezies 1896. g. augustā, darbojies par X. archaioloģiska kon
gresa Baltijas ncdaļas sekretāru un kļuvis par Maskavas Ķeiza
riskās archaioloģiskās biedrības korespondentāju locekli. Kopš 
1896. g. septembra viņš darbojies par skolotāju dažādās skolās 
Rīgā; 1898. g. ticis ievēlēts par docentu (ārpus štata) tirdznie
cības ģeogrāfijā un 1900. g. par štata docentu vēsturē Rīgas 
Politechniskā Institūta tirdzniecības nodaļā. 1900.—1906. g. 
A. Hēdenštrēms darbojies par vēstures un senatnes pētniecības 
biedrības (Gesellschaft fūr Geschichte und Altertumskunde) lo
cekli; no 1901. g. darbojies arī par skolotāju Rīgas biržas komi
tejas kommercskolā un vēlāk līdz 1925. g. vācu pilsētas vidus
skolā. Okupācijas laikā viņš iecelts par Baltijas Techniskās 
Augstskolas docentu. Kopš Latvijas Universitātes dibināšanas 
1919. g. Hēdenštrēms darbojies par politiskās vēstures un saim
nieciskās ģeogrāfijas docentu tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
fakultātē, kuras organisāciju viņš arī piedalījies, un 1921. g. 
iecelts par šīs fakultātes vecāko docentu. Bez tam viņš arī 
lasījis lekcijas par jaunāko laiku vēsturi filoloģijas un filosofijas 
fakultātē 1921.'22.g. 1920. un 1922. g. komandēts zinātniskos 
nolūkos uz ārzemēm. No 1922. g. viņš darbojies ari Herdera 
Institūtā un Krievu Universitātes Kursos. Tanī pašā laikā viņš 
pasniedzis vēstures stundas Lutera skolā. Blakus darbiem zi
nātniskā un paidagōģiskā laukā Hēdenštrēms arī nodevies 
darbībai žurnālistikā un publicistikā, sevišķi kā avīzes Rigasche 
Rundschau līdzstrādnieks vēstures un politikas jautājumos 
un kā referents par tagadnes attiecīgo literatūru. Bez tam viņš 
kā politiķis darbojies pēc pirmās krievu revolūcijas baltiešu 
konstitūtionālā partijā un no 1919. g. kā vācu demokrātiskās 
partijas sekretārs . Miris pēc ilgas un grūtas slimības, 13. aprīlī 
1927. g. 
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I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Die Beziehungen zwischen 
Russland und Brandenburg wāhrend des ersten nor-
dischen Krieges 1655—1660 (disertācija), Mārburgā 1896. g. 
2) Geschichte Russlands (862—1905). Baltische Būrgerkunde 
I. s., Rīgā 1908. g. 3) Die Lage des baltischen Deutschtums. 
Sūddeutsche Monatsshefte, b. VII. 1; 1910. g. 4) Zur baltischen 
Geschichte des 19. Jahrhunderts. Zeitschrift fur osteuropāische 
Geschichte, b II; 1912. g. 5) Die Gesellschaft der Musse in 
Riga 1787—1912. Rīgā 1912. g. 6) Rigaer Kriegschronik 
1914—17. Rīgā 1922. g. 7) Geschichte Russlands von 1878 bis 
1918. Stutgartē un Berlīnē 1922. g. 8) Der Rigaer Gevverbe-
vereiin 1890—1925. Rīgā 1925. g. Bez tam vēl avīžu raksti, 
recensijas un dažādi sacerējumi lielā skaitā. 

9. Vecākais docents Frīdrichs Henzelis (Haensell) dzimis 
1876 g. Rīgā, apmeklējis 1886—1895. g. Rīgas pilsētas ģimna
sijas klasisko nodaļu, studējis 1896.—1900. g. Tērbatas Univer
sitātes vēstures un filoloģijas fakultātē, kuru nobeidzis ar vē
stures kandidāta grādu. Vēlāk viņš paplašinājis savas studijas 
statistikas, ģeogrāfijas, etnogrāfijas un etnoloģiskās pirmvēstu-
res laukos Tērbatā un turpinājis viņas Leipcigas Universi tātē; 
1903./04. g. nolicis pārbaudījumus ģeogrāfijas, etnogrāfijas un 
statistikas maģistra grāda iegūšanai Tērbatas Universi tātē: 
1904. g. ievēlēts par docentu statistikā un tirdzniecības (vēlāk 
oikonomiskās attīstības) vēsturē Rīgas Politechniskā Institūta 
tirdzniecības nodaļā. 1914. g. vasarā ar Politechniskā Institūta 
pabalstu Fr. Henzelis ceļojis pa Vāciju, lai iepazītos ar turienes 
statistiskām iestādēm, 1915.—1917. g. darbojies kara laikā 
evakuētā Pol. Institūtā, Maskavā, pēc tam Baltijas Techniskā 
Augstskolā un viņas vietā atvērtā padomju augstskolā. 1919. g. 
rudenī Fr. Henzelis ievēlēts par docentu statistikā un saimnie
cības attīstības vēsturē Latvijas Universitātes tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātē. 1923. g. vasarā viņš komandēts 
zinātniskā nolūkā uz ārzemēm, kur turējis arī priekšlasījumu 
ciklu par etnoloģiskās pirmvēstures pētīšanu Leipcigas Univer
sitātes kultūras un vispārējās vēstures institūtā. Pēdējos ga
dos Fr. Henzelis darbojies ārpus Latvijas Universitātes Pr ivātā 
Kommercinstitūtā un Krievu Universitātes Kursos Rīgā. 
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I e s p i e s t i e r a k s t i : 1) Die fliessenden Wasser des 
Hōheiilandes und ihre urgeschiciitlichen Anwohner in Sage und 
Mvthos. Ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung und Ver-
wandtschaft der Vōlker. Berlīnē. 1908. g. 2) Ober Wesen und 
Ursprung der sogen. S tammes- und Ortsge\verbe bei primitiven 
Vōlkern. Rīg. Polit. Institūta 50 gadu jubilejas rakstā, Rīgā, 
1912. g. 3) Anthroposophie, Goetheauum und Goethe. Laik
rakstā „Hellweg", 2. g. i., b. 34. Esenē, 1922. g. 4) Prof. J. R. Mu-
kes biogrāfija. Afranisches Ecce, b. 31; Dresdenē, 1926 g. 
un dažādas recensijas un nekrologi. 5) Die ethnologische Urge-
schichtsforschung und ihr Begrūnder. Latvijas Universitātes 
Rakstos, XVII. Rīgā, 1928. g. 6) Līdzdarbība R. Mukes pēc
nāves darba ..Die Urbevōlnerung Griechenlauds und ihre 
allmāhliche Entvvickelung zu Volksstāmmmen" izdošanā (1926. 
līdz 1928. g.). 7) Griechenlauds Urzeit im Lichte einer neuen 
Theorie (Rig. Rundsch. 1929. g , Nr. 47 un 50). 8) Forschungen 
zur Vōlkerentstehungsgeschichte (Laikrakstā , Forschungen 
und Fortsckritte". Korrespondenzblatt d. D. Wiss. u. Techn.) 
Berlīnē 1929. g., Nr. 17. 

10. Vecākais docents Jānis Kārk'iņš dzimis 1877. g. Remba
tes pag.. Vidzemē, apmeklējis vietējo pagasta un Lielvārdes 
draudzes skolu, beidzis Valmieras skolotāju semināru (Rīgā) 
1897. g., Jelgavas reālskolu kā eksterns 1903. g. un Rīgas Polit. 
Institūta kommercnodalu ar I. šķiras diplomu 1907. g. Ar pār
baudījuma (mēģinājuma lekcijas un raksta darbs) izturēšanu 
viņš ieguvis pie bij. Krievijas Tirdzn. un Rūpn. Ministrijas tie
sību pasniegt grāmatvedību visu šķiru kommerczinātņu mācības 
iestādēs 1911. g. Par tautskolotāju viņš strādājis Suntažu pag., 
Vidzemē 1897.—1903. g.: pēc tam bijis pa r Latvijas Lauk
saimn. Oikon. Sabiedrības Je lgavas nodalās grāmatvedi no 
1907.—1908. g.. par t ā s pašas biedrības 4-klašu skolas sko
lotāju un pārzini 1908. g., par Jēkabmiesta pilsētas tirdzniecī
bas skolas speciālo priekšmetu skolotāju 1908. un 1909. g., par 
tās pašas skolas inspektoru no 1909.—1917. g. Jēkabmiesta 
I. krāj-aizdevu sabiedrībā .1. Kārkliņš bijis par padomes locekli 
un priekšsēdētāju no 1909.—1915. g., par Viskrievijas bēgļu pa
līdzības (Lielkņazes Tatjanas) komitejas kommerczinātņu kursu 
vadītāju un speciālo priekšmetu skolotāju Pliskavā no 1916. līdz 
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1918. g. Pi rmā Latvijas pastāvēšanas laikā viņš bijis par Tautas 
Padomes locekli no 1918.—1920. g., tai pašā laikā no 1918. lidz 
1921. g. ari par kanclejas pārvaldnieku un departamenta direk
toru bij. Tirdzniecības un Rūpniecības Ministrijā, un vēlāk 1921. 
līdz 1923. g. par Fin. Min. kanclejas pārvaldnieku. L. 0 . J. Kār-
kliņš iejēmis tautsaimniecības un tiesību zin. fakultātes sekre
tāra un tautsaimn. nodaļas vaditāja vietu no 1919.—1921. g., 
1923.—1924. g. un 1925.—1926. g.; fakultātes dekāna pienāku
mus^ izpildījis no 1921.—1923. g., 1924.—1925. un 1926.—1928. g., 
un Univers. Padomes locekļa pienākumus no 1921.—1925. g. un 
no 1926. g.; par Universitātes Saimniecības Padomes locekli 
viņš ievēlēts 1923. g. un izpilda šo uzdevumu līdz šim laikam. 

11. Vecākais docents Pēteris Lejiņš dzimis 10. okt. 1879. g. 
Cēsu apriņķī Ērgļu pagastā, kur vecāki bija lauku māju rent
nieki. Pirmo skolas izglītību viņš baudījis Ērgļu pagasta skolā 
līdz 12. dzīvības gadam; pēc tam iestājies Ērgļu draudzes skolā, 
kurā sabijis 3 gadus; 1898. gadā iestājies Penzas Mērniecības 
skolā, kuru nobeidzis 1901. gadā. Dažus gadus pēc tam P . Le 
jiņš nodarbojies Krievijā gan par statistiķi, gan par mērnieku. 
1907. g. viņš izturējis kā eksterns gatavības eksāmenus Maska
vas 3. ģimnasijā; 1908. g. iestājies Maskavas Universitātē, vē
stures un filoloģijas fakultātes filosofijas nodaļā, kuru nobeidzis 
ar I. šķiras diplomu 1913. gadā; 1917. gadā nobeidzis Maskavas 
Universitātes juridisko fakultāti, izturēdams kā eksterns vi
sus kursa eksāmenus un valsts eksāmenus. 1916. un 1917. g. 
P . Lejiņš lasījis lekcijas valsts tiesībās, tiesību filosofijas vē
s turē un tautsaimniecības teorijā Penzas valsts Paidagōģiskā 
Institūtā un Tautas Universitātē. 1920. gadā viņš atgriezies 
Latvijā un tanī pašā gadā iesācis lasīt Latvijas Universitātes 
tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tiesību zinātņu 
nodaļā lekcijas tiesību filosofijā, bet gadu vēlāk arī krīmināl-
psīcholoģijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) „Liecinieku liecības no psīcho-
loģiskā viedokļa", nodrukāts Tieslietu Ministrijas Vēstnesī, 
6. un 8. numurā. 2) Kanta jubilejas svinībās universitātē no
lasītais referāts: _„Kants, kā tiesību filosofs", kura konspektīvs 
saturs iespiests Universitātes Annālos 1924. g. 
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12. Vecākais docents Augusts Lēbers (Loeber) dzimis 
1865. g. 7. oktobri Rīgā; pēc Rīgas guberņas ģimnasijas beig
šanas apmeklējis Tērba tas Universitāti, kuru beidzis 1888. g.; 
1889. g. nolicis doktora eksāmenu (summa cum laude) Getin-
gas Universitātē (disertācija: Strafbare Nichterfūllung von Lie-
ferungsvertrāgen). 1889.—1890. g. A. Lēbers uzturējies Fran
cijā un Anglijā, 1890.—1891. g. izpildījis kandidāta un sekretāra 
palīga amatu Rjazaņas Apgabaltiesā, 1892. g. iecelts par zvēr. 
advokāta palīgu un 1896. g. par zvērinātu advokātu Rīgā. 
1889. g. viņš izdevis monogrāfiju: Erbrecht bei zvveiter Ehe 
(Rīgā, Kimela izdevumā). 1905.—1907. g. A. Lēbers pasniedzis 
jūras tiesības.Rīgas biržas komitejas jūras skolā, 1912.—1914. g. 
lasījis vispārējo tiesību mācību un tirdzniecības tiesibas Rīgas 
Politechniskā Institūtā. 1918. g. decembra mēnesī iecelts par 
senatoru. 1919. g. vasarā un rudenī A. Lēbers piedalījies Latvi
jas Augstskolas organisācijās darbos un pagaidām izpildījis tie
sību un tautsaimniecības fakultātes dekāna vietu; 1919. g. sep
tembrī ievēlēts par docentu Latvijas Augstskolā; 1919—1922. g. 
lasījis valsts valodā ievadu tiesību zinātnē; 1921.—1922. g. no
turējis arī semināru tirdzniecības tiesībās, bet no 1922.—1923. 
mācības gada sākot lasa tirdzniecības tiesības ar semināru. 
Sākot no 1923.—1924. g. A. Lēbers lasa (ar pārtraukumiem) 
tirdzniecības tiesības arī Tautas Universitātē. 

Zinātniskus rakstus O. Lēbers ievietojis Tieslietu Mini
strijas Vēstnesī (1920. g. Nr. 213; 1921. g. Nr. 1/3, 4/6; 1922. £• 
Nr. 4. un 7.; 1924. g. Nr. 1., 4. un 6.); žurnālos: Zeitschrift fūr 
Osteuropāisches Recht (1925. g. 1. un 2. burtn., 1926. g. 5. un 
6. burtn.), Zeitschrift fūr Ostrecht (1927. g. 2., 3. un 7. burtn) 
un Rigasche Zeitschrift fūr Rechtsvvissenschaft (1926./27. g. 
1. un 4. burtn.). 1927. g. sarakstījis darbus valsts valoda: 
.Tirdzniecības tiesību pārska t s" un „Vekseltiesību pārskats". 
Rīgā, Valtera un Rapas akc. sab. izdevumā. 

13. Vecākais docents Kārlis Pūriņš dzimis 1883. g., bei
dzis Maskavas Universi tātes juridiskās fakultātes kursu 1911. g-, 
pēc kam atstāts pie tās pašas universitātes tautsaimniecības 
katedras sagatavošanai profesora amatam. No 1918. g. 1. d e c 
līdz 1919. g. 15. jūlijam K. Pūriņš iejēmis Latvijas Finansu mi-
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nistra amatu; 1919. g. 5. sept. apstiprināts par Latvijas Augst
skolas mācības spēku un no 1920. g. 24. janvāra par docentu. 
No 1919. g. 3. okt. līdz 1920. g. febr. viņš bijis tautsaimniecības 
un tieslietu zinātņu fakultātes dekāna vietnieks, bet no 1920. g. 
20. februāra līdz 1920. gada 1. jūnijam tās pašas fakultātes, 
pagaidu dekāns. No 1920. g. 15. mar ta līdz 1921. g. 15. martam 
K. Pūriņš iejēmis Finansu ministra amatu: bijis par Tautas 
Padomes un Satversmes Sapulces loceklis. No 1925. g. 1. sept. 
viņš iecelts par senatoru, no 1921. g. iejem tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultātes finansu zinātnes katedru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Kooperatīvais un tirdznieciskais 
krēdits Latvijā. Rīgā, 1920. g. 2) Piezīmes pie mūsu ienākuma 
nodokļa likuma. T. M. V. 1928. g. Nr. 3. 3) Pā rska t s par no
dokļu uzlikšanas tiesībām. T. M. V. '1928. g. Nr. 10/11, 337—348: 
Nr. 12, 367—406. 4) Ienākuma nodokļa uzlikšana pēc dzīves 
izdevumiem. T. M. V. 1929. g. Nr. 3,4, 65—80. 5) Raksti par da
žādiem Latvijas saimnieciskiem jautājumiem, iespiesti: „Lat-
vijā" 1907. un 1908. g.; „Dzi!mtenes Vēstnesī" 1910, 1911. un 
1912. g.; ,.Zemkopī" 1911. g.; krievu periodiskos izdevumos: 
COK>3T> rioTpe6HTeaeH 1911. g .; Tpy,n,H I. KOonepaTHBHaro 
cvB3.zia, i908. g . ; TpvAH I. BcepoccificKaro cvB3.a.a n o MejiKOMV 
Kpe^HTy H' ce^bCKOMy x035WCTBy, 1912. g a d ā ; „Līdumniekā" 
1912. g.; „Jaunākās Ziņās" 1918., 1919.. 1920. un 1922. gadā; 
..Brīvā Zemē" 1923. un 1924. g. 

14. Vecākais docents Vilis Vītols dzimis 28. septembrī 
1879. g. Jaunjelgavā; pilsētas skolu beidzis turpat 1895. gada 
maijā, Pē te ra I. reālskolu Rīgā 1900. gada pavasarī kā eksterns. 
Kara dienestā viņš bijis par I. šķiras brīvprātīgo no 1900.—1901. 
gadam. Rīgas Politechniskā Institūtā Vītols iestājies 1903. g. 
tirdzniecisko zinātņu fakultātē, kuras kursu beidzis 1908. gada 
janvārī ar I. šķiras diplomu. Prakt iskā darbā viņš strādājis 
Jelgavas lauksaimniecības biedrības krāšanas un aizdošanas 
sabiedrībā no 1905. līdz 1910. g., pēc tam IV. Rīgas savstarpīgā 
krēditbiedrībā līdz pasaules karam. — No 1. jūnija 1920. gadā 
Vītols bijis par direktoru Latvijas tirdzniecības un rūpniecības 
bankā. — Ar patstāvīgas Latvijas valsts nodibināšanos viņš ie
stājies Finansu ministrijas krēdita departamentā par vicedi-
rektoru un no 1920. gada marta par direktoru turpat līdz 1921.. 
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gada oktobrim. P a r vecāko docentu Latvijas Universitātē Vī
tols ievēlēts 1920. gada martā pie banku politikas un tirdznie
ciskās rēķināšanas katedrām. Vītols nolasījis vairāk publisku 
lekciju, it sevišķi Latvijas tirgotāju savienībā par finansiēliem 
un tirdznieciskiem jautājumiem. 
C. Privātdocenti. 

1. Privātdocents Edvards Balodis dzimis Vidzemē Litenes 
pagastā 1880. gada 26. maijā, 1900. gadā beidzis Valkas skolo
tāju semināru, pēc kam līdz 1900. gadam bijis par tautskolotāju: 
1914. g. maijā beidzis Kijevas Kommercinstitūtu, 1912.13. māc. 
gadā (pa studiju laiku) izpildījis speciālo priekšmetu skolotāja 
vietu Čerkesu tirdzniecības skolā (Kijevas gub.). No 1914. g. 
augusta līdz 1918. gada novembrim E. Balodis bijis par speciālo 
priekšmetu skolotāju Rēzeknes tirdzniecības skolā; Rēzeknē 
darbojies arī vietējos kooperatīvos. No 1919. gada jūlija līdz 
1927. gada novembrim viņš darbojies Centrālā Savienībā „Kon-
sumā" par kooperācijas instruktoru un vadijis kooperācijas dar
binieku sagatavošanas kursus, kur pasniedzis kooperatīvu grā
matvedību un kooperāciju. No 1923. gada līdz pēdējam laikam 
E. Balodis pasniedz kooperāciju Olava kommercskolā; pasnie
dzis kooperāciju arī vairākos skolotāju sagatavošanas kursos. 
No 1926. gada janvāra E. Balodis darbojies par instruktoru pie 
Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakul
tātes (vadījis studentu praktiskos darbus Centrālā Savienībā 
,,Konsumā"), bet no 1927. g. septembra pasniedzis arī koope
ratīvu darbvedību un grāmatvedību. 1927. gada novembrī viņš 
ievēlēts par kooperācijas lektoru pie tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes, bet 1928. gada decembrī — par privātdocentu 
tai pašā fakultātē pie kooperācijas katedras. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. 1) Patērētāju kooperācija 1921. 
gadā (statistiski-kritisks Latvijas patērētāju kooperācijas ap
skats). Latvijas kooperācijas gada grāmatā, I. gads, 1923. g-
2) Patērētāju kooperācija 1922. gadā. Latvijas kooperācijas 
gada grāmatā, II gads, 1924. g, 3) Patērētāju kooperācija 192^ 
gadā. Latvijas kooperācijas gada grāmatā, III. gads, 1925. g-

B. Atsevišķos izdevumos iznākuši šādi darbi : 1) (1923. 
gadā). Patērētāju biedrību darbvedība un grāmathedība, 166-
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lpp. Kopdarbības nodalās izdevums. 2) (1925. gadā). Mašīnu 
koplietošanas biedrību darbvedība un grāmatvedība, 129 lpp. 
Kopdarbības nodaļas izdevums. 3) (1925. gadā). Grāmatvedība 
pamatskolām, 37 lpp. Latvijas vidusskolu skolotāju koope
ratīva izdevums. 4) (1925. gadā). Kooperācija, programma un 
konspekts skolotājiem un pašmācībai, 46 lpp. Latvijas koope
ratīvu kongresu padomes izdevums. 5) (1926. gadā) Koope
rācija pamatskolām, 76 lpp. Latvijas kooperatīvu izdevniecī
bas savienības izdevums. 6) (1927. gadā). Kooperācija sko
lām un pašmācībai, 127 lpp. Latvijas kooperatīvu izdevniecī
bas savienības izdevums. 7) (1928. gadā). Kooperācija Lat
vijā 19. g. s. 50., 60. un 70. gados, 208 lpp. Latvijas Kooperatīvu 
Izdevniecības Savienības izdevums. P a r minēto darbu 1929. 
gada 8. martā piespriesta Kr. Barona prēmija. 

2. Pr ivātdocents Artūrs Kangers dzimis 1875. g. 17. aprīlī 
Valkā, pamatizglītību baudījis Valkas prīvātģimnasijā, 1896. g. 
iestājies Tērbatas Universitātes medicīnas fakultātes farmaceu-
tiskā nodaļā. No 1898.—1902. g. viņš nodarbojies eksperimen
tāli zinātniski Tērbatas Universitātes farmakoloģiskā institūtā, 
1902. g. pie tās pašas universitātes aizstāvējis disertāciju far
mācijas maģistra grādam. 1902. g. A. Kangers ievēlēts par 
štata laborantu pie Odesas Universitātes medicīnas fakultātes 
farmācijas un farmakognōsijas katedras, 1911. g. ievēlēts par 
privātdocentu pie šīs pašas katedras, no 1912—1915. g. izpildījis 
Odesas Medicīniskās Valdes štata chēmiķa eksperta pienākumus, 
1914. g. ar Tieslietu Ministra pavēli piekomandēts Odesas Zi
nātniskās Tiesu Ekspertīzes Kabinetam pie Tiesu Palātas pro
kurora; minētā kabinetā viņš nodarbojies līdz 1923. g., t. i. līdz 
Odesas atstāšanai, iejemdams pēdējā laikā kabineta pārziņa pa
līga amatu. 1916. g. A. Kangers ievēlēts Odesas Augst. Sieviešu 
Medicīnisku Kursu farmācijas un farmakognōsijas katedrai, bez 
tam, tanī pat 1916. g. ievēlēts Odesas Augstāko Sieviešu Kursu 
(kas vēlāk tika savienoti ar Odesas Universitāti) fisikas un ma
temātiskas fakultātes farmaceutiskas un tiesu chēmijas kate
drai; pie šīs katedras viņš organizējis farmācijas un chēmijas 
institūtu. 1921. g. A. Kangers ievēlēts par Odesas Chēmijas un 
Radioloģijas Institūta profesoru; tanī pat 1921. g. ievēlēts par 
Odesas Chēmijas un Farmācijas Institūta rektoru, iejemdams 
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minētā institūtā farmaccutiskas un tiesu chēmijas kate
dru; 1922. g. viņš ievēlēts par chēmijas katedras farmaceutiskās 
chēmijas nodalās pārzini Odesas Valsts Zinātniskā Pētīšanas 
Institūtā. 1923. g. sākumā A. Kangers atgriezies dzimtenē, 
u n tanī pat gadā, atrodoties Latvijā, ieskaitīts p a r Odesas 
Chēmijas u n Farmācijas Institūta ārštata profesoru. 1923. 
gadā iecelts p a r Latvijas Zinātniskās Tiesas Ekspertīzes 
Institūta direktoru, 1924. g. ievēlēts p a r Latvijas Tautas Univer
sitātes juridiskās fakultātes lektoru, 1927. g. ievēlēts par Latvi
jas Universitātes tautsinmniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
privātdocentu, 1927. g. ievēlēts par Rīgas Pr ivā tā Kommercin-
stitūta lektoru. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Maiepiaabi K-b rbapMaKO^orin 
6pycHHKH (Vaccin. vit. id.). UnccepTaņin Ha c r e n e H b Marucrpa 
d p a p i n a n i n . lOpbeB-b, 1902. 2) Betrachtungen ūber das 
Ērikolin. Chemiker-Zeitung. 1903. 3) Uber die Mōg-
lichkeit einer Steigerung der Harnsāureausscheidung bei 
Katzen durch Einfuhr reiner Harnsāure per os. 
Archiv fūr die gesamte Phvsiologie. 1903. Bd. 100. 4) Zur 
Erage ūber die ehemische Zusammensetzung u n d die pharma-
kologische Wirkung der Preisselbeere. Archiv f. experiment. 
Pathologie u n d Pharmakologie Bd. 50. 5) <DapMamH-HayKa, en 
c o B p e M e i i H b i e ropH30HTbi H o r a o i u e n m K b e c r e c T B O K c n b ī T a H i i o . 
«PapMaueBTHMecKiH >KypHa;ib, 1911. 6 ) K-b Bonpocy o6b OTKPH-
TIH H KOJIH'ieCTBeHHOM'b OnpCZVEVieHiH nHKpHHOBOĪi H XpH30(ļ) HO-
BOH K H C i o r b n p n cyne6HO-XHMHHecKHXb H3CJil3aoBaHiHX'b. cpap-
MaueBTHMecKiH j K y p n a ; i b , 1911. 7) BBeaeme K-b H3yqeHiio KOJIH-
lecTBeHHaro a H a ^ H s a . Oaecca, KHHroH3iiaTejibCTBO A. A. HBa-
c e H K O , 1918. 8) I 4 3 c a i 3 A O B a H i e a 4 3 K a p c T B e H H b i x T 3 B e m e c T B ' b . (Iloco6ie 
K-b npaKTHMecK. 3aH5iTiaMb, 0 . aecca . K H H r o H 3 f l . A. A. MnaceHKO, 1918. 
9) Das Chemisch-pharmazeutische Institut i n Odessa (Beitrag 
z u r Geschichte der Reform der pharmaceutischen Ausbildung 
in Russland). „Pharmacia" , Esti, 1926. 10) CoBpeMeHHbif l 
3 a a a ' i H B b i c m e r o (bapMaueBTHHecKaro o 6 p a 3 0 B a H i a . XHMHKO-
rbapMaueBTHHecKiū > K y p H a j i b . Oaecca, 1926. 11) Zinātniskās 
Tiesu Ekspertīzes Institūts. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 1926. 
12) Das Lettlāndische Institut fūr vvissenschaftliche Gerichts-
expertise. ApxnBb KpHMHHO^orin H C y a e 6 H 0 H MeaHUHHbi. Xapb-
KOB-b 1927. Toivi-b I. K H H r a 2/3. 13) Pa r pirkstu nospiedumu 
nojemšanu. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 1927. 14) „Wis-
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senschaftlich denken". Fes tvor t ragzur Feier des 125-jāhrigen 
Bestehens der Pharmazeutischen Gesellschaft zu Riga. Far 
maceutu Žurnāls. 1928. 15) Zinātniskās tiesu ekspertīzes 
nozīme noziegumu atklāšanā. Tieslietu Min. Vēst. 1928. 

3. Pr ivātdocents Nikolajs Kochanovskis dzimis 22, no
vembri 1870. g. Tulčinas pilsētā (Podolijā), apmeklējis Ņemiro-
vas ģimnasiju, kuru beidzot apbalvots ar zelta medaļu. No 
1889. g. rudens viņš četrus gadus studējis Pēterpils Universitā
tes tiesību zinātņu fakultātē, kur apbalvots ar sudraba medaļu 
par sacerējumu ar tematu „Sacensība starp ūdensceļiem un 
dzelzsceļiem"; fakultāti pabeidzis ar pirmās šķiras diplomu, 
paturēts pie universitātes par stipendiātu pie politiskās oikono
mijas katedras, un 1896. g. izturējis pārbaudījumus par politi
skās oikonomijas maģistra pakāpi. Visu 1897. gadu N. Kocha
novskis strādājis Finansu Ministrijas periodiskos izdevumos: 
1894. un 1895. gadā iespiedis savus pirmos darbus. Izglītības 
Ministrija to sūtījusi uz ārzemēm zinātniskos nolūkos, piešķir
dama viņam stipendiju. 1898. un 1899. gadā N. Kochanovskis 
ierakstījies par studentu Berlīnes Universitātē uin klausījies lek
cijas arī Minchenes Universitātē. 1900. g. rudenī viņš iecelts 
par Vladivostokas Orientālā Institūta docentu, no 16. marta 
1914. g. — turpat par profesora amata izpildītāju un no 3. jūnija 
1916. gadā par profesoru; šinī augstskolā viņš lasījis poli
tisko oikonomiju (teoriju, politiku un politiskās oikonomijas vē
sturi), civiltiesību un tirdzniecības tiesību zinātnes un atsevišķi 
arī valsts tiesību un starptautisko riesību zinātnes. 28. maijā 
1916. g. N. Kochanovskis aizstāvējis Tomskas Universitātē di
sertāciju par tematu „Oikonomika un oikonomiskais princips 
viņu attiecībā pret sociālo zinātņu vispārējo sistēmu", kur viņam 
piešķirta politiskās oikonomijas maģistra zin. pakāpe. No 
1. marta 1920. g. tas iecelts par Vladivostokas Valsts Univer
sitātes ordinārija amata izpildītāju pie politiskās oikonomijas 
katedras. Turpat viņš bijis par tiesību zinātņu un tautsaimnie
cības fakultātes dekānu no 13. jūnija 1921. g. līdz 20. janvārim 
1923. g. un par Universitātes tiesību zinātņu pārbaudījumu 
kommisijas priekšsēdētāju 1921. un 1922. gadā. Kad Vladivo-

J6* 
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stoku 1922. gada beigās iekaroja lielinieki, N. Kochanovski at
cēla 1923. g. janvāri no dekāna amata un 1923. g. 1. jūnijā — 
no profesora amata. Tai pašā gada rudenī viņš aizbraucis no 
Vladivostokas uz Maskavu un ar lielām grūtībām sajēmis ār
zemju pasi un emigrējis uz Latviju. Šeit 12. febr. 1924. g. tas 
ievēlēts par universitātes privātdocentu pie politiskās oikono
mijas katedras. Šeit viņš pabeidzis darbu par tematu „Darbs un 
viņa produktivitāte" (šī darba pirmās 224. lapas puses ir dažos 
eksemplāros iespiestas vēl Vladivostokā); bez tam studentu 
litografiskā izdevumā 1925. gadā izdots viņa politiskās oiko 
notnijas priekšlasījumu kurss un dažādos izdevumos politiskās 
oikonomijas priekšlasījumu programma. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) OtepKH (bHHaHCOB-b r e p i v i a H C K o i i 
HMnepin. Cno. 1894. B Ī C T H . <1)HH., npOM. H TOpr., crpaH. 128. 
2) OiepKH 6yMa>KHO-AeHe)KHaro o6pameHiH. Cn6. 1895. CTp. 62. 
3) Volkswirtschaft, Gesetzgebung und Literatur in Russland 
im Jhr. 1897. (Ins Deutsche ūbersetzt v. Alfanovvitsch). Jahr
buch der Internat. Verein fūr vergi. Rechtsvviss. u. Volksvvirt-
schaftsl. Berlin, J. IV, S. 911—943. 4 ) Osepn-b sKOHOMH'iecKaio 
(ioaojKeHiH fluoHiH. B / i a z u ī B . 1903, cpaH. 13l-ļ—iV. H3B. BOCT. 
HHCT. , T . V. 5) 3eM^eB^afl'BHie H 3eM./ie,ņ'Ejiie B I Kura-t. B;ia-
flHBOCTOK-b 1909, VIII + 156-1-XVII cTpaH. H3B. BOCT. HHCT., 
TOMI XXIII. 6) 3 K O H O M H K 3 H 3KOHOMH4eCKift npHHUHn-b B ' b HX1> 
OTHomeHin K-b oōmen CHCTCM-B c o u i a ^ b H b i x , b HayK ' b . BnaĶUB. 
1915, crpaH. XVI + 724-4- XXIII. H S B . BOCT. HHCT. 

4. Pr ivātdocents Aleksandrs Krugļevskis, Pēterpils kar: 
Medicīnas Akadēmijas profesora Nikolaja dēls, dzimis 27. maija 
1886. gadā Pēteŗpilī; vidusskolas izglītību baudījis Tiesību Zi-
nātnu skolā; 1905. gadā iestājies Pēterpils Universitātes jūri 
diskā fakultātē, kuru pabeidzis 1908. gadā. Pēc universitāte, 
nobeigšanas viņš a ts tā ts pie krimināltiesību katedras, lai saga
tavotos profesora amatam. 1910. un 1911. gadā A. Krugļevskis 
izturējis pie Pēterpils Universitātes pārbaudījumus krimināltie
sību maģistra grādam, 1912. g. komandēts zinātniskos nolūkos 
uz Vāciju, un strādājis Berlīnē prof. Lista un Minchenē 
prof. Birkmeiera vadībā. 1. janvārī 1914. g., pēc divu paraugu 
lekciju nolasīšanas, A. Krugļevskis ieskaitīts Pēterpils prīvāt-
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docentos; 1. jūlijā 1916. g. komandēts no Pēterpils Universitā
tes uz Permu lasīt lekcijas Pēterpils Universitātes Permas no
daļā. 14. maijā 1917. g. viņš aizstāvējis Pēterpils Universitātē 
disertāciju krimināltiesību maģistra grādam par temu „Nozie-
dzīgi darījumi pret mantu", 1. jūlijā 1917. g. viņš aicināts par 
Pe rmas Valsts Universitātes profesoru. 1918. g. pavasarī 
A. Kruglevskis iesniedzis Pēterpils Universitātes juridiskai fa
kultātei darbu par tematu „Mācība par noziedzīga darījuma 
mēģinājumu" (divos sējumos, lai iegūtu krimināltiesību doktora 
grādu, bet aizstāvēšana nevarējusi notikt, tāpēc ka zinātniskie 
grādi Padomju Krievijā atcelti 1. oktobrī 1918. g.). 1919. g. pēc 
Permas Universitātes evakuācijas uz Tcmsku viņš ievēlēts par 
Tomskas Universitātes profesoru: 1921. g. ievēlēts par Pē te r 
pils tiesību pētīšanas Institūta locekli, un tā paša gada rudenī 
atgriezies Permas Universitātē. No 30. oktobra 1924. g. A. Kru
glevskis ir Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes privātdocents un lasa krīminālpolītikas kursu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Mācība par sodāmības nor
mām. 1908. VIII. X 44. (Krievu valodā). 2) Noziedzīgi da
rījumi pret mantu. 1913. VIII. X 549. (Krievu valodā). 3) Mā
cība par noziedzīga darījuma mēģinājumu. I. 1917. VIII. X 429. 
II. 1918. VIII. X 560 (Krievu valodā). 4) Krimināltiesības kā 
kultūras_ faktors. 1927. XII X 204 (vācu valodā). _5) Nozie
gumu legāla klasifikācija ka tiesību politikas problems. Ju
rists. 1929. Nr. 4. un 5. 6) Latvijas sodu likumu projekts un 
Latvijas kultūras attīstība. Tieslietu Ministriias Vēstnesis. 
1929. Nr. 5. un 6. 

5. Pr ivātdocents Pēteris Mucinieks dzimis 1899. g. 19. ok
tobrī Valkas apriņķa Palsmanes pagasta Variņu mājās kā lauk
saimnieka dēls. 1907. g. iestājies Palsmanes Ķempu pagasta 
skolā; 1910. g. pārgājis uz Palsmanes draudzes skolu, kuru no
beidzis 1914. g. un izturējis iestāju pārbaudījumu Serkova reāl
skolā Rīgā. Kara apstākļu dēļ līdz 1917. g. Mucinieks spiests 
palikt mājās un turpinājis izglītību pašmācības ceļā. 1917. g. 
viņš iestājies Rīgas kultūrtechniskā skolā (Tverā), kur mācās 
līdz 1919. gadam, reizē gatavodamies arī abitūrija eksāmeniem. 
1919. g. iestājas Latvijas Universitātē matemātikas un dabas 
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zinātņu fakultātes matemātikas nodaļā par hospitantu. Blakus 
studijām matemātikas nodaļā Mucinieks klausās lekcijas tie
sību zinātņu nodaļā, uz kurieni pāriet jau pirmajā semestrī. 
1920. gada pavasarī iztur hospitanta pārbaudījumus un noliek 
pirmā kursa priekšmetus tiesību zinātņu nodaļā. 1923. g. Muci
nieks nobeidz tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
tiesību zinātņu nodaļas kursu ar atzīmi diplomā „ļoti sekmīgi". 
Tā paša gada 1. jūnijā minētās fakultātes padome atstāj viņu pie 
valststiesību katedras sagatavoties zinātniskai darbībai. 1925. g. 
18. martā Mucinieku ievēl par asistentu pie valststiesību kate
dras. 1927. g. Mucinieks komandēts uz Vāciju un Franciju: 
strādājis Berlīnes un Par īzes Universitātes semināros un biblio
tēkās. 1928. 29. m. g. pirmā semestrī lasīja lekcijas „pensiju tie
sībās" un otrā semestrī „darba tiesībās". Ar 1929./30. m. g. lasa 
lekcijas ,,sociālā likumdošanā". No 1924. g. lasa Latvijas Tau
tas Universitātē. Kā Centrālās Izglītības Savienības lektors 
strādājis Maz-Salaces, Ropažu un Skrīveru tautas augskolu kur
sos; bez tam nolasījis vairākas atsevišķas publiskas lekcijas 
1922. g. Universitātes gada svētkos Mucinieka darbam ..Mini
stru vara demokrātiskā valstī" piešķirta II. godalga; viņa habi
litācijas darbs ir par tematu . .Parlamenta atbildība". 1928. g. 
1. oktobrī nolasījis iestāju lekciju — ,,Amata persona un pil
sonis". 

I e s p i e s t i e d a r b i : ! ) Ministru atbildības institūts vē
sturiskās attīstības gaitā. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 
1922.23. g. Nr. 5. 2) Budžeta tiesības. T. M. V. 1922.23. g. 
Nr 9/10. 3) Valdības tiesība izdot noteikumus ar likuma speķu. 
T. M. V . 1924. g. Nr. 5., 11. un 12. 4) Ministru kabineta ie
kārta. T. M. V. 1925. g. Nr. 5'6. 5) Tarifa jeb kollektīvie 
līgumi. T. M. V. 1927. g. Nr. 1. 6) Pagastu pašvaldība Lat
vijā, Ārpusskolas izglītība 1927 g. Nr. 4.—11. (Iespiests arī 
rakstu krājumā . .Tautas apzina valsts spēks". 1927 g. C. I. S. 
izdevums). 7) Kopā ar doc. K. Dišlēri rediģējis ..Pilsētu paš
valdības darbinieku rokas grāmatu". 1929. g. Pilsētu Savie
nības izdevums. 8) Vairāki mazāki raksti A. I. un recensijas 
T. M V. 

6. Pr ivātdocents Anatolijs Ugŗumovs dzimis 1872. gadā. 
augstāko juridisko izglītību baudījis Aleksandra Kara Juridiskā 
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Akadēmijā, kuras kursu beidzis ar pirmo šķiru un sudraba me
daļu 1901. gadā. Pēc tam viņš darbojies kara tiesu resorā par 
kandidātu kara tiesu amatiem, par kara prokurora palīgu, iz
meklēšanas kara tiesnesi un kara tiesnesi. No 1920. gada līdz 
1923. gadam A. Ugrumovs darbojies Latvijas kara tiesu pār
valdē par konsultācijas locekli, no 1923. gada 17. oktobra ir 
privātdocents Latvijas Universitātē pie militāro krimināltiesību 
ka tedras ; bez tam no tā paša gada 1. novembra darbojas Ties
lietu Ministrijā Latvijas sodu likumu izstrādāšanas kommisija. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Līdzdalība un tiesību atjem-
šanas sistēma Latvijas sodu likumu projektā, no teorijas un 
valsts apsardzības viedokļa. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 
1923. g. 2) Iepriekšējas izmeklēšanas reforma. Tieslietu Mi
nistrijas Vēstnesis. 1928. g. 3) Soda mērķi to determinisma 
viedokļa. 4) Jaunu krīminālkodeku kopējas pazīmes. 5) So
ciāli bīstams noziednieks. 6) Soda nosacīta atlaišana likumā 
un praksē. 7) Deputāta immūnitātes juridiskā daba. 8) Soda 
sistēma Latvijas soda likumu projektā. 

D. Lektori. 
1. Lektors Emīls Krieviņš dzimis 1880. gadā 17. oktobri 

Rīgā turīga namīpašnieka ģimenē: sākumā mācījies mājā, 
pēc tam elementārskolā un tad iestājies Nikolaja ģim
nasijā, kur pabijis kādus gadus un pēc tam pārgājis 
uz Rīgas pilsētas reālskolu, kuru beidzis 1900. g. Pēc vidus
skolas beigšanas E. Krieviņš iestājies Rīgas Politechniskā 
Institūtā tirdzniec. nod. un piedalījies studentu dzivē, korporā
cijā Selonijā. 1906. g. viņš beidzis Rīgas Politechnisko Institūtu 
un minētā gadā aizbraucis uz Harbiuu par skolotāju. 
1910. gadā E. Krieviņš aizbraucis uz Pēterpili, kur ie
stājies Paidagōģiskās Akadēmijas paidagōģiskā un psī-
choloģiskā nodaļā; pēc divu gadu studijām viņš beidzis šo no
daļu. No 1912.—1915. g. E. Krieviņš darbojies par skolotāju 
vairākās vidusskolās. No 1915.—1919. g., aizbraucis Jekateri-
noslavā, viņš iejēmis daļas priekšnieka palīga vietu Katrīnas 
dzelzsceļu pārvaldē, darbodamies arī par skolotāju brīvstundās. 
Uz Latviju E. Krieviņš atbraucis 1919. g. beigās: no 1920. līdz 
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1923. g. darbojies par nodaļas vadītāju vairākās ministrijās. 
Sākot ar 1923. g. viņš nodarbināts kā nodokļu inspektors un kā 
vācu tirdznieciskās korespondences lektors Latvijas Universi
tātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) OpaxoBaHie pa6oHHx-b orb 6e3-
paōoTHUbi. Diploma darbs. 2) ncH .noxoriH B O ^ H . Nolasīts pai-
dagōģiskā akadēmijā. 3) V i i e m e o Harpa.n.ax-b H HaKa3aHiax-b no 
3.VHJIK) Pycco . Nolasīts paidagōģiskā akadēmijā. 4) O npeno-
aaBaHiu H-BMernoro H3HKa B-b KOMMepwecKHx-b yHH^Hmax-b. At
sūtīts Orlas kommercskolas fundamentālbibliotēkai. 5) Orpa<OBa-
Hie « e / i b S H O f l o p o j K H b ^ - b c a y ) K a u i H x - b B-b n e H c i o H H b i x - b K a c c a x - b 
npn >Ke^-fe3Hbix-b aoporax-b H B-b rocyaapcTBeHHHx-b c6eperaTeab-
Hbixi, Kaccax-b BT> Hx-b cpaBHHTeabHOH BbironHOCTH. Iespiests 
Katrīnas dzelzsceļnieku žurnālā 1916. g. 

2. Lektors Jānis Stiprais dzimis 1870. g. 31 . augustā Vec
piebalgā, Rīgā pabeidzis vidusskolu un 1891. g. iestājies Rīgas 
Politechniskā Institūtā; no 1892.—1899. g. bijis par mājskolo
tāju, tad atgriezies augstskolā un nobeidzis 1904. g. tirdzniecī
bas nodaļu. Pēc studiju beigšanas J. Stiprais darbojies 2 gadi 
Tomskas biržas kommercskolā un tirdzniecības vakara kursos, 
1906. gada rudenī pārnācis par Tukuma tirdzniecības skolas 
inspektoru; no 1909. gada bijis par vidusskolu direktoru 
Tukumā, Kurzemes okupācijas laikā Valkas pilsētas ģim
nasijas direktors, tad atkal Tukumā un ar 1922. gada 
sākumu Rīgā. Tā paša gada rudenī J. Stiprais sācis darboties 
universitātē par latv. tirdzniecības korespondences lektoru: 
fakultātes uzdevumā lasījis 1922.—1923. akad. gadā arī vācu 
tirdzniecības korespondenci un 1924.—1927. akad. gadā ievadu 
kooperācijā. Valkā J. Stiprais bijis pag. Nāc. Padomes darb
vedis, vadījis 1919. g. Ziemeļlatvijas pārvaldē skolu nodaļu, pēc 
tam bijis par Latvijas un Igaunijas jauktās cīvīlpārvaldes locekli 
nenoskaidrotās robežas apgabalā līdz 1920. g. vasarai. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Tirdzniecības korespondence. 
2) Pamatjēdzieni par valsti un tiesībām. Vidusskolas kurss sa
biedriskās zinātnēs. 3) Roma un Kartāga (skolu un tautas bi
bliotēkām). 4) Latvju tautas pasakas (izlase). 5) „Strauts" 
I.—IV. d. Lasāma grāmata pamatskolām. 6) Rokas grāmata 
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vācu valodas pašmācībai. Pi rmo grāmatu izdevusi akc. sab 
Valters un Rapa, Rīgā, pārējās J. Rauska, Valkā. 

E. Instruktori. 

1. Instruktors Pauls Lazdiņš dzimis Vidzemē, Ropažu dzir
navās 26. februārī 1874. g. (v. s t ) dzirnavnieka Reinholda La-
zdiņa ģimenē. Tai pašā gadā viņa vecāki pārgājuši uz Trikātas 
dzirnavām, kur tas uzaudzis un arī baudījis pirmo skolas izglī
tību vietējā draudzes skolā; pēc tam apmeklējis Rīgas Ķeizara 
Pētera I. reālskolu, tad F. Ģermāņa privātskolu un vēlāk Rīgas 
pilsētas reālskolu, kuru beidzis 1895. g. Pēc reālskolas beig
šanas P . Lazdiņš iestājies Rīgas Politechniskas Skolas, vēlāk 
Institūta, komimercnodalā un beidzis to 1899. gadā ar uzsla
vas rakstu kā tirdzniecības zinību kandidāts ar rakstu Das 
Aktienvvesen in Russland. Pēc kara dienesta beigšanas 
pārgājis uz Pēterpili, kur noritējusi visa viņa praktiskā 
darbība No 1900.—1901. g. P . Lazdiņš bijis par vācu un 
krievu korespondentu akc. sab . .Armatūra" un vēlāk par grā
matveža palīgu turpat, no 1901.—1903. g. par koresDondentu 
un grāmatvedi pie firmas „W. A. Hirschmann u. Ii. Whidler", 
no 1903 —1904 g. par sekretāru Amūras zelta rūpniecības akciju 
sabiedrībā, no 1904.—1908. g. turpat par grāmatvedi No 1906. 
līdz 1909. g. viņš. studējis Ķeizariskā Pēterpils Archaioloģiska 
Institūtā, kuru nobeidzis kā šī institūta īsts biedrs. Pēc tam 
no 1908.—1913. gadam P . Lazdiņš bijis par grāmatvedi Pē te r 
pils pilsētas valdes Ķeizara Pētera Lielā Nēvas tiltabūves kom
misija, izpildīdams turpat, sākot ar 1911. g. arī darbveža vietu, 
1913. radā tas bijis par galveno grāmatvedi Krievu Savstarpējā 
Krēditbiedrībā, bet no 1913.—1916. g. par grāmatvedi un darb
vedi Siverskajas, agrāk Čikina, metalvalcētavas fabrikas valdē: 
no 1916—1918. g. Kara Ministrija to iecēlusi par grāmatvedi 
valdības akciju sabiedrību Putilovu un Nēvas kuģu būvētavas 
fabriku pārvaldēs, bet 1916.—1921. g. viņš bijis par galveno 
grāmatvedi Putilova fabriku valdē. 1921. un 1922 g. P . Lazdiņš 
strādājis dažus mēnešus Latvijas konsulātā Pēteŗpilī. no ku
rienes 1922. g. maijā pārbraucis Latvijā, kur strādājis par grā-
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matvedi Slokas fabrikā „Cementā", bet no 1922. g. decembra 
līdz šim laikam, no sākuma par virsgrāmatvedi, vēlāk par saim
niecības lietu vadītāju, Latvijas Universitātes Saimniecības Pa
domē un no 1925. g. arī par I. šķiras ārštata instruktoru Latvijas 
Universitātes tauts. un ties. zin. fakultātē, kur māca kantora 
praktiķu. 

2. Instruktors Kristaps Linde dzimis Pēternieku pagastā 
Kurzemē 23. okt. 1881. g., izglītojies Rīgā, Pētera un Pāvila pil
sētas skolā. Sava aroda izglītību viņš baudījis Pēterpils teātra 
skolā, bij. Ķeizarisko teātru aktiera N. N. Davidova vadībā 
.lau no teātra skolas laika 1905. g. K. Linde sācis piedalīties pie 
krievu teātru ska tuvēm; brīvos brīžos centīgi piedalījies arī 
Pēterpils latv. kolonijas mākslas dzīvē. Kopā ar bij. ķeiza
risko teātru māksliniekiem K. Linde braukājis pa Krievijas pil
sētām, kur piedalījies par izpildītāju mākslinieku, gan koncertos, 
gan teātru izrādēs. Iebraucot 1920. gadā Latvijā vairākus ga
dus viņš sabijis Latv. Nāc. teātrī par aktieri un režisoru. Līdz 
šai dienai K. Linde darbojas par deklamācijas skolotāju Latvijas 
Konservatorijā, par dikcijas skolotāju Orātōrikas Institūtā. 
Tautas Universitātē. Agrākos gados K. Linde iespiedis 
vairāk rakstu par teāt ra mākslu dienas laikrakstos un žur
nālā ,.Kultūras Vēstnesī". 1927. gadā viņš noturējis vidus
skolās un skolotāju institūtos vairāk lekciju par dailrunāšaim 
un viņas nozīmi sadzīvē, kā arī „Pēdējā Brīdī" ievietojis apce
rējumu : „Režisors un teātra nākotne". 

3. Instruktors Jānis Roze dzimis Jaun-Dubultos 27. martā 
1865. gadā: izglītību baudījis kādā turienes privātskolā, 
pēc kam apmeklējis un 1880. g. beidzis apriņķa skolu Tukumā: 
vēlāk papildinājies pašmācības ceļā un dažādos kursos. No 
1883. g. piegriezies speciāli stenografijai. 1897. g. viņš krievu 
valodai pārstrādājis vācu Arendsa sistēmu, 1903. g. arī fon Ku-
novska sistēmu; beidzamo pielaikojis arī latviešu valodai. 
.1. Roze pārliecinājies, ka vācu un tāpat arī citu valodu fonē
tikas, tik vokāliem un konsonantu sastrēgumiem bagātām va
lodām, kā krievu un latviešu, grafiskā ziņā nesniedz un arī 
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nevar sniegt visus nepieciešamos rakstu līdzekļus. Daudzo me
klējumu un atzinumu auglis ir mūsu tagadējā oriģinālā „Latviešu 
stenografija". „Latviešu stenografija" piedzīvojusi jau 5 izde
vumus, kas katrs uzrāda zināmu raksta tālākizveidojumu. se
višķi pēc Latvijas valsts tapšanas, kas rakstam uzstādīja vēl 
lielākas techniskās prasības kā agrāk. 1924. g. pienāca vēl klāt 
universālā „Pantografija" jeb pilnraksts, kur latviešu valodā 
iztrūkstošām svešām skaņām darinātas vajadzīgās zīmes, kas 
dod iespēju ar pantografiju rakstīt arī visās citās valodās. Tau
tas Padomes prēsidija uzaicināts, J. Roze 1920. g. organisējis 
mūsu parlamenta stenografisko biroju un pirmā sesijā viņā sa
bijis par priekšnieku. Kopš 27. februāra 1925. g. J. Roze dar
bojas par latviešu stenografijas lektoru un instruktoru Latvijas 
Universitātē pie tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes. 
Bez stenografijas teorijas un prakses viņš lasa vēl stenogra
fijas vēsturi un pasniegšanas metodiku 1927. g. J. Roze savu 
sistēmu pārstrādājis un izdevis arī krievu valodai, ievērodams 
savā pielaikojumā šīs valodas savādības. Latviešu stenogra
fijas sistēma (Teodora Tālivalda Rozes, autora dēla) pārstrā
dāta arī lietuvju un vācu valodai. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Latviešu stenografija. 
I. izdevums. 1908. 2) Latviešu stenografijas kurss 
14 stundās. 1910. 3) Latviešu stenografija 10 vēstulēs. 
1921. 4) Pantografija. 1924. un 1926. 5) Korespondencraksts. 
1925. un 1928. 6) Debatraksts. 1925. / ) PvccKan CTeHorparpm. 
I. nojiHonHCb. 1927. 1923. gadā J. Roze starptautiskās Ido 
valodas akadēmijas diplomēts par starptautiskās valodas sko
lotāju. 1927. gadā viņš ievēlēts par locekli starptautiskās Ido 
valodas akadēmijā, kuras sēdeklis ir Parīzē. Jāņa Rozes darbi 
starptautiskā Ido valodā: 1) Starptautiskās Ido valodas 
mācības grāmata trijās daļās: I. Gramatiko. II. Exercaro. 
III. Klefo. 1923. g. Trešais izdevums. 218 lpp. 2) Starptau
tiska valoda. 1923. 3) Vispasaules valodas vajadzība. 1912. 
4) Kopējā valoda visiem kultūras cilvēkiem. 1911. 5) Vispa
saules organisēšana. 1911. Bez tam visādi Jāņa Rozes raksti 
starptautiskās valodas jautājumos iespiesti lingvistiskā mēneš
rakstā! „Progreso" 1910., 1911., 1912., 1913. un 1914. gada 
sējumos. 
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4. Instruktors Reinholds Rutks dzimis Rīgā 29. decembrī 
1884, g. No 1897. g. līdz 1904. g. viņš apmeklējis bij. Rīgas pil
sētas reālskolu. Pabeidzis šo skolu, tas iestājies rudenī 1904. g. 
bij. Rīgas Politechniskā Institūtā, mēchanikas fakultātē, kuras 
pilnu kursu nobeidzis, izturēdams valsts pārbaudījumu maijā 
1911. g. ar atzīmi „ļoti sekmīgi". P ē c studiju nobeigšanas 
R. Rutks atstājis Rīgu un devies uz Krieviju un 1915. g. sep-
asistents; 1911. g. septembrī piejemts par inženieri jaundibinātā 
Rīgas tvaika katlu uzraudzības biedrībā, kuras dienestā atra
dies līdz 12. janvārim 1914. g., kad pārgājis uz J. Mīlmaņa koku 
zāģētavu un papes fabriku Jaunciemā pie Rīgas par šī uzjē-
muma atbildīgo technisko vadītāju. Augusta mēnesī 1915. g., 
R. Rutkis atstājis Rīgu un devies uz Krieviju, un 1915. g. sep
tembrī iestājies Maskavas pakavu un stošu fabrikā, kur iejēmis 
fabrikas techniskā vadītāja un vēlāk fabrikas direktora vietu 
līdz fabrikas slēgšanai kommūnistu laikā 1917. g. decembri. 
1918. g. augustā viņš atgriezies no Krievijas Rīgā un drīz pēc 
tam iestājies atkal J. Mīlmaņa firmā, uzjemdamies papes fabri
kas technisko vadību. Drīz pēc kommūnistu ienākšanas Rīgā un 
J. Mīlmaņa uzjēmuma nācionālizēšanas, viņa papes fabrika no
degusi, un R. Rutku 1919. g. jānv. kommūnisti iecēluši par atjau
nojamās papes fabrikas technisko darbu vadītāju; šinī amatā tas 
atradies līdz kommūnistu padzīšanai 1919. g. maijā. 1919. ff 
augusta mēnesī R. Rutks iestājies Latvijas Valsts dienestā. 
Rūpniecības iMinistrijā, fabriku inspekcijas nodaļā, uzjemda
mies fabriku inspektora, sevišķi tvaika katlu uzraudzības un 
siltumsaLmniecības inženiera pienākumus. 1920. g. aprīlī iz
stājies no valsts dienesta un uzjēmies atkal J. Mīlmaņa uzjē
mumu pārziņa un vadītāja amatu, kur sabijis līdz oktobrim 
1923. gadā. 1923. gada oktobrī viņš pārcelts uz J. Mīlmaņa 
uzjēmumu centrālo pārvaldi Rīgā, par firmas ģenerālpilnvar-
nieku. Sākot ar rudens semestri 1924. g. Latvijas Universi
tātes tautsaininiecības fakultātē ierīkoti praktiski darbi koku 
tirdzniecībā, pie kam fakultāte uzticējusi šo darbu vadību 
R. Rutkam, apstiprinot viņu par šo darbu instruktoru. 
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5. Instruktore Austra Smilga dzimusi 1896. g. 14. augustā 
Rīgā, apmeklējusi Semjonovas proģimnasiju un Draudziņas sie
viešu ģimnasiju Rīgā, kā ari mašīnrakstīšanas un grāmatvedības 
kursus. Kara laikā viņa strādājusi Pēteŗpili par kasieri un grā
matvedi un Latvijā no 1923.—1925. g. Finansu Ministrijas tiešo 
nodokļu departamentā; 1925.—1926. g. Latvijas Universitātes 
tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē par darbvedi un 
no 1927. g. tai pašā fakultātē par II. šķ. instruktori. 

6. Instruktors Aleksandrs Štūls dzimis 1883. g. 30. martā 
Slokā. No 7. dzīvības gada viņš apmeklējis Slokas pilsētas ele-
mentārskolu, pēc kuras beigšanas 1894. g. iestājies Rīgas pil
sētas reālskolas II. kl.; 1901. g. absolvējis min. reālskolas 
VII. klasi un tā paša gada rudenī iestājies Rīgas Politechniskā 
Institūta mēchanikas nod. 1905. g. pavasarī A. Štūls pārgājis uz 
Karlsrūhes Techniskās Augstskolas mašīnbūves nod., kur ar 
pārtraukumiem studējis līdz 1912. g. pavasarim, kad augstsko
las kursu nobeidzis. No 1912. g. līdz 1913. g. A. Štūls strādājis 
Tirgotāju un Rūpnieku Oikonom. Sab. Rīgā; 1913. g. iestājies 
akc. sab. „Provodņika" Rīgas lielnoliktavā par techn. kore
spondentu; pēc fabrikas ēvakuēšanas uz Maskavu 1915. g. va
dījis tur evakuācijas nod. No 1916. g. viņš bijis sākumā par 
montāžas nod. vadītāju „Provodņika" Maskavas fabrikā, tad 
pārjēmis arī mašīnu remontēšanas nod. un beigās bijis par visas 
mēchaniskās daļas vadītāja palīgu; 1919. g. sākumā pēc „Pro-
vodņika" slēgšanas atgriezies Latvijā. īsu laiku A. Štūls nodar
bojies ārējās maiņas kommisāriāta un tad — pēc lielinieku iz
dzīšanas — brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā par inženieri, 
sapieru bataljona darbnīcu vadītāju; piedalījies arī kaujās pret 
Bermontu; jēmis dalību Izglītības biedr. kommisijā, kas saga
tavoja mācības plānus Latvijas Universitātes mašīnbūves nod.; 
tāpat terminoloģijas kommisijā pie Izglītības Ministrijas. 1921. g. 
sākumā viņš bijis Tirdzniecības un Rūpniecības Ministrijā par 
vecāko sevišķu uzdevumu inženieri. No 1920. līdz 1921. gadam 
A. Štūls vadījis paša darvas tecinātavu pie Slokas un bijis 
,,Oikonomista" pastāvīgs līdzstrādnieks. 1921. g. rudenī viņš 
iestājies Rīgas muitā par mašīnu ekspertu; reizē ar to (līdz 
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1923. g. pavasarim) pasniedzis mašīnu elementus un technisko 
rasēšanu Rīgas Valsts Technikumā. Rīgas muitā viņš bijis 
par revidentu un priekšnieka palīgu; 1926. g. vasarā kā muitas 
dep. vec. sevišķu uzdevumu ierēdnis pārcelts uz akc. sab. 
F. Potempa finieru fabrikas brīvterritōriju; 1927. g. rudenī 
pārcelts uz muitas dep. par vec. sev. uzdevumu ierēdni un 
1928. g. par revidentu. Par instruktoru muitas praktiķa pie 
Latvijas Universitātes A. Štūls ir no 1926. g. pavasara. 

„ 0 i k o n o m i s t ā" i e s p i e s t i e r a k s t i : 1) Spēka 
mašīnu jautājums Latvijā. 1920. Nr. 1. 2) Vēja mōtōri. 
1920. g. Nr. 7. 3) Iz Rīgas rūpniecības vēstures. 1920. g. 
Nr. 11.—16. 4) Lauksaimniecības mašīnu technikas nākotnes 
uzdevums. 1921. g. Nr. 4. 5) Krievijas ēlektrifikācija, 1921. g. 
Nr. 4. un 5. 6) Latvijas sīkrūpniecības nākotne. 1921. Nr. 9. 
7) Valūtas jautājums un cenas 1920. g. 1921. Nr 10./11. 
8) Udensspēku izmantošana. Nr. 10/11. 9) Technika un lauk
saimniecība. Nr. 10/11. 10) Udensspēku jautājums ārzemēs. 
Nr. 15. 11) Rīgas izstāde. Nr. 17/18. 12) Rūpniecības psīcho-
technika. Nr. 17. 13) Lauksaimniecības rūpniecība. Nr. 19. 
14) Vēja turbīnes. Nr. 24. 15) Pārt ikas un baudvielu muita. 
1927. g. Nr. 1. 16) Preču cenas un muitas likmes. Nr. 7.. 8. 
un 11. 17) Metālpreču cenas un muitas likmes. Nr. 17. un 18. 
18) Dzīvnieku produktu cenas un likmes. Nr. 22. 19) Augu 
valsts produktu cenas un muitas likmes. 1928. g. Nr. 2. 
20)Eksporta sekmēšana. 1925. g. Nr. 19. 21) Mākslīgs zīds. 
1925. g. Nr. 21. 

7. Instruktors Bernhards Tilts dzimis 4. maijā'1884. gadā 
Valmieras apriņķī, Rūjienas draudzē, Ipiķu pagastā, kur viņa 
tēvs bijis Margus mājas īpašnieks. Izglītību viņš baudījis Ipiķu 
pagasta skolā, Maz-Salaces elementārskolā, Vilandes proģim-
nasijā, Tērbatas un Novgorodas reālskolā, kuru beidzis 1905. g. 
Tanī pašā gada rudenī B. Tilts iestājies Rīgas Politechniskā 
Institūtā, kommercnodaļā, kurā sabijis līdz 1915. gadam. Bū
dams students, 1907. gadā viņš iestājies Jelgavas lauksaimnie
cības biedrības krāšanas un aizdošanas sabiedrībā Jelgavā par 
ierēdni. Šo naudas iestādi 1911. gadā pārvēr ta par Jelgavas 
Kommercbanku, kurā B. Tilts iejēmis galvenā grāmatveža vietu 
no 1911.—1920. gadam. No 1920. gada līdz šai dienai viņš 
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strada par galveno grāmatvedi Latvijas tirdzniecības un rūpnie
cības bankā Rīgā. 

8. Instruktors Edvards Vunderlichs dzimis 1871. g. 6. okt. 
Virbalos, Kibartu apr., Lietavā, kur viņa tēvs bijis par dzelzs
ceļu depo priekšnieku. Izglītību viņš ieguvis Grīvas pamatskolā, 
Zemgalē. 1886. g. 11. oktobrī E. Vunderlichs iestājies dienestā 
linu eksporta firmā „Coustant Wemaer" Ābelos, Lietavā, kur 
5 gadus nostrādājis par mācekli un 3 gadus par linu šķirotāju; 
1894. g. 1. oktobrī pārnācis uz Rīgu pie beļģiešu firmas „Emil 
Cauderlier", sākumā par šķirotāju, bet no 1901. g. līdz 1918. g. 
par vecāko šķirotāju. Sākot a r 1919. g. 22. jūliju E. Vunder
lichs atrodas Valsts linu nodaļas dienestā un darbojas valsts 
linu centrālās noliktavās par eksporta linu šķirotāju, bet no 
1924. g. par vecāko linu šķirotāju un kontrolieri. Pie Latvijas 
Universitātes tautsaimniecības nodaļas viņš ievēlēts par in
struktoru linu tirdzniecības praktiskos darbos 1925. gadā. 

F. Asistenti. 

1. Asistents Kārlis Bērziņš dzimis 25. maijā 1898. gadā Mo
res pagasta Laģu mājās. P i rmo izglītību viņš baudījis Mores 
pagasta skolā un Mālpils labdarības biedrības proģimnasijā; 
kara apstākļu dēļ spiests izglītību turpināt ārpus Latvijas; 
1915. gadā iestājies, uz Maskavu evakuētā, Rīgas skolotāju 
un izglītības draugu biedrības kommercskolā. Šeit viņš 
mācījies lidz 1917. gada pavasarim, kad nekārtīgie dzī
ves apstākļi spiež, skolu nepabeigušām, atgriezties dzim
tenē. No 1917. gada rudens līdz 1919. gada sākumam 
K. Bērziņš kā vācu kara spēka izsūtīts civilais kara gūsteknis 
uzturējies okupētos Kurzemes apgabalos 1919. gada 15. jūnijā 
viņš iestājies Latvijas nacionālās armijas 4. Rīgas bataljona 
(vēlāk II. Ventspils pulka) 1. rotā un piedalījies Rīgas atbrīvo
šanas cīņās 1919. gada jūnijā un vēlāk Latgales atbrīvošanā no 
kommūnistu jūga, visu laiku, līdz 1920. gada maijam atradies 
priekšējās posicijās. Ar kara darbības izbeigšanos K. Bērziņš 
pārnācis uz Rīgu un 1920. gada rudenī iestājies par hospitantu 
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tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tautsaimniecības 
nodaļā. 1925. gada pavasa ra sesijā viņš izturējis mutiskos pār
baudījumus visos diploma priekšmetos. 1925. g. jūnijā K. Bēr
ziņš iestājies Latvijas bankas dienestā, kur strādājis par grā
matvedi līdz 1926. gada 1. jūlijam. Pa r subasistentu pie privāt-
saimniecības katedras viņš ievēlēts, skaitot no 15. maija 1926. g., 
sakarā ar ko ari atstājis dienestu Latvijas bankā. Viņš izstrā
dājis un iesniedzis fakultātei diploma darbu par tematu „Latvi-
jas valsts budžeta tiesības", pēc kam tam 1926. g. decembri pie
šķirts oikonomisko zinātņu kandidāta grāds ar atzimi diplomā 
„ļoti sekmīgi". Ar fakultātes 1927. gada 27. janvāra lēmumu 
K. Bērziņš atstāts pie tirdzniecības mācibu katedras gatavoties 
akadēmiskai darbībai; ievēlēts par asistentu pie tās pašas ka
tedras skaitot no 15. oktobra 1927. g. 

2. Asistents Edvards Šīrons dzimis 1893. g. 5. jūlijā savu 
vecāku dzimts mājās Vec-Piebalgas pagasta Barackās . Pirm-
izglltību viņš ieguvis pie vecākiem mājās, pamatskolas izglītību 
no 1901.—1908. g. vietējā Greiveru pagastskolā un Vec-Piebal
gas draudzes skolā; no 1908.—1913. g. apmeklējis Cēsu K. Mil-
lera, vēlāk L. Ausēja reālskolu Cēsīs, kuras 7 klašu kursu 
beidzis 1913. g. pavasar i . Tā paša gada rudenī E. Šīrons uz-
jemts Rīgas Politechniskā Institūta inženieru zinātņu nodaļā, 
kurā nostudējis vienu gadu un beidzis pirmo kursu. Pasaules 
kara laikā no 1915.—1918. g. viņš nodarbojies pie ziemeļu fron
tes bēgļu lietu pilnvarotā un Viskrievijas pilsētu savienības 
bēgļu apgādes l ietās; vācu okupācijas laikā 1918. g. rudenī 
iestājies Baltische Technische liochschul'ē (vēlāk Bbicmafl 
LLlKO^a JlaTBin), kommercnodalā. 1919. g. rudenī E. Šīrons iestā
jies par brīvprātīgo nacionālā armijā, kurā nodienējis par rakst
vedi un kara laika ierēdni līdz 1920. g. aprīlim dažādās kara
spēka saimniecības daļās. 1920. g. rudenī viņš iestājies Latvi
jas Universitātes tautsaimniecības nodaļā, kuras kursu beidzis 
1926. g. 20. martā ar oikonomisko zinātņu kandidāta grādu: 
diploma darbu rakstījis par tematu „Latvijas koku tirdzniecība". 
No 1924. g. 16. maija līdz 1926. g. 15. maijam E. Šīrons ievēlēts 
pie Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
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fakultātes par subasistentu un darbojies fakultātes bibliotēkā; 
vēlāk ievēlēts par jaunāko asistentu līdz 1928. g. 15. maijam un 
darbojies pie tirdzniecības katedras doc. J. Kārkliņa un taut
saimniecības katedras prof. Dr. K. Baloža vadībā. 1928. g. 
19. aprīlī viņš ievēlēts par asistentu pie tautsaimniecības ka
tedras līdz 1930. g. 30. jūnijam. 

1.atvijns Universitāte 



X. Teoloģijas fakultāte. 
A. Profesori. 

1. Profesors Imanuels Gustavs Ādolfs Bencingers dzimis 
21. februāri 1865. g. S tutgar tē , rektora Michaela Bencingera 
ģimenē; studējis no 1883.—1888. g. Tībingas Universitātes teolo
ģijas fakultātē; valsts pārbaudījumus nolicis turpat 1888. g. 
tanī pašā gadā ieguvis Dr. phil. g rādu; 1893. g. ieguvis Tībingas 
Universitātē Lic. theol. grādu. No 1888. līdz 1891. g. I. Ben
cingers bijis Virtembergas baznīcas un skolas dienestā, bet no 
1891.—1894. gada strādājis pie evaņģēliskā teoloģiskā semināra 
Tībingā, tai pašā laikā turēdams priekšlasījumus par Veco de
rību pie universitātes. No 1894.—1898. g. viņš bijis par mācī
tāju Neuštatē pie Kocheras, no 1898.—1901. g. par privātdocentu 
Vecās derības teoloģijā pie Berlīnes universitātes, no 1902. līdz 
1912. gadam par augstākās vācu skolas skolotāju un direktoru 
Jerusalemē un tai pašā laikā arī par Holandes vicekonsulu. 
No 1912—1914. g. I. Bencingers darbojies par austrumu valodu 
profesoru Torontas Universi tātē Kanādā un no 1915.—1918. g 
par profesoru Vecās derības un reliģijas vēsturē Mīdvillē 
(Meadville). 1921. g. viņš pārnācis uz Rīgu par Isrāēla reliģijas 
vēstures profesoru pie Latvijas Universi tātes. 1924. g. I. Ben
cingers iecelts par Latvijas Universitātes Dr. theol. hon. causa. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Bādekers Palāstina und Syrien. 
3 Aufl. 1891. 4. Aufl. 1897, 5. Aufl. 1900. 6. Aufl. 1904 7. Aufl. 
1910. 2) Hebrāische Archāologie. 1. Aufl. 1893., 2. Aufl. 1907, 
3. Aufl. 1927. 3) Bādekers Palestine et Syrie . 2. ēd. 1894, 3. ēd. 
1906, 4. ēd. 1912. 4) Bādekers Palestine and Svria. 2. ed. 1894. 
3. ed. 1898, 4. ed. 1906, 5. ed. 1912. 5) (Zusammen mit R. Hart-
mann) Palāstina. 1898. 6) Kommentar zu den Buchern der Kō-
nige. 1899. 7) (Zusammen mit N. Muller) Die Bibel mit 252 
Bildern und Karten. 1899. 8) Kommentar zu den Buchern der 
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Chronik. 1901. 9) Researches in Palestine (Explorations in 
Biblelands ed. by Hilprecht). 1903. 10) Geschichte Israels. 
1. Aufl. 1904, 2. Aufl. 1912, 3. Aufl. 1924. 11) Bilderatlas zur 
Bibelkunde 1905, 2. Aufl. 1912, franču izdevums 1905, somu 
1907, zviedru 1907. 12) Wie u u r d e n die Juden das Volk des 
Gesetzes. 1908. 13) Erlāuterungen zu Lichtbildern fūr den Re-
ligionsunterricht, 1920. 14) Jahvist und Elohist in den Kōnigs-
būchern. 1921. 15) Erlāuterungen zu Lichtbildern fūr den Ge-
schichtsunterricht. 1926. Bez tam Bencingers bijis laikraksta 
,. Zeitschrift des deutschen Palāst inavereins" redaktors 
XX.—XXVI., 1897.—1903. un līdzstrādnieks pie: a) Herzog-
Hauck, Protestantische Realenzyklopādie, b) Encyklopaedia 
Biblica ed, by T. K. Cheyne, c) Pauly's Realencyclopādie der 
Al'tertumswissenschaft, d) The Jevvish Encyclopedia, e) The 
New Šchaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knovvledge. 
f) Die Religion in Geschichte und Gegenvvart. 1. Aufl. 

2. Profesors Kārlis Kundziņš dzimis Smiltenē 12. aprīlī 
1883. g. — mācītāja K. Kundziņa sen. vecākais dēls. P i rmo 
izglītību- viņš dabūjis mājās, pēc tam iestājies Tērbatas klas. 
ģimnasijā, kuru beidzis 1902. g. ar zelta medaļu; 1902 03. gadā 
bijis par mājskolotāju; 1903. 11—1907. II. studējis teoloģiju Tēr 
batas Universitātē; 1906. g. vasarā klausījies lekcijas Berlīnē 
pie Harnaka, Zēberga, Gunkeļa, Paulsena. Tērbatas Universi
tātē K. Kuridziņš ieguvis zelta medaļu par darbu .,Jēzus misijas 
runa mācekļiem". Universitāti viņš beidzis 1907. g. ar teol. kan
didāta grādu. Sākot ar 1908. g. K. Kundziņš bijis par reliģijas 
skolotāju Valmieras skolotāju seminārā un vidusskolās, arī par 
apriņķa vikārmācītāju. 1916. g. rudenī viņš ievēlēts par do
centu praktiskai teoloģijai Tērba tas Universitātē ar tiesibu lasīt 
latv. valodā; apstiprināts par J. Derības eksēgēses docentu, la
sījis arī lekcijas praktiskā teoloģijā. 1918. g , Tērbatas krievu 
universitātei pārejot uz Voroņežu, K. Kundziņš pārnācis uz 
Rīgu par Latv. Izglītības Biedrības vidusskolas direktoru. 
1919. g. augustā viņš iecelts par docentu Latvijas Universitātē 
un par filoloģijas-filosofijas fakultātes pagaidu dekānu; lasījis 
lekcijas paidagōģijā. 1920. g. K. Kundziņš pārgājis teoloģijas 
fakultātē, kur lasa Jaunās Derības (pirmkrist. reliģijas zin.) 
priekšmetus. 1921. gadā viņš ievēlēts par profesoru; iejēmis 

37* 
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prorektora biedra, tad sekretāra vietu Universitātes Padomē un 
strādājis pie universitātes sa tversmes likuma. 1925. g. maijā 
K. Kundziņš iegūst Dr. theol. grādu, aizstāvēdams disertāciju 
„Topoloģiskā trādicijas viela Jāņa evaņģēlijā"'. Viņš darbojas 
arī par paidagōgu Rīgas pils. II. vidussolā un vairākās sabie
driskās organisācijās, to starpā Latv . Bērnu Palīdzības Savie
nībā — par viņas priekšsēdētāju. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r ticības mācības reformas 
nepieciešamību (Die Reformbedūrftigkeit des Religionsunter-
richts). Mitteilungen und Nachrichten der ev. Kirche Russlands. 
1913. 12) Domas pa r dzīves mērķiem 19. g. s. Druvā, 1914. 
3) Kristīgā reliģija un antīkvās mistērijas. Jaunā Latvija, 
1918. 14) Dziņu psīcholoģija un viņas nozīme audzināšana. 
Izgl. Min. Mēnešr., 1920. 5) Eine wenig beachtete Uberliefe-
rungsschicht im vierten Evangelium. Zeitschr. fūr neutest. 
VVissensehaft, 1923. 6) Dokumenti par pretreformāciju Latvijā. 
Latv. Univ. rakstos, IX., 1924. 7) Reliģijas nozīme audzināšana. 
Tautas audzināšana I., 1923. 8) Lūkas evaņģēlijs, tulkojums no 
pirmteksta. Britanijas bībeles biedr. izdevums^ 1924. 9) Topo-
loģiskā trādicijas viela Jāņa evaņģēlijā, Latv. Univ. raksti XII, 
1925., 80 lpp. 10) Topologische Uberlieferungsstoffe im Joh. 
Ev. Gōttingen. Vandenhoeck & Ruprecht, 1925. 11) Reliģijas 
mācība un ētika jaunatnes audzināšanā. Rīgā. Valtera & Ra
pas izd., 1927., 175 lp. 12) Kristus kults un vēsturiskais relātī-
visms. Reliģiski filosofiski raksti, II., Rīgā, 1928. 13) Das Ur-
christeiituim im Lichte der Evangeliumforschung. Verl. A. Tō-
pelmann. Giessen, 1929., 49 lp. 14) Latvijas Universitātes pinmie 
pieci gadi. L. U. 10. g. jubilejas pārskatā, Rīgā 1929. Bez tam 
lielāks skaits sīkāku rakstu dažādos periodiskos izdevumos. 

K. Kundziņa redakcijā ar viņa priekšvārdu iznākušas latv. 
valodā: 1) M. Paula „Vairāk sirsnības" (Rokas grāmata tic. 
mācības skolotājiem). Valmierā, 1911., 240 lp. un 2) Otto 
Pfleiderera „Reliģija un reliģijas". Rīgā, 1923.. 167 lp. 

3. Profesors Voldemārs Maldonis dzimis 6. jūlijā (v. st.) 
1870. g. rokpeļņa ģimenē, apmeklējis skolas Tirzā, Vec-Piebalgā. 
Liezerē un Cēsīs un pēc tam bijis par skolotāju Smiltenes Blo-
mos un Rīgā (1889.—1895.). Tērbatas Universitātē viņš stu
dējis teol. (1895. II.—1900. II.); pēc beigšanas nodibinājis sie
viešu ģimnasiju Rīgā (1901.), bijis tās direktors līdz 1909. g-
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Tai laikā V. Maldonis bijis par Rīgas Latv. Biedrības Literatū
ras fonda un pēc tam par Zinību Kommisijas priekšnieku, Latvi
jas Konversācijas vārdnīcas līdzdibinātāju un līdzstrādnieku. 
Pēc tam viņš aizgājis no Rīgas un bijis par mācītāju un skolo
tāju Lubānā, Cēsīs (1909.—1918.). Kara laikā tas bijis par bēgļu 
kom. priekīnieku Cēsīs, un bēgļu kom. revidentu Pēteŗpilī un 
tad par Pagaidu Zemes Padomes priekšsēdētāju. Lielinieku 
laikā V. Maldonis studējis filosofiju un teoloģiju Mārburgā, kur 
1923. gadā ieguvis filosofijas doktora grādu: viņš ir arī P rāgas 
l iusa fak. teol. doktors honoris causa. 1912. g. viņš bijis Latvi
jas Ūniv. org. kom. un teol. fak. kodola loceklis, 1920. g. do
cents un 1923. gadā profesors sistemātiskās teol. katedrā, Uni
versitātes Padomes loceklis, bijis goda tiesnesis, fak. dekāns — 
divus lāgus. 1919. g. valdība V. Maldoni iecēlusi par konsisto
rijas viceprēsidentu un šinī amatā tas kopā a r citiem daudz 
strādājis pie jaunās demokrātiskās ev.-lut. baznīcas iekārtas. 
Kā protestētāju par Jēkaba baznīcas atdošanu katoļiem, Iekšl. 
Min. atcel viņu no amata. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Poruka reliģija, 2) Poruka ēti
kas prōblēmi, 3) Poruka uzskati par aistētisko audzināšanu. 
4) Die Ricbtlinie der Sozialpādagogik Schleierchmachers. 
5) Kanta reliģija pēc Kanta: „Religion innerhalb der Grenzen 
der blossen Vernunft". 6) Vai modernais cilvēks var Dievu 
lūgt? 7) Natorpa dzīve un mācība (nekrologs). 8) Mācītāja Ozo
liņa runu veids un saturs. 9) Reliģiju vēsture_ 1927. 10) Bērnu 
audzināšana pēc latv. t. dziesmām 1928. 10) Etiķa, 1928. Laik
rakstos un žurnālos iespiesti mazāki rakst i : 1) Ticības Latvijā. 
2) ģimenes dzīve, 3) miera ideja, 4) pienākums, 5) pašnāvība, 
6) praktiskās kristības konference Stokholmā. 7) svētrunas. 
Konversācijas vārdnīcā (Gulbja izd.) iespiesti attiecīgie darbi 
teol. nozarē. Bez tam rakstījis laikrakstos īsākus un garākus 
ievadrakstus, ceļojumu aprakstus, dažādus apcerējumus par 
baznīcas, skolas un sabiedrības dzīvi, recensijas par dažādām 
grāmatām un t. t. 

4. Profesors Jāzeps Vītols dzimis 26. jūlijā 1863. g. Val
mierā; pirmizglītību mūsikā baudījis Jelgavā pie tēva, ērģel
nieka un teorētiķa Postela, pianista un vijolnieka Rapa. No 
1880. g. februāra līdz 1886. g. J. Vītols studējis Pēterpils konser-



582 

vātōrijā: violu (pie prof. Veikmaņa) 1880.—1881. g., klavieres 
(pie profesora vari Arka) 1882—1883. g., komposicijas teoriju 
(pie prof. Johansetia, prof. Rimski-Korsakova) 1881.—1886. g. 
Maijā 1886. g. viņš ieguvis brīvmākslinieka diplomu, beigdams 
savas studijas ar zelta medaļu. Konkursa darbs tam bijis sim
fonija c-moll I. daļa, ārija no ..Borisa Godunova", koris a ca-
pella. No 1886. g. febr. J. Vītols bijis par skolotāju, no 1901. g. 
par profesoru Pēterpils konservatorijā. 1911. g. novembri tas 
iecelts par Krievu Ķeizariskās Mūsikas biedrības Pēterpils no
daļas goda biedru; viņa vārds iekalts marmora tabulā konser
vatorijas vestibulā. Tad viņš arī skaitās par augstākās pakā
pes profesoru. 1919. g. pavasarī J. Vītols piedalījies Latvijas 
Konservatorijas dibināšanas priekšdarbos, kopš tā paša gada 
rudens bijis par koservātōrijas pirmo direktoru un profesoru, 
vēlāk ievēlēts par konservatorijas rektoru. 1886. g. 5. nov. 
J. Vītola op. 1. — Sonāte klavierēm — izpildīta Krievu simfoni
skā koncertā (pianists N. Lavrovs) . No 1894.—1918. g. J. Vī
tols organizējis un vada Pēterpils latviešu mūsikāli sabiedrisko 
dzīvi: Latv. Labdarības biedrībā, Pēterpils Dziedāšanas bie
drībā (viņa koris piedalījies V. dziesmu svētkos un ieguvis 
pirmo godalgu). 1918.—1919. g. viņš bijis Latvijas Operas di
rektors. No 1898.(?)—1914. g. J. Vītols bijis ..St. Peterburger 
Zeitung" mūsikas kritiķis, līdz pasaules karam R. L. B. Mūsikas 
kommisijas līdzstrādnieks un kopš 1922. g. — Skaņražu kopas 
priekšsēdētājs. No 1926. g. rudens semestra viņš ir ārštata pro
fesors teoloģijas fakultātē baznīcas mūsikas vēsturē un teorijā. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. Orķes t r im: 1) Līgo svētki, op. 4. 
(1889.); 2) Dramatiska uvertīra, op. 21. (1896.); 3) 7 latvju tau
tas dziesmas, op. 29-b. (1904.): 4) uvertīra ..Sprīdītis", op. 37. 
(1909.); 5) Svīta ,,Karalis Brusubārda un Princese Gundega", 
op. 46. (1914.). B. Korim ar orķestr i : 1) Beverinas dziedonis, 
op. 28. (1900.); 2) Dziesma, op. 35 (1908.): 3) Leģenda (1924.): 
4) Ziemeļblāzma (1914.). C. Vijolei ar orķestr i : 1 Fan-
tasija par latvju tautas dziesm., op. 4. (1910.); 2) Rap-
sōdija par latvju tautas dziesmām, op. 39. (1909. partitūra 
manuskriptā). D. Kamermūsikai: Stīgu kvarte ts , op. 27. (1899.1. 
E. Klavierēm: 1) Sonāte, op. 1. (1886.); 2) Variācijas par 



583 

latviu tautas dz., op. 6. (1892.); 3) Latv. tautas dziesmas, 
op. 29. (1901.), op. 32. (1904.); 4) Variācijas — portreias, 
op. 54. (1921.); 5) Canmina (1922.); 6) 49 prelūdijas, etī
des u. c. mazākas komposicijas; 7) Sonatine, op. 63. (1926.). 
F. Vijolei ar klav.: 1) op. 2. Melodie un Mazurka (1887.); 2) Ro
mance, op. 15. (1894): 3) Berceuse. op. 55. (1919.). G. Violai 
a r klav.: Recit, op. 14. (1894.). H. Violončelam ar klav.: 
Esquisse, op. 12. (1894.). I. Dziesmas vienai balsij: 1) op. 7, 
11, 31, 34, 36, 40, 50, 51, 53, 58, 59; 60; 61 ; — kopā 75 dziesmas: 
2) 240 tautas dziesmas klav. pavadījuma. J. Dziesmas jauktam 
un vīru korim (nezina, cik). K. Tautas dziesmu aranžējumi 
(nezina, cik). II. Manuskriptā palikuši: A. Orķestr im: 1) Sim
fonija mi-miu.; 2) simfonija do-min. (manuskripti pa juku laiku 
nozuduši); 3) Skatuves mūsika lugām: a) „Sprīdītis", b) ,,Vai-
delote", c) ,,Jāzeps un viņa brāli", d) ..Spēlēju, dancoju", 
e) „Aspasija" u. c ; 4) Suite ,.Dārgakmeņi" (1924.). B. „Glin-
kas" Prēmijas: 1) 1905. (Variācijas, op. 6.; 2) 1907. (Dramatiska 
uver t ī ra ; 3) 1911. (Dziesmas, op. 34, 40; 4) 1911. Uvertīra 
..Sprīdītis"). 

B. Docenti. 

1. Vecākais docents Ludvigs, Ernests Ādamovičs dzimis 
23. okt. 1884. g. Dundagas Kublu skolā, kur tēvs bij par palīg
skolotāju līdz 1898. g., apmeklējis pagastskolu turpat, tad vienu 
gadu Dundagas divu klašu ministrijas skolu un divi gadus 
Fr . Cirķeļa privātskolu Talsos, beidzot no 1900.—1904. g. Rīgas 
Aleksandra ģimnasiju. kuras kursu beidzis ar zelta medaļu. No 
1904.—1909. g. tas studējis teoloģiju Tērbatas Universitātē uji 
ieguvis par darbu „Das christologische Problem in der neu-
esten evangelischen Theologie" teoloģijas kandidāta grādu. 
1905.—1906. g. L. Ādamovičs ziemā palīdzējis tēvam skolotāja 
darbā I. Stendes pagasta skolā: ar 1909. g. rudeni iesācis ār
štata reliģijas skolotāja gaitas vairākās Rīgas vidusskolās. 
1914. g. mobilizēts aizmugures dienestam Ziemelpolijā, 1915. g. 
piekomandēts evaņģēliskam luteriskam kara mācītājam 
Fr. Šmitchenam Daugavpils kara apgabalā, 1916. g. krievu zie-
meļfrontē un, izturēdams 1915. g. pie Vidzemes konsistorijas 
pārbaudījumus pro venia concionandi un pro ministerio, ieguvis 
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mācītāja amata kandidāta grādu. No 1915.—1918. g. L. Adamo-
vičs strādājis kara vīru garīgās apkopšanas darbu Tērbatā 
hospitāļos un pie latviešu strēlnieku reserves bataljona, darbo
damies par sekretāru Tērba tas latviešu bēgļu apgādāšanas ko
mitejā un par reliģijas un latviešu valodas skolotāju turp pār
celtās Rīgas vidusskolās. 27. novembrī 1917. g. viņš atstāts pie 
Tērbatas Universitātes teoloģijas fakultātes gatavoties zinātni
skai darbībai; 1918. g. pavasara semestrī viņš ir N. Draudziņas 
sieviešu ģimnasijas paidagōģiskās padomes priekšsēdis, tā paša 
gada vasarā ordinēts par Maz-Salacas mācītāja Edg. Hasmaņa 
adjunktu, bet rudenī aicināts uz Valmieru par Latviešu Izglītī
bas Biedrības Valmieras nodaļas virsreālskolas direktoru un 
organizētāju un tur palicis tās pašas skolas priekšgalā, kad tā 
ar citu nosaukumu pārdzīvoja lielinieku laikus un beidzot Latvi
jas likumīgās valdības laikā pārvēr tās par Valmieras pilsētas 
reālskolu, līdz 1920. g. vasarai . 14. jānv. 1920. g. L. Ādamovičs 
ievēlēts un 28. jānv. apstiprināts pa r teoloģijas fakultātes do
centu baznīcas un reliģijas vēsturē un vēlāk, palicis par vecāko 
docentu pie baznīcas vēstures katedras. No 1920.—1927. g. 
viņš bijis par fakultātes sekretāru un bibliotēkas pārzinātāju; 
1927./28. un 1928J29. m. g. par dekānu; no 1. jūlija 1929. g. 
L. Ū. prorektors studentu lietās. Blakus t a s pasniedzis stundas 
I. valsts vidusskolā un Rīgas skolotāju institūtā, kādu laiku ari 
N. Draudziņas neoģimnasijā un Valsts parauga pamatskolā; 
lasījis daudz lekciju par reliģijas mācību un ētiku gan skolotāju 
organisāciju, gan Izglītības Ministrijas sarīkotos kursos. Rīgas 
Latviešu biedrībā L. Ādamovičs bijis par Derīgu Grāmatu No
daļas biedru un nodaļas Rakstu Kommisijas priekšnieku no 
1910.—1914. g., Konversācijas vārdnīcas un žurnāla Druvas 
rīcības komitejas locekli 1911. g., no 1912.—1914. g. Konversā
cijas Vārdnīcas rīcības komitejas priekšsēža biedru un faktisko 
vadītāju, locekli arī Li tera tūras Fondā un Jautājumu izskaidro
šanas vakaru komitejā. Latviešu Izglītības Biedrībā tas bijis 
par skolu kommisijas locekli kopš 1910. g. un priekšsēdi 1914. g.. 
darbojies dažādos amatos arī Biedreņu Komitejā un citās ko
mitejās. 1917. g. aprīlī L. Ādamovičs ievēlēts Kurzemes Pa-
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gaidu Zemes Padomē un bijis par Izpildu Komitejas priekšsēža 
biedru un izglītības nodaļas prieksēdi; 1917. g. ievēlēts arī Latv. 
Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejā; bijis tanī gadā arī par 
Latviešu sabiedrisko organisāciju biroja priekšsēdi Tērbatā ; 
1919. un 1920. g. par Valmieras pilsētas domnieku; citādi pēdējā 
laikā darbojies tikai skolotāju organisācijās. 1917. un 1918. g. 
Mētraines latviešu skolotāju biedrības priekšnieks, 1918. līdz 
1920. g. Valmieras apriņķa skolotāju biedrības priekšnieks, 
1920. un 1921. g. Latvijas Skolotāju Savienības valdes loceklis 
un kopš 1923. g. Latvijas Vidusskolu Skolotāju Biedrības priekš
nieks, kopš 1926. g. Latvijas Vidusskolu un Arodskolu Skolotāju 
Savienības priekšnieks un Latvijas Nacionālo Skolotāju Savie
nības valdes loceklis. Piedalījies septītā starptautiskā skolotāju 
kongresā Belgradē 1925. gadā un astotā Ženevā un Grenoblē, 
(tur bijis arī rīcības komitejas loceklis), desmitā Bukarestā 
1928. g. un vienpadsmitā Hagā 1929. gadā. Rīcības komitejas 
priekšsēdis un prēsidija loceklis viņš bijis latviešu skolotāju 
kongresā Tērbatā 1917. g., prēsidija loceklis un referents 1920.g. 
kongresā Rīgā, referents visos trijos vidusskolu un arodskolu 
skolotāju kongresos 1921., 1923. un 1927. g. P resē L. Ādamo
vičs sācis līdzi s t rādāt kopš 1906. g., rakstīdams par reliģijas^ 
teoloģijas, baznīcas, skolas un audzināšanas kā arī skolu politi
kas jautājumiem un recensēdams latviešu valodā iznākušas grā
matas šinīs nozarēs, pie kam lielai rakstu daļai nav pilna vārda 
paraksta. Sākot ar burtiem „z" un „ s " rakstījis RLB. Der. Grām. 
Nod. izdotā Konversācijas Vārdnīcā par dažādiem filosofijas, 
paidagōģijas, psīcholoģijas, teoloģijas un reliģijas vēstures jau
tājumiem Raksti iespiesti laikrakstos: Latvijā 1906.—1914. g. r 

Līdumā 1917. un 1918. g., Vidzemniekā 1919. un 1920. g. (dažiem 
numuriem arī faktiskais redaktors un korektors), Brīvā Zemē 
1920.—1922. g. un atkal kopš 1925.; Latvī kopš 1921. g., un žur
nālos: Druvā, Jaunā Latvijā, Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā, 
Audzinātājā, Latvju Grāmatā un Burtniekā. 1929. g. aprīlī viņš 
iesniedzis fakultātei doktora disertāciju „Baznīcas un ticības 
dzīve Vidzemes latviešu draudzēs no 1710. līdz 1740. g."; pēc 
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doktora pārbaudījuma izturēšanas pielaists pie disertācijas pu
bliskas aizstāvēšanas. 1929. g. 10. septembrī ieguvis teoloģi
jas doktora grādu. 

I e s p i e s t i e d a r b i : A. Grāmatas : 1) Garīgas dzie
smas latviešu kareivjiem, Jurjevā, 1915., 16°, 76 lp. 2) Pravieši. 
Bībeles viela (jaunā tulkojumā ar ievadījumiem un piezīmēm) 
1924., Rīgā, 16 + 24 lp. 3) Dzidrais Avotiņš. Kristīgas ticības 
un tikumu mācības sākumi mājmācībai un pirmskolas bērniem. 
Rīgā, 1926., 80 lp. 4) No Dzīvības Avota. Ticības mācības 
viela Latvijas skolām I.—IV. burtnīcas. Rīgā. 1925.—1927., 
160 + 70 + 124 + J 8 5 lp. 5) Kristīgās Baznīcas Vēsture. Vi
dusskolu kurss Rīga, 1927., 313 lp. 6) Kārlis Mūlenbachs. La
tviešu zinātnieka izglītības gaita, dzīve un imūža darbs. Rīgā, 
1927., 32 lp. (Papildināts atsevišķs novilkums no Filologu Bie
drības Rakstiem VII. sēj. K. Mūlenbacha dzīve un darbi.) 
7) Skolu lietas Latvijā 1919.—1927., 24 lp., Rīgā, 1927. 8) Dzim
tenes Baznīcas Vēsture 106. lp., Riga, 1927. 9) Ceļa uz pilnību. 
Visp. reliģiju vēstures un Isrāēķa reliģijas vēstures viela vidus
skolas I. klasei, Rīgā, 1928.., 207 lp. 10) Mana skolas grāmata. 
Ticības mācība pamatskolas I. klasei. Rīgā 1929. Rokraksts. 
Jumis. Das altlettische Ackerbaumysterium. 1926. (apbalvots 
ar Kr. Barona prēmiju 1927. g.). 

B . Atsevišķi rakst i : 1) Konversācijas Vārdnīcā no 1911.— 
1921. g.: Sokrāts, VI. Solovjovs. solisti, scholastika, Spensers, 
Spinoza, Stoiķi, Šcpenhauers , Sellings, templieši, teoloģija,"') 
teosofiskas biedrības, tikumība, tikumības biedrības, tikumības 
mācība, *:Jkurns, tolerance, tolstojieši, Tolstojs kā dzīves filosois, 
tuvāku mīlestība, ultramontanisms, ūnitārieši*) universitāte, 
upura dāvanas, utopija, valdieši, vecticībnieki. Virģilijs, Sara-
tuštra, cunftes, censūra, *) Cvinglijs *) un beigu vārds priekš
vārda vietā, kā arī daudz sīkāku rakstu, (ar zvaigznīti *) apzī
mētie sarakstīti pa daļai kopā ar citiem autoriem). 2) Kristīga 
draudžu dzīve Vidzemē 17. g. s. un 18. g. s. pirmajos gadu de
smitos un 3) Reliģiskā kustība Vidzemē 18. g. s. 30-os un 40-os 
gados. Laikrakstā Latvija 1910., 30., 48., 65.. 98.. 138., 143. un 
158. numuros. 4) Eposs par Gilgamešu. Druvā 1912. g.. 
478. -483. , 572.—581., 691.—696. lp. 5) Babiloniešu un ebreju 
nostāsti par ūdens plūdiem. Latvijā, 1912. g , 100. un 105. num. 
6) Archaioloģiskie pētījumi Palestinā. Druvā 1913. g., 566. līdz 
575., 703—712. lp. 7) Jā to . Gabaliņš no evanģ. baznīcas dzī
ves Vācijā pēdējos gados. Druvā, 1913. g. 598.—600. 8) Ticī
bas apliecības jautājums mūsu evaņģēliskā baznīcā. Druva. 
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1913. g., 967—975 lp. 9) P . Rozeģera biogrāfija (P. Rozeģera 
stāsti I., 3 . - 8 . lp., RLB Der. Grām. Nod. izd., 1913.). 10) Kārlis 
Mulenbachs. Jaunā Latvija, 1918. g.. 167.—178. lp. 11) Cīņa 
par latviešu skolu Valmierā 1917. un 1918. g. I. M. M. 1921. g. 5. 
un 6. burtn. 12) Latvijas evaņģel. baznīca 1. Baznīcas ārējais 
stāvoklis. Latvī, 1922. g., Nr. 103. un 104. 13) Jaunais likums 
par evaņģēliskas luterāņu baznīcas pārvaldīšanu. Brīvā Zeme. 
1922. g., Nr. 35 un 36. 14) Baznīcas likuma pirmais paragrāfs. 
Svētdienas rītā, 1922. g. Nr. 8. un 9. 15) Pārmaiņas Latvijas 
evaņģel. baznīcas iekārtā. Latvī, 1922. g., Nr. 249. un 250. 
16) Ot rs Latviešu vidusskolu skolotāju kongress. 1. M. M. 1923 . 
135.—152. lp. 17) Otra jauno Baltijas valšķu skolotāju organi
zāciju apspriede. I. M. M. 1923. g., 962.—964. lp. 18) Igaunijas 
un Lietavas skolu un izglītības lietas Tallinas konferencē. 
I. M. M. 1923. g., 1059.—1063. lp. 19) Reliģijas mācības uzraudzī
ba skolās. I. M. M. 1923. g.. 1300.—1301. lp. 20) Vidusskolas 
īpatnējais stāvoklis Latvijas skolu sistēma. I. M. M. 1924. g.. 
178.—181. lp. 21) Fr . V. Fers ters (priekšvārds viņa grāmatas 
„Kā man dzīvot" tulkojumam). 22) Tautas baznīca I.—VI.. 
Latvī 1924. g., Nr.Nr. 703, 710, 732, 815, 825, 929. 23) Latvijas 
evaņģēliskas baznīcas satversmes projekts. Latvī 1925. g.. 
Nr.Nr. 983, 988. 997, 998, 1004._ 24) Skolu polītika_ Latvijā 
1919.—1927., I.—JV. Rakstu krājumā „Skola un zinātne I. uu 
II., 1925. un 1927. un 25) Latviešu skolas attīstība un sasniegumi 
1919.—1925. un 26) Skolas sistēmas pamatlīnijas. Kopojumā 
,,Latvijas skola tagadnē un nākotnē, 1926. g.. 8.—21. un 25. līdz 
31. lp. 27) Skolas vienības princips ārzemju skolu sistēmās 
visjaunākā laikā. I. M. M. 1926. g.. 180.—183. lp. 28) Referāti 
par vidusskolu stāvokli Latvija. Bulletin International ēdit par 
Bureau International des Fedērat icns Naticnales du Personnel 
de rEnseignement secondaire publīc, Nr. 10, Juin 1924., 36. un 
37. lp., Nr. 19 Juin 1927. g., 43 . -45 . , un 69—71 lp.; Nr. 25, 
Juin 1929. g., 42.—43. lp. 29) Ernests Felsbergs. Au
dzinātājā 1926. g., 286.-287. lp. 30) Reliģiskā dzīve Lat
vijas evaņģēliska baznīca valsts pirmajos pastāvēšanas ga
dos. Rakstu krājumā „Ausma", 1926., Nr. 3. 31) Septītais 
starptautiskais vidusskolu skolotāju kongress Belgradē. 1925. g. 
32) Astotais starptautiskais vidusskolu skolotāju kongress Že-
nevā un Grenoblē 1926., abi rakstu krājumā Skola un Zinātne II.-, 
1927., 44.—56. lp. 33) Latvijas augstākā tipa skolu skolotāji 
agrāk un tagad. I. M. M. 1927., 262.—267. lp., bet pilnīgā veidā 
rakstu kopojumā „Latvijas vidusskola un arodskola" 60.—66 lp. 
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34) Dziesmu dziesma modernas zinātnes apgaismojuma. Latvju 
Grāmatā 1927. g., 1. un 2. burtnīcā, 12.—21. un 80.—86. lp. 
35) Tā nevar nodibināt jaunu reliģiju. Burtnieka, 1928., 262. līdz 
264. lp. 36) Vai V. Reiznieka kristiānisma kritika ir pamatota 
un vai no tās va r izaugt jauna reliģija? Burtniekā, 1928., 
442.—446. 37) Latviešu skolotāju sagatavošanas un obligātō-
riskas ziemas skolas apmeklēšanas projekts 1727. g. Audzinā
tājā, 1928., 97.—99. lp. 38) Le role particulier de la Commu-
nautē des Frēres Moraves de Herrnhute dans la vie religieuse, 
spirituelle et sociale du peuple Letton. Referāts kristiānisma 
vēstures kongresā Parīzē. 19.—22., IV.. 1927. Iespiests kon
gresa aktīs III. sēj., 169.—179. lp. 39) Studijas latviešu brāļu 
draudzes vēsturē I.—III. Reliģiski psīcholoģiski raksti II., 
34.—91. lp., 1928. 40) Anglikāņu baznīca un Common Praye r 
Book reforma. Burtnieks, 1928., 859 . -863 . lp. 41) Latvijas 
evaņģēliskā luteriskā baznīca (kopojumā ..Latvijas republika 
10 pastāvēšanas gadoc<", 1928. g., 593 . -596. lp. 4°). 42) G. F. 
Stendera Maza Bībele. Studija latviešu kultūras un reliģijas 
paidagōģijas vēsturē. R. L. B. Zinību Komiņisijas 19. krājumā 
1929. g., 3.—75. lp. 43) Pasaku motīvi vēsturiskos dokumentos, 
Filologu Biedrības Rakstos, IX., 1929. g., 164.—169. lp. Bez 
tam daudzi sīkāki raksti . 

C. Sprediķi (iespiesti): 1) Jaungada sprediķis. Pēteŗpilī, 
1916. g.; 2) Klusā nedēļa, Rīgā, 1920. g.; 3) Ticības dziesmas 
pamatskaņas (Jaunā gadā) ; 4) Ceļš uz debesīm (Debesbrauk
šanas dienā); 5) Dzīvības avots (otros vasarssvētkos) ; 6) Di
vējādi likteņi, divējādas mērauklas ; 7) Kur jemsim maizi? 
Krājumā: ,.Tuvāk pie tevis. Dievs !" kopoj. E. Bergs un A. Kle
peris. Rīgā, 1923. g. 8) Sēkla, kas aug ar Dieva gādību (krā
jumā ..Mūžīgās ilgās" J929. Nr. 3. 

D. Recensijas: 1) J. Senderlenda Bībele jeb sv. grāmata 
Vecā un Jaunā Derībā e t c , tulkojis J. Spietāns. Latvijā, 1908. g. 
jūlijā. 2) J. Kupče, Vai kristīgā reliģija ir vienīgi patiesā reli
ģija. Latvijā. 1911. g., 67., 100. 3) G. Frensena, Jēzus dzīve, 
latv. pārstrādājis Janševskis. Latvijā, 1909., 48. 4) M. Paula, 
Vairāk sirsnības etc. — Latvijā, 1911., 297. 5) A. Šellera, Kat
ķisms līdzībās. Latvijā, 1912. 6) K. Bormaņa. Ticības mācību 
metodika. Latvijā, 1914., 82. 7) G. Šauruma, Iekšējā misija. 
Latvijā, 1914., 94. 8) K. Freudenfelda, Kristīgās baznīcas vē 
sture. I. M. M., 1922., 1310.—1318. 9) K. Kundziņa, Topolo-
ģiska tradicijas viela Jāņa evaņģēlija. Latv. Grāmata, 1926.. 
198.—202. 10) J. Sandera, Trijvienība un kristīgā dievticība. 
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11) P . O. tleuča, Ziemeļamerikas pirmtautu profētija. Latv. 
Grāmata, 1926.., 198.—202. 12) K. Kundziņa, Reliģijas mācība 
un ētika jaunatnes audzināšanā. L. Gr. 1927., 293. -294. P a r 
to pašu grāmatu I. M. M.. 1927., II. 547. -554. 13) V. Maldonis 
un J. Ozoliņš, Reliģiju vēsture. L. G. 1928.. 365 . -369 . 

Piedalījies izdevumos: 1) S. Meļgunova Austrumu se
natne I. un II., 1910. un 1911., (redakcija un plaši papildinājumi 
nodaļās par Aiģiptes, Kanaanas un Babilonijas senāko vēsturi 
un pielikumā babiloniešu un asiriešu poēzijas tulkojumi). 
2) L. Adamoviča, L. Bērziņa un Rob. Bērziņa, Garīgas dziesmas 
skolām un sētām, 1., 2. uri 3. izd., 1923., 1925. un 1926. g. 3) Kriš-
jāņa Barona atmiņas 1924., (piezīmes patekstā un pielikumā 
uzjemto dokumentu redakcija un tulkojumi). 4) Fr. V. Fer -
sters. Kā man dzīvot (redakcija un priekšvārds). 5) Latvijas 
skola tagadnē un nākotnē. Pamatskolu, arodskolu un vidus
skolu skolotāju konference 4.—5. jānv. 1926. g. nolasītie referāti, 
debates un piejemtās teses. Rīgā, 1926., (redakcija). 6) Latvi 
jas vidusskola un arodskola. III. Latv. vidusskolu un arodskolu 
skolotāju kongress 22. un 23. aprīlī, 1927. g.. Rīgā. 1927. g., (ie
vads un redakcija). 

2. Ārštata docents Ludvigs Bērziņš ( t ) dzimis 4. maijā 
1874. g. Vidzemē, Burtniekos; apmeklējis Burtniekos pagasta 
un draudzes skolu; 1888. g. iestājies Rīgas pilsētas ģimnasijā. 
kuru beidzis 1893. g. No 1893.—1901. g. viņš ar pārtrauku
miem studējis teoloģiju Tērbatas Universitātē; studijas beidzis 
1901. gadā ar I. šķiru; 1903. gadā ordinēts par Rīgas apriņķa 
vikārmācītāju. 1904.—1913. g. Bērziņš bijis par mācītāju Alla
žos. 1914. g. viņš komandēts uz Krievijas latviešu draudzēm: 
pēc tam atgriezies Allažu un Vangažu draudzē, no kurienes 
viņu padzinis vācu karaspēks 1917. g. Pēc tam Bērziņš iestā
jas par reliģijas skolotāju Rīgas Latviešu Izglītības Biedrības 
vidusskolās, no 1920. g. atkal par Allažu un Vangažu un arī 
Ropažu draudzes mācītāju. 10. septembrī 1920. gadā Bērziņš 
ievēlēts par Latv. Universitātes teoloģijas fakultātes ārš ta ta 
lektoru ebreju valodā, 1925. gada janvārī — par ārštata docentu 
ebreju valodā un literatūrā (raksts — „ebrēju grammatikas 
pamatlīnijas"). Bērziņš rakstījis teol. grāmatu recensijas bij. 
Krievijas ev.-lut. baznīcas laikrastā ..Mitteilungen & Naclī-
r ichten": 1914. g. izdevis ,.Baznīcas vēsturi vidusskolām'" 
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(Paukšēna B. V. pārs t rādājumu); 1924. g. sarakstījis „Ebrēju 
grammatikas pamatlīnijas" ( rokrakstā) ; komponējis meldijas 
vairākiem korāļiem; miris ar sirdstrieku 1. martā 1925. g. 

3. Vecākais docents Gustavs Menšings (Mensching) dzimis 
6. maijā 1901. g. Hannoverā. apmeklējis līdz 1920. g. dzimtenes 
pilsētas Gētes ģimnasiju un beidzis to ar gatavības apliecību. 
Ģetingā, vēlāk Mārburgā un Berlīnē viņš studējis reliģiju vē
sturi un sanskritu, 1923 gadā prōmovējies par teoloģijas licen-
ciātu Mārburgā un pēc tam izturējis teoloģiskos amata eksā
menus. No 1924. līdz 1926. gadam G. Menšings bijis prīvāt-
asistents pie Mārburgas reliģijas filosofa un reliģijas vēstur
nieka profesora Rūdolfa Ota (Otto) un nedibinājis šinī laikā 
zinātnisku rakstu sēriju Aus der Welt der Religion, ko izdod vēl 
jo projām kopdarbībā ar prof. Nībergallu un prof. Otu (Otto) 
(izdevniecība Alfr. Tōpelmann, Giesen). 1927. g. pavasarī viņš 
habilitējas par privātdocentu salīdzināmā reliģiju zinātnē pie 
techniskās augstskolas Braunšveigā. Ar 1. jūliju 1927. gadu 
G. Menšings ir reliģiju vēstures docents, ar 1. jūliju 1928. g. 
vecākais docents Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : Grāma ta s : 1) Die Bedeutung des 
Leidens im Buddhismus und Christentum. Giessen, 1924. 
2) Die liturgische Bevvegung in der evangelischen Kirche. ihre 
Formen und ihre Probleme. Tūbingen. 1925. 3) Das Heilige 
im Leben (Sammlung gemeinverstāndl. Vortrāge aus dem Gc-
biet der Theologie und Religionsgeschichte). Tūbingen, 1925. 
4) Das Heilige Schvveigen. Eine religionsgeschichtliche Unter-
suchung (Saļmimluug: „Religionsgeschiohtliche Versuche und 
Vorarbeiten. Hersg. von Prof. Malten, und Prof. VVeinreich). 
Giessen, 1926. 5) Glaube und W e r k bei Luther. Zugleich als 
Beitrag zur VVesensbestimmung des Gottesdienstes. Giessen 
1926. 6) Katholische Kultprobleme. dargestell t in ihrem Ver-
hāltnis zur evangelischen Kultauffassung. Gotha, 1927. 7) Das 
Christentum im Kreise der VVeltrehgionen. Grundsātzlichcs 
ūber das Verhāltuis der Fremdreligionen zum Christentum. 
Giessen. 1928. 8) Einfūhrung in die Religionsphilosophie (i-
Sammelwerk: ,.Einfūhrung in die Philosophie" hrg. von Dr. 
Schnass). Ostervvieck, 1928. 9) Buddhistische Symbolik (Mit 
68 Bildtafeln). Gotha 1929. 10) Glaube und Gedanke. Reden 
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iiber Gottes- und Weltanschauung. Riga 1929. Atsevišķi 
rakst i : 11) Religionsgeschichtliche Formeln (Enzvklopādie 
,.Religion in Geschichte und Gegenwart" (RGG) 2. Auflage). 
Tiibingen. 12) Die Liturgie in der Religionsgeschichte (RGG 2 ) . 
13) Heiliges Schweigen (RGG 2 ) . 14) .lesus und die sekundāre 
Frōmmigkeit. Monatschrift. f. Pastoraltheologie. Gōttingen, 
1927. 15) Glaubensbekenntnis im Gottesdienst (RGG") . 16) Das 
liturgische Gebet (RGG 2 ) . 17) Ev. 1it. Be\vegung der Gegeiw 
wart ( R G G 2 ) . 18) Lifurgik ( R G G 2 ) . 19) Gottesdienstl. Re-
formbestrebungen ( R G G 2 ) . 20) Das Heilige im Gottesdienst. 
Christl. Welt . 1922. 21) Probleme der Kultpredigt. Monat
schrift f. Gottesdienst u. kirchl. Kunst-MGkK, 1923. 22) Zum 
Verhāltnis von Kultus und Predigt (MGkK). 1925. 23) Das Va-
terunser im Gottesdienst (MGkK), 1926. 24) Die Idee des 
Hōhepunktes im Gottesdienst. Sammehverk: Feiernde Ge-
meinde. Berlin, 1925. Izdod: a) Aus der VVelt der Religion. 
Forschungen und Berichte hrsg. mit R. Otto, E. Fascher . Gies-
sen. b) Liturgische Blātter. Hrsg. mit R. Otto, R. VVallau. 

4. Ārštata docents Jānis Rezevskis dzimis 1. martā 1872. g, 
Degāles Jaun-Juku mājās Tukumā apr., zemkopja, bijuša skolo
tāja ģimenē; izglītību baudījis pēc pirmmācības Tukuma apriņķa 
skolā, Jelgavas ģimnasijā; studējis Tērbatas Universitātē teolo
ģiju no 1892.—-1896. g., ieguvis cand. theol. grādu. Pēc tam 
.1. Rezevskis bijis par mājskolotāju, skolotāju privātā proģim-
nasijā Talsos, 1901. g. par mācītāja palīgu Jelgavā, 1902. g. no
licis vācu valodas skolotāja eksāmenu un bijis par skolotāju 
Kremenčugā, Rīgā Aleksandra ģimnasijā. No 1907.—1926. g. 
viņš izpildījis mācītāja pienākumus Priekulē, Kurzemē; no 
1923. g. augusta pasniedzis arī stundas Rīgā I. valsts vidus
skolā un Dzeņa reālģimnasijā. 1924. g. J. Rezevskis ievēlēts 
par jaunās derības grieķu valodas lektoru pie Latvijas Univer
sitātes un sācis darboties no t. p. g. septembra; 1925. g. ievēlēts 
arī par ebreju valodas ārštata lektoru. 1926. gadā J. Rezevskis 
habilitējies teoloģijas fakultātē pie jaunās derības eksēgēses 
katedras ar rakstu „Hellēnisma mistēriju reliģija un apustuļa 
Pāvila pestīšanas jēdziens" (neiespiests); Universitātes Pado
mes 17. novembrī 1926. gadā viņu ievēlējusi par privāt
docentu. 1 1 
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I e s p i e s t i e d a r b i : 1) 192(3. g. Aizkraukles Šules un 
viņa zemnieku likumi. Baltijas Vēstnesī, 1895. g. 2) Teolo
ģiski artikuli Latviešu Biedrības Zinību Kommisijas izdotajā 
..Konversācijas vārdnīcā*' līdz „ L " burtam, starp tiem «Brāļu 
draudze", „Dziesrnu grāmata", „Huss un husiti" u. c. 

5. Pr ivātdocents Jānis Sanders dzimis Cēres novada 
Sumbr-Ķīros saimnieka Ata Sandera ģimenē 1858. g. 9. jan
vārī; mācījies Cēres un Kandavas pirmmācības skolās, pēc tam 
iestājies Kuldīgas ģimnasijā, bet drīzi pārgājis uz Jelgavas ģim
nasiju, kuru beidzis 1879. g.; studējis teoloģiju Tērbatā no 1879. 
līdz 1883. g., kur ieguvis teoloģijas kandidāta grādu un godalgu 
par zinātnisku rakstu Biblische Lehre von der christlichen 
Vollkommenheit. 1884. g. J. Sanders bijis palīgmācītājs Kri-
muldā, no 1885.—1920. g. Jēsus draudzes mācītājs Pēteŗpilī un 
līdz 1917. g. Pēterpils kara apgabala mācītājs, no 1885.—1918. g. 
arī ticības mācības skolotājs vairāk Pēterpils vidusskolās. 
1916. g. J. Sanders iecelts par teoloģijas profesoru Tērbatas 
Universitātē, kur pirmais lasijis teoloģijas fakultātē lekcijas 
latviešu valodā. 1920. g. tas pārnācis Rīgā, še ievēlēts par 
Jēsus draudzes mācītāju. Septembrī 1921. g. J. Sanders ievē
lēts par privātdocentu Latvijas Universitātes teoloģijas fakul
tā tē ; 1926. g. 17. februārī ieguvis teoloģijas doktora grādu ar 
disertāciju „Trijvienība un kristīgā dievticība". No 1920. līdz 
1926. g. viņš pasniedzis ticības mācību I. pilsētas vidusskolā 
un no 1926. g. sākot reliģ.-ētikas metodiku Valsts centrālā pai
dagōģiskā institūtā Jelgavā. 

I e s p i e s t i e r a k s t i : 1) populārzinātnisks mēnešraksts 
,.Baznīcas Vēstnesis" no 1896.—1900. g. 2) Pa r svēto vakariņu 
1907. g. 3) Jēzus draudzes vēstnesis. Pēteŗpilī 1910. g. 4) Jau
nas dziesmas (garīgu dziesmu teksti latv. tautdziesmu pant
mērā ar jaunām melodijām tautdziesmu garā, 1911. g. 5) Musu 
kulta reforma. Priekšlikums, kā izveidot mūsu dievkalpošanu 
un garīgos aktus evaņģēliskā un nacionālā garā, 1923. g. 6) Vai 
Jēzus bija jūds? Pētījums par Jēzus tautību, 1927. g. 



XI. Veterinārmedicīnas fakultāte. 
A. Profesori. 

1. Profesors Ludvigs Kundziņš dzimis 15. februāri 1855. g. 
Slpeles Kundziņos, Dobeles (tagad Jelgavas) apriņķi; apme
klējis skolas Dobelē un Jelgavā, beidzis Jelgavas toreizējās 
4-klasīgās reālskolas kursu; iestājies Tērbatas Veterinārinsti-
tūtā 1876. g., beidzis kursu 1881. g.; par studenta godalgas rak
stu sajēmis zelta medaļu; prōmovējies par veterinār-medicīnas 
maģistri 1882. g.; ievēlēts par prōsektoru pie Tērbatas Vete-
rinārinstitūta anatomijas kabineta 1882. gadā. 1886. g. L. Kun
dziņš uz vienu pusgadu piekomandēts Maskavas Universitātes 
medicīniskai fakultātei. No 1S93. g. sākot L. Kundziņš bijis ana
tomijas profesors, 1905.—1914. g. tā paša institūta direktors. 
Institūta Padome to vairākkārt komandējusi uz ārzemēm, lai 
strādātu anatomiskos un zooloģiskos institūtos un iepazītos ar 
ārzemju veterinārinstitūtu iekārtu: 1885—1886. g. uz Vāciju un 
Franciju (Berlīni, Lionu, Parīzi (Alfortu); 1891. g. uz Neapoles 
starptautisko zooloģisko institūtu, 1902. un 1912. g. uz Freibur-
gas Universitātes anat. institūtu. Apmeklējis viņš ari Zviedri
jas, Šveices un Itālijas veterinārinstitūtus. L. Kundziņš pieda
lījies par Tērbatas Veterinārinstitūta pārstāvi Krievijas augst
skolu jaunās satversmes izstrādāšanā Pēteŗpili. Krievijas die
nestā viņš ieguvis īstā valstspadomnieka nosaukumu un Staņi
slava un Annas II. šķiras, Vladimira IV. un III. šķiras ordeņus. 
1919.—1920. g. L. Kundziņš bijis anatomijas profesors Igaunijas 
Universitātes veter. med. fakult. un no 1920. g. ir anatomijas 
profesors Latvijas Universitātes vet.-med. fakultātē, universi
tātes Padomes loceklis no 1920.—1926. g., dekāns no 1922. līdz 
1924. g. Ārzemes komandējumā (uz Vāciju) tas bijis maijā, jū
nijā, jūlijā 1926. g.; 1926. gadā viņš pensionēts un ievēlēts par 

Latvijas Doiversitāte. 38 
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ārštata profesoru. Profesors Kundziņš ir Latvijas Universitātes 
veterinār-medicinas un dabas zinātņu goda doktors, Triju 
Zvaigžņu ordeņa komandiers. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Ober die Entvvicklung des 
Hornhufs bei einigen Ungulaten. Disertācija 1882., Tērbatā. 
2) Nodala „Huf": Koch, Encvclopādie der Veterinārvvissen-
schaften. Vīnē 1884.—85. g. 3) P a r galvas kausa attīstīšanos 
pie zīdītājiem. Krievu valodā (I. vispārējā krievu veterinār
ārstu kongresa darbos, 1903. g.). 4) Pa r deguna skrimšļa at
tīstīšanos. Krievu valodā (I. vispārējā krievu veterinārārstu 
kongresa darbos, 1903. g.). 5) P a r viscerālā skeleta attīstībām 
ar ausu kapsulu pie zīdītājiem, autoreferāts 1927. g. 6) Uterus 
izveidošanās pie dažādiem zīdītājiem, lasīts II. veterinārārstu 
kongresā. 

2. Profesors Kārlis Kangro dzimis 1862. g. 18. jūnijā Tēr
batā, vidusskolu apmeklējis Vīlandē, Tērbatas Veterinār-
institūtā iestājies augustā 1880. gadā; 1883. gadā par iz
sludinātu godalgojamu studentu darbu Veterinārinstitūta Pa
domes godalgots ar zelta medaļu; institūtu beidzis 1884. g. 
19. decembrī 1884. g. pēc sekmīgas disertācijas aizstāvēšanas: 
Ober Entvvicklung und Bau der Stenoschen Nasendrūse der 
Sāugetiere, Kangro ieguvis maģistra grādu. No 1885. g. līdz 
1888. g. viņš bijis par Pe rnavas pilsētas veterinārārstu, no 
1888. g. līdz 1897. g. apmeties Rīgā par brīvpraktizētāju un ār
štata pilsētas veter inārārs tu; 1897. g. ievēlēts par Rīgas pilsē
tas veterinārārstu un tā paša gada novembrī par Rīgas Poli
techniskā Institūta docentu. Kad Politechnisko Institūtu 1915. g. 
1. decembrī krievu valdība evakuējusi uz Maskavu, Kangro pa
licis Rīgā par pilsētas veter inārārs tu un šai dienestā sabijis visu 
laiku līdz 1. maijam 1922. g. 1. sept. 1918. g. okupācijas laikā, 
atklājot Politechnisko Institūtu, tas atkal darbojies Rīgā kā do
cents ; 16. febr. 1921. g. uzaicināts pie Veterinār-medicinas fa
kultātes par docentu; apstiprināts par profesoru skaitot no 
1. jūlija 1928. g. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Ober Entvvicklung und Bau der 
Stenoschen Nasendrūse der Sāugetiere, disertācija 1884. g-
2) Ober die Milchversorgung Riga, 1908. g. 3) Beitrāge zu 
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Frage des Vorkommens und der Bedeutung der Stenoschen 
lateralen Nasendrūse der Sāugetiere. sowie der Driisen des 
Sinus imaxillaris 1927. g. Referāts „Gaismas terapijas pamati", 
lasīts II. vet.-ārstu kongresā. 

B. Docentu 

1. Vecākais docents Valdemārs Brencēns dzimis 1. febr. 
1887. g. Vidzemē, Madlienas draudzē, tag. Madlienas pag. Šķe
binu mājās; apmeklējis Madlienas draudzes skolu, tad Rīgas 
Aleksandra ģimnasiju; no 1906.—1910. g. studējis Tērbatā Veter. 
Institūtā, kuru beidzis 6. nov. 1910. g.; bijis Iekšlietu Ministrijas 
stipendiāts. No 1. febr. 1911. g. līdz 25. maijam 1912. g. V. Bren
cēns bijis Institūta klīnikas asistents, pēc tam Alūksnes un Gul
benes rajonu veterinārārsts līdz kara sākumam. 26. jūl. 1914. g. 
tas mobilizēts un iecelts par 2. Somijas artil. diviziona jaunāko 
veterinārārstu; no 7. apr. 1917. g. iecelts par vecāko vet. ārstu 
4-tā Inženieru pulkā, kurā bijis līdz armijas demobilizācijai; 
visu kara laiku pavadījis frontē; apbalvots ar 4 ordeņiem. 
1918. g. V. Brencēns atgriezies Latvijā un atkal iejēmis Alūk
snes rajona vet. ārs ta vietu. Pēc Latvijas valsts proklamēša
nas viņš kopīgi ar vet. ārstu Frišmani Iekšlietu Min. uzdevumā 
saorganizējis Vet. valdi. 1919. g. oktobrī V. Brencēns brīvprā
tīgi iestājies Latvijas armijā, kur bijis par armijas artillerijas 
reserves vecāko vet. ārstu, pēc tam par armijas zirgu ādas-
slimību lazaretes priekšnieku; 15. dec. 1919. g. paaugstināts 
plkv.-ltn. pakāpē. 1920. g. jūnijā viņš demobilizējies un iestā
jies atpakaļ Vet. valdes dienestā par Vet. valdes priekšnieka 
palīgu. Jau 1919. g., nodibinoties vet.-med. fakultātes kodo
lam, V. Brencēns ievēlēts par viņa priekšsēdētāju; 20. jānv. 
1920. g. ievēlēts par pagaidu dekānu; bijis Organiz. Padomes, 
vēlāk Ūniv. Padomes loceklis; saorganizējis fakultātes sākumu 
un nokārtojis telpu jautājumu; par fakultātes dekānu bijis 1923.,24. 
un 1924./25. māc. g. Ārzemju komandējumos V. Brencēns bijis: 
1920. g. Zemkop. Minist. sūtīts — Holandē; 1923. g. vasarā Kul
tūras fonda līdzekļiem — Vācijā, Šveicē, Dānijā, Zviedrijā; 
1927. g. ar paša līdzekļiem Vācijā. Austrijā, Cechoslovaķijā un 

3g. 
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Itālijā. V. Brencēns lasa vispārējo un speciālo cheirurģiju, ope
rāciju mācību, pagaidām arī dzemdēšanas mācību un lauksaim
niecības fakultātes studentiem lopārstniecību; vada cheirurģ. 
klīnikas nedalu; ir par klīnikas atbildīgo vadītāju. Bez vairā
kiem populāri zinātniskiem rakstiem, kas iespiesti lauksaimnie
ciskos žurnālos, V. Brencēns izstrādājis arī daudzus, Iekšlietu 
Ministrijas izdotos noteikumus par mājlopu sērgu apkarošanu. 
1927. g. Veterinārvaldes pārskatā iespiests vioa raks ts : ,.Grū-
snības noteikšana pie ķēvēm pēc prof. Beneša metodes". No 
1922. gada strādā pie disertācijas temata : ..Aerophagia pie zir
giem un viņas operat īvā ārstēšana". Referāts „Endokrino 
dziedzeru nozime mājkustoņu dzimumdzīvē" lasīts II. vet. ārstu 
kongresā. 

2. Vecākais docents Rūdolfs Grapmanis dzimis 1884. g. 
22. janvārī Rīgas apr., Mālpils pag., Kalna-Svērpos; 1905. g. bei
dzis Jelgavas reālskolas pilnu kursu; 1905. g. rudenī iestājies 
Tērbatas Veterinārinstitūtā, kuru beidzis 1910. g. novembrī. 
Par studentu konkursa darbu ar tematu: BaiHHie aaKTauioH-
H a r o nepioaa H KopMa H a coaepHOHie (pocdpaTHaro činita 
BI> MoaoKS KopoB-b R. Grapmanis apbalvots a r lielo sudraba 
medaļu. 1911. g. maijā viņš apstiprināts par virsštata asistentu 
pie Tērbatas Vet. institūta patoloģiskās anatomijas katedras. 
1911. g. augustā R. Grapmanis iestājies Rīgas pilsētas dienestā 
par veter inār-sani tārārs tu; 1914. g. janvārī izturējis eksāme
nus uz vet. zinātņu maģistra grādu ar tiesību aizstāvēt diser
tāciju; 1914. g. jūlijā mobilizēts un iesaukts aktīvā kara diene
stā, piedalījies lielā pasaules ka rā un 1917. g. komandēts uz 
Vladikaukazu cīņai pret liellopu mēri ; 1919. g. jūlijā iecelts par 
Saldus rajona veter inārārs tu; 1919. g. decembri mobilizēts Lat
vijas armijā par Latgales divizijas vecāko veterinārārstu; 
1920. g. jūlijā atsvabināts no kara dienesta un pārvests Izglītī
bas Ministrijas rīcībā. 1920. gada augustā R. Grapmanis ap
stiprināts par Latvijas Augstskolas jaunāko docentu vete
rinār-medicinas fakultātē, skaitot no 1. jūlija 1920. gadā: 
še t ās lasa patol. anatomiju, patolog. histoloģiju, animālo uztur
vielu hiģiainu, tiesu veterināriju un vada sekcijas; 1922. gada 
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1. aprīlī ievēlēts par vecāko docentu. Par fakultātes sekretāru 
tas bijis no 1. augusta 1924 g. līdz 1. jūlijam 1926. g. un no 
I. jūlija 1928. g. līdz 1. jūlijam 1929. g.: par fakultātes dekānu 
no 1 jūlija 1926. g. līdz 1. jūlijam 1928. g.; par patoloģiskā mate
riāla un animālo uzturvielu izmeklēšanas laboratorijas vadītāju 
no 1. jūlija 1924. g. līdz 1. jūlijam 1929 g. R. Grapmanis koman
dēts uz Vāciju zinātniskā nolūkā 1920. g., kur strādājis pie 
prof. Joesta. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Baismie aaKTauiOHHaro nepiojia H KopMa 
Ha co/ļep)KaHie dpocdpaTHaro ōtaKa B I MO^OK-B KopoB-b 1909 g. 
Manuskripts atrodas Tērbatas Vet. institūtā. Vet. valdes uz
devumā un kopīgi ar Vet. valdi izstrādājis: 1) Likumu par 
eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu kontroli. 1924. g. 
V. V. Nr. 122. 2) Likumu par lopkautuvēm un gaļas izmeklē
šanas stacijām Latvijā. 1927. g. V. V. Nr. 53. 3) Noteikumus 
par kaujamo lopu, gaļas un pārējo animālo uzturvielu izmeklē
šanu un to brāķēšanu 1927. g. V. V. Nr. 188—192. „Galas un 
gaļas produktu veterināri-sanitārā kontrole"; „Kommūnālo 
vet.-ārstu administratīvais un saimnieciskais stāvoklis", lasīti 
II. vet.-ārstu kongresā. 

3. Docents Jānis Lūsis ( t ) dzimis 1871. g. 29. jūlijā (pēc 
vecā stila) Cēsu Pilsmuižas pagasta L. Putru mājās, apmeklējis 
Bērzaines (Birkeņruhe) ģimnasiju pie Cēsīm, no 1892.—1898. g. 
studējis Tērbatas Veterinār-institūtā un 1898. gadā to beidzis. 
Students būdams, viņš sevišķu vērību piegriezis dabas zi
nātnēm un bakterioloģijai, un šinī laikā parādās dažādi viņa 
raksti Zemkopī u. c. 1899. g. Pēc Vet. institūta beigšanas J. Lūsi 
kā kroņa stipendiātu komandē uz Aizkaukazu pie Persijas ro 
bežām Bekmanlu-Džebrailes apriņķī, Jelizavetpoles guberņā 
par satiksmes un pierobežas vet. ārstu, liellopu mēra apkaro
šanai. Aizikaukazā valdība atver Zurnabades liellopu pretmēŗa 
serumu staciju un piekomandē viņu šai stacijai; 1903. g. to 
ieceļ par šīs stacijas priekšnieka palīgu, 1913. g. iecel par šīs 
stacijas priekšnieku; šo amatu viņš iejem līdz 1917. g., bet r e 
volūcijai izceļoties ir spiests atlūgties. Bez tiešā administratīvā 
darba J. Lūsis šinī laikā nodarbojās ar zinātniskiem pētījumiem. 
Iepazīstoties ar prof. Rob. Kocha darbiem tropisko slimību pē-
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tīšanā Dienvid-Afrikā, Lūsis sāk nodarboties ar šo slimību pē
tīšanu Aizkaukazā. Viņš noskaidro, ka šeit stipri izplatīta piro-
plasmōse pie liellopiem, kas sacel lielu interesi ne tikai Krie
vijas zinātnieku starpā, bet par to sāk dzīvi interesēties arī 
Vakar-Europā; ar šo atklājumu viņš nāk personīgos sakaros ar 
pašu Rob. Kochu, ar kuru pastāvīgi korespondē. Ar savu at
klājumu J. Lūsis izskaidro, kāpēc pie simultānās immūnisācijas 
pret liellopu mēri ir tik liels potējamo dzīvnieku krišanas pro
cents. Bez šī galvenā darba viņš pēta tripanosōmas pie liel
lopiem, spirillōsi pie mājputniem, it īpaši pie zosīm, leishma-
niōsi pie suņiem, kas n o pēdējiem pāriet pie meža dzīvniekiem 
(zaķiem, trušiem e t c ) . Kopā ar prof. Kupci J. Lūsis izstrādājis 
liellopu pretmēra potes izgatavošanu sausā veidā, par kuru 
dotas labas atsauksmes (Centrālblatt fūr Bakteriologie, Parasi-
tenkunde und Infektionkrankheiten Bd. XXXVI. Nr. 1. 1904.). 
Beidzamā laikā Baku viņš sācis s t rādāt pie izsituma tīfa pētī
šanas. Tūliņ pēc atsvabināšanās no Zurnabades liellopu pret
mēra seruma stacijas priekšnieka amata J. Lūsi uzaicina par 
zinātnisko speciālistu bakterioloģiskā nodaļā pie lauksaimnie
cības zinātniskās komitejas (ViemaH cneuiaj iHcrb OTA-EJia 
6aKTepioaorin ce;ibCKOxo3HHCTBeHHaro vneriaro KOMHTeTa) 
Pēteŗpili, bet šo uzaicinājumu tas nepiejem. 1918. g. viņu ieceļ 
par Azerbeidžanas centrālās bakterioloģiskās un lauksaimnie
ciskās stacijas direktoru Baku: 1920. g. viņu vienbalsīgi ievēl 
par mācības spēku Azerbeidžanas republikas universitātē 
Baku, bakterioloģijas un vispārīgās patoloģijas katedrai un uz
dod viņam saorganizēt epizōotoloģijas katedru. 1921. g. 23. ok
tobrī L. Ūniv. Veterinār.-med. fakultāte Lūsi uzaicina par ve
cāko docentu lipīgo un invasijas slimību katedrai. Viņš šo uz
aicinājumu arī piejem. 3. oktobrī 1921. g. Lūsis dodas ceļā 
no Baku uz dzimteni un ar lielām ceļa grūtībām 1. jānv. 1921. g. 
pārbrauc Latvijā. 14. janvāri 1922. g. viņš miirst ar izsituma 
tīfu Cēsīs, ar kuru atgriežoties no Krievijas ceļā bija inficējies. 

Iespiestie darbi: 1) n"npon;ia3M03bi poraTOro CKOTa. BtcTHHK'b 
06ui. BeTep. No 17 3a 1903 r. (FIpeflBapHTeabHoe coo6meHie). 
2) Die Piroplasmosen der Rinder (Vorlāufige Mitteilung). 
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Centralblatt fūr Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektions-
krankheiten. Erste Abteilung. Originale. Band. XXXV. Nr. 4. 
3) Apparat zur sterilen Defibrinierung des Blutes. Centralblatt 
fūr Bakteriologie Band XXXVII. 1904. 4) Atoxyl npu cnHpn.n.-103'B 
ryceH.BeT.Bp .JvToll,12, 13 3a 1908 1 5) P i rap lasmoseder Igel. Zi
ņojums IX. starptautiskā veterinārārstu konferencē Haga 1909. 
6) riMponjiasMOSTj OBeņ-b B I 3 a K a B K a 3 b - B . BeT. Bp. N° 1. un 2. 
3a 1909 r. 7) I. Entvvicklungsformen von Piroplasmen in 
Zecken. II. Leishmania beim Hunde in Transkaukasien. III. 
Zur Frage ūber die Erforschung der Protozoenkrankheiten des 
Geflūgels in Transkaukasien. (Speciālā broširā 1900. g.) 
8) Bap6oH"b H 4 y M a . HoK.ria.zi'b 3aK3BKa3KOMy BeTepHHapHOMy 
06mecTBy. 20 HHBapn 1909 rona B I Turb^HC-B (spec. broširā). 
9) O cnocoōaK'b npe.n.oxpaHeHiH H aeneHin npu cnnpHaao3'B r y c e f i . 
10) K i BOnpocy o nnponjia3M03'B K03-b. Ber. Bp. N° 10 3a 1909 r. 
11) Protozoenkrankheiten des Blutes der Haustiere in Trans
kaukasien. (Speciālā broširā). 12) Untersuchunggen ūber die 
Gānsespirillose. Ziņojums IX. starptaut. veterināram kongre
sam Hāgā 1909. gadā. 13) ,,606" npu cnnpoxeT03t i ryceii. Ziņo
jums Ķeizariskai Kaukāzas Medicīnas biedrībai 7. septembri 
1910. gadā (Spec. broširā.) 14) riHponaa3M03'b nouianevi H o c a o B - b 
B'b 3aKaBKa3b-t3. Ziņojums Veterinārārstu Aizkaukazas biedrībai. 
(Spec. brošūrā.) 15) Nuttallia und Piroplasma bei der Plas-
mose der Einhufer in Transkaukasien. From Parasitology, 
Vol. V. Nr. 4. 5. februāri 1913. gadā. 16) O HOBbix-b reMaT030Hx-b 
y a.HKHX'b MaeKOnHTaroiiiHX'b *HBOTHbix"b B'b 3aKaBKa3CKOM"b K p a i . 
ZtoKaaa'b, npcrHTaribin a B T o p o M i B I 3 a c B . z i a H i H ceKņin HaynHOH 
BeTepHHapiu 17 iiOHH 1913 r. 

4. Docents Augusts Pētersons (f) dzimis 1875. g. 25. jūnijā 
Vitebskas guberņas, Polockas apr. Bakjauču muižā — muižas 
arendātora dēls, pirmo izglītību baudījis Jaunjelgavas ap
riņķa skolā, bet vidusskolu apmeklējis Rīgā — Aleksandra un 
Rīgas pilsētas ģimnasijas; no 1896.—1901. g. studējis Tērbatas 
Veterinārinstitūtā un institūtu beidzis 1901. g. 1902. g. 1. jūlijā 
Pētersons iecelts par Jaun-Gulbenes iecirkņa vet. ārstu, 1903. g. 
1. aprīlī iecelts par Valmieras apriņķa vet. ārstu, 1907. g. 1. sept. 
pāriet Tukuma pilsētas dienestā, 1908. g. 1. jūnijā iecelts par 
Kurzemes guberņas vet. inspektora palīgu un Jaunjelgavas ap
riņķa vet. ārstu, 1912. g. 15. nov. pāriet par Jaunjelgavas pilsētas 
vet. ārstu. 1916. g. 1. martā A. Pētersons iesaukts aktīvā armijā 
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un apstiprināts 1916. g. 18. jūnijā par haubiču diviziona vecāko 
vet. ārstu. Aktīvā dienestā tas izpelnījies gan dienesta pakā
pes paaugstinājumus līdz valstspadomnieka pakāpei, gan arī 
vairāk ordeņu. 1918. g. 25. jūnijā, krievu karaspēkam aizejot, 
viņš paliek Jaun-Gulbenē un še iecelts par Gulbenes iecirkņa 
vet. ārstu; 1919. g. 1. jūnijā apstiprināts par Jaun-Gulbenes ra
jona vet. ārs tu; 1920. g. 29. sept. uz paša lūguma viņu atsvabina 
no šī amata. 1920. g. 15. sept. L. Ū. veterinār-med. fakul
tātes padome Pētersonu ievēlējusi par docentu pie hipoloģijas 
ka tedras ; viņš lasa zirgkopību, eksterjeru un mācību par nagu 
un apkaišami. No 1920. g. 30. sept. līdz 1924. 24. jūlijam viņš bijis 
fakultātes sekretārs , no 1922. g. 1. jūnija līdz 1924. g. '1. jūlijam 
delegāts Ūniv. Padomē. Ārzemju komandējumos Pētersons 
bijis: 1923. g. 4. maijā Holandē un Vācijā ar paša līdzekļiem; 
1924. g. 14. jūlijā uz 3. mēnešiem Austrijā un Šveicē ar Kultūras 
fonda līdzekļiem — miris Berlīnē atgriežoties no komandējuma 
24. jūlijā 1924. g. A. Pē te rsons darbojies līdzi terminoloģijas 
kommisijā un izstrādājis latviešu valodā zirgu spalvas nosauku
mus. Darbodamies līdzi dažādās lopkopības organisācijās, viņš 
uzstājies ar daudz referātiem, no kuriem sevišķi būtu minams 
„par aklimatisāciju". Rakstijis daudz mūsu lopkopības žurnā
los. Daiļliteratūrā P . pazīstams zem -pseudonima Linksmiņš 
(līdz 1902. g.), tulkojis arī Nīcšes dzejas (nav izdotas). 

C. Asistenti. 

1. Vecākais asistents Kārlis Kaņepe (Kaņeps) dzimis 1897. 
gadā 19. martā Drabešu pagasta Kalna-Baložos, mājas īpaš
nieka ģimenē; vispārējo izglītību baudījis vietējā pagasta (Ba
ložu) skolā, tad Āraižu draudzes skolā un no 1910. g. Cēsīs 
K. Millera (vēlākā L. Ausēja) privātā reālskolā, kuru beidzis 
1915. g. 1915. g. rudenī viņš iestājies Tērbatas Veterinārin-
stitūtā, kur studējis līdz 1918. g. decembrim. 1919. g. sep
tembri K. Kaņepe brīvprātīgi iestājies Latvijas nacionālā ar
mijā, kur sākumā ieskaitīts par veterinār-feldšeri, vēlāk izpil
dījis veterinārārsta vietu; no kara dienesta atsvabināts 1920. g. 
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2. jūnijā. K. Kaņepe strādājis par subasistentu L. Ū. mikro
bioloģijas laboratorijā, bet līdz oktobrim izpildījis arī rajona ve 
terinārārsta vietu Alūksnē; no 1921. g. 1. aprīļa izpildījis Vete-
rinārvaldes bakteriologa vietu līdz iesaukšanai karadienestā . Ar 
1920. g. rudens semestri viņš turpinājis studijas L. 0 . veterinār
medicīnas fakultātē, kuru nobeidzis 1922. g. 25. janvārī ar ve te
rinārārsta grādu. 1922. g. 7. februārī K. Kaņepe iesaukts kara 
dienestā kā vet . -ārs ts ; no 1922. g. 1. decembra līdz atsvabinā
šanai no kara dienesta bijis par sevišķu uzdevumu veterinār
ārstu pie kara veterinārinspektora; no kara dienesta atsvabi
nāts 1924. g. 31. mar tā . Skaitot no 1. decembra 1922. g. K. Ka
ņepe ievēlēts par jaunāko asistentu L. 0 . veterinārmedicīnas 
fakultātē; 1924. g. 1. aprīlī pārvēlēts par asistentu un 1927. g. 
1. aprīlī par vecāko asistentu fakultātes klīnikā. 1926. gadā ar 
fakultātes gādību viņam piešķirts International Education 
Board'a pabalsts zinātniskam ārzemju komandējumam, kuru iz
mantodams, vienu gadu studiju nolūkā uzturējies Vācijā, papil
dinādamies Berlīnes Veterinārā Augstskolā. 

2. Asistents Jānis Pētersons dzimis 20. novembrī 1895. g. 
Cēsu pagasta Maz-Rukos, beidzis L. Ausēja reālskolu Cēsīs 
1915. gadā, pēc tam iestāj/ies Tērbatas Veterinārā Institūtā, kur 
studējis līdz 1918. gada beigām. Lielinieku laikā J. Pētersons 
strādājis par vet. feldšeri sarkanarmijā; 1919. g. jūlijā iestājies 
Latvijas armijā, kur strādājis par vet. feldšeri un vēlāki par 
vet. ārsta v. i. līdz 1920. gada 28. maijam. Pēc dēmobilisācijas 
1920. gada rudenī viņš iestājies Latvijas Universitātes veter i
nār-medicinas fakultātē turpināt studijas; 1921. gada 1. no
vembrī pieņemts par subasistentu L. Ū. veterinār-medicinas 
fakultātes klīnikas cheirurģiskas nodaļā. Veterinār-medicinas 
fakultāti .1. Pētersons beidzis ar vet. ārsta grādu 1925. gada 
28. maijā, pēc tam ievēlēts par jaunāko asistentu; no 1. aprīļa 
1927. gada ievēlēts par asistentu. 

3. Asistents Pāvils Ozoliņš dzimis 1895. g. 8. novembrī 
Madonas apriņķī, Praulienas pagasta Graviņu mājās, kur viņa 
vecāki nodarbojās ar lauksaimniecību; pirmo izglītību baudījis 
vietējā pagasta un draudzes skolās; 1911. g. rudenī iestājies 
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Fr. Šmitchena un L. Bērziņa Dubultu ģimnasijā, kuru pabeidzis 
1916. gada pavasarī Tērbatā . Tā paša gada rudenī viņš ima-
trikulējies Tērbatas Vet.-institūtā. Pēc divu gadu studijām 
P . Ozoliņam iesāktais darbs kara apstākļu dēļ bijis jāpārtrauc. 
Vācu okupācijas un kommūnistu laiku viņš pavadījis vecāku 
mājās Praulienas pagastā. Kommūnistiem aizejot 1919. g. va
sarā, P . Ozoliņš iestājies par brīvprātīgo Latvijas nacionālā ar
mijā; demobilizējies 1920. g. rudenī, pēc kam turpinājis studijas 
Latv. Universitātes vet.- med. fakultātē, kuru pabeidzis 1925. g. 
pavasarī. Visu laiku Rīgā blakus studijām P. Ozoliņš strādājis 
pie prof. Kundziņa mājlopu anatomijā par subasistentu, bet no 
1925. g. 1. jūlija līdz pat šim laikam par asistentu. 1927. g. 
vasaras brīvlaikā viņš aizbraucis komandējumā uz Leipcigu. 
kur papildinājies anatomijā pie prof. Bauma un prof. Šaudera. 

4. Asistente Milda Salmiņa dzimusi 1894. gada 6. maijā 
Ropažu pagasta Jaun-Muižniekos, Rīgas apriņķī; 1915. gada pa
vasarī beigusi Draudziņas sieviešu ģimnasiju Rīgā; 1919. gada 
rudenī iestājusies Latvijas Universitātes veterinār-med. fakul
tātē, kuru nobeigusi 1926. gada 22. janvārī ļoti sekmīgi ar ve
terinārārsta grādu. 1923. gada 1. jūnijā M. Salmiņa piejemta 
par subasistenti pie L. Ū. veterinār-med. fakultātes patolog. 
anatomijas kabineta. Pēc veterinār-medicīnas fakultātes beig
šanas 1926. gada 1. febr. viņa ievēlēta par jaunāko asistenti pie 
minētā kabineta; 1927. gada 1. aprīlī ievēlēta par asistenti. 
„Vēža mēris Latvijā un viņa apkarošana'*, lasījusi Latvijas 
vet.-ārstu biedrībā. 

5. Jaunākais asistents Miķelis Rolle dzimis 1892. g. 13. fe
bruārī Rucavas pag. Šūnas mājās; pirmo izglitību baudījis Su-
dargu pagasta skolā no 1900.—1905. gadam. Līdz 1911. gada 
pavasarim viņš strādājis tēva mājās; no 1911. gada aprīļa līdz 
1913. gada pavasarim mācījies lauksaimniecību Bērzmuižā pie 
prof. J. Berga; pēc kursa beigšanas līdz 1913. g. rudenim strā
dājis par lauksaimniecības instruktoru pie Jelgavas lauksaim
niecības; no 1913. g. rudenim līdz 1917. gada rudenim atradies 
Krievijas armijā un pasaules karā. 1917. g. Rolle saslimis un 
no frontes nokļuvis slimnīcā: pēc izveseļošanās dabūjis atva-
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ļinājurnu un iestājies Krievijas pilsētu savienībā, agronomijas 
nodaļā. Tur viņš sabijis līdz tās likvidācijai — 1918. g. rude
nim; par visu šo laiku cītīgi gatavojies vidusskolas gala 
eksāmenam. 1919. g. Rolle pārbraucis Latvijā; tā paša gada ru
denī iestājies Latvijas armijā. 1920. gada pavasarī Rolle pie-
komandēts Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātei, 
kur strādājis par fakultātes fermas vadītāja palīgu; 1920. gada 
rudenī iestājies Latvijas Jaunatnes Savienības vidusskolā, kuru 
beidzis 1921. g. pavasar ī ; tā paša gada rudenī iestājies Latvijas 
Ūnivers. vet.-med. fakultātē. No 1924. g. rudens Rolle strā
dājis par subasistentu pie patoloģiskās anatomijas katedras ; 
1926. gada pavasarī beidzis fakultāti, iegūdams vēt. ārsta grādu 
ar atzīmi „ļoti sekmīgi". Pēc beigšanas Rolle atstāts pie uni
versitātes sagatavoties zinātniskai darbībai. P a r šo laiku viņš 
cītīgi nodevies bakterioloģijas un mājkustoņu lipīgo slimību stu
dijām. 1927. g. viņu universitāte komandējusi papildināties 
Hannoveras Veterinārās Augstskolas Hiģiainas Institūtā. Tur 
tas strādājis pie prof. Mīsnera līdz 1927. g. 1. oktobrim Tanī 
laikā tur Rolle ieguvis Dr. med. vet. grādu ar atzīmi „Mit Aus-
zeichnung". Viņš iepazinies ar vet.-med. hiģiainiskā institūta 
darbību ari Leipcigas Universitātē un Berlīnes Veterinārā 
Augstskolā. No 1928. g. 1. oktobra Rolle ievēlēts par jaunāko 
asistentu vet.-med. fakultātē. 

I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Apstrādāšanas mēģinājumi pie 
labības. Zemkopis, 1913. g. Nr. 5. 2) Mēģinājumi piena lopu 
ēdināšanā. Zemkopis, 1913. g. 3) Balto asinsķermenīšu izmaiņa 
pie mājkustoņu lipīgām slimībām. Godalgots ar L. U. I. godalgu. 
4) L'effet du Bacille biliē de Calmette et Guērin (BCG) sur 
l 'organisme. C. R. M. la Soc. M. biol. 1927, Mai. 5) Ein Bei
t rag zur Kenntnis der ,,BCG" Eigenschaften. D. W. Nr. 18. 
S. 313. 1928. 6) Morphologische und kulturelle Eigenschaften 
des Bact. pyogenes. D. W. Nr. 35. S. 585. 1928. 7) Das 
Bacterium pyogenes als Krankheitserreger bei Rindern und 
Kālbern. D. W. Nr. 37. S. 615. 1928. 8) Biologie des Bac
terium pvogenes, In.-Diss. Hannover 1928. 9) Das Bacte
rium bipolare. D. W . Nr. 52. S. 868. 1928. Referātu „Parat i -
fus un ta nozīme vet. medicīna" un „Ša gada biežie zirgu kri
šanas cēloņi", lasījis Latvijas vet.-ārstu biedrībā. 
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Papildinājums. 
C h ē im i j a s f a k u l t ā t ē : 1) profesors M a k s i s G 1 ā-

z e n a p s t (25. IX. 19.—16. VIII. 23.), 2) asistents R o b e r t s 
S i m a n i s t (19. IX. 19. — jānv. 21.), vecākais asistents 
P. D a u g e t (16. IX. 19. —mir is 31 . XII. 21.). 

F i l o l o ģ i j a s u n f i l o s o f i j a s f a k u l t ā t ē : profe
sors T o r s C e 11 ī n s (K j e 111 n s) (no 1. VII. 29.). 

I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē : 1) profesors A r 
n o l d s J e n š s t (darbojies L. Ū. 19. IX. 19.—11. II. 20.), 
2) profesors P I r s B ō 1 s t (19. IX. 19.—25. XII. 21.), 3) privāt
docents E d u a r d s R a m a n i s (no 29. V. 29.). 

L a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t ē : 1) assistents 
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P a u l s Š r e i n e r t s (no 1. VIL 29.), 3) jaunākais asistents 
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F e r m a n e (no 1. VIL 29.). 
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2) asistents A r n o l d s A i z s i l n i e k s (no 1. VII. 29.), 
3) asistents K o n s t a n t i n s Č a k s t e (no 1. VII. 29.). 
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s e j e v s (no 19. XI. 1 9 . - 1 . IX. 20.), 2) asistents A. K r a m a-
r o v s (1. IV. 21.—1. VII. 25.), 3) instruktors A. Z e i d a k s 
(1. IX. 20.—1. I. 26.). 

C h ē m i j a s f a k u l t ā t ē : 1) profesors P . V a 1 d e n s 
(1919. g.), 2) lektors J. P r i e d e (19.--20.i2l. m. g.), 3) lektors 
D. B 1 ū m e n t ā 1 s (no 15. I. 21.—1. VII. 22.), 4) vecākais asi
stents K ā r l i s N e i m a n i s (1. I. 21.—15. X. 25.), 5) vecākais 
asistents T. L ē j i ņ š (1. I. 21. — 1 . VII. 26.), 6) asistents 
M. C o p i j s (25. IX. 19. — 3 1 . X. 23.), 7) asistents R. Š i l i ņ š 
(1919. — 28.), 8) asistents A l f r ē d s Š i l i ņ š (1 . VII. 20. — 
1. IX. 28.), 9) jaunākais asistents J ū l i j s B r a m m a n i s 
(1. X. 2 3 . - 2 7 . ) , 10) jaunākā asistente M a r t a S k u j a 
(26./27. m. g.), 11) jaunākā asistente Z e l m a L e j i ņ a 
(no 1. IX. 22.). 

F i l o l o ģ i j a s u n f i l o s o f i j a s f a k u l t ā t ē : 1) pro
fesors E r n s t s S n e i d e r s (1. II. 20.—30. VI. 28.), 2) profe
sors J o š e f s B r i c h s ( l . I. 23.—15. XI. 26.), 3) profesors 
T i a n d e r s (1 . VII. 21. — 1. XII. 22.), 4) profesors M a k s i s 
Ē b e r t s (1. VII. 22.— 17. I. 25.), 5) docents E d g a r s K r i e 
v i ņ š (1. VI. 20.—1.XĪ.20.), 6) d o c e n t s F i l i p s Š v e i n f u r t s 
(29. IX. 19. — 1. VII. 26.), 7) docents N i k o 1 ā j s A r s e ņ j e v s 
(1. VII. 2 0 . — 1 . VI. 21.), 8) privātdocents K o n s t a n t ī n s 
A r a b a ž i n s ('1. VII. 2 0 . - 1 . VII. 22.), 9) privātdocents 
K ā r l i s L e v i s of M e n ā r s (1. X. 21. — 1. VII. 25.), 
10) lektors F r ī d i s Z ā l ī t i s (18. VII. 19. — 1. VII. 23.), 
11) lektors V i k t o r s E g l ī t e (11. IX. 19. — 1 . VII. 23.). 
12) lektrise E i ž e n i j a T u r k i n a (17. IX. 19. — 1. VII. 23.). 
13) lektors L u d v i g s S ē j a (22. IX. 19. — 15. IV. 21.), 
14) lektors A l b e r t s F o g t s (22. IX. 19 — 1 . VII. 21.), 
15) lektors K ā r l i s D ē k e n s (22. IX. 1 9 — 3 0 . VI. 20.), 
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16) lektors A u g u s t s Š t e i n s (22. IX. 1 9 . — 1 . VII. 21.), 
17) lektors R. M ā z i n g s (27. IX. 19. — 1. VII. 22.), 
18) lektors F r i d r i c h s G u l b i s (no 27. IX. 19.), 
19) lektrise E l l a R i t i n a (8. IX. 20.), 20) lektors 
F r i c i s Ā d a r o o v i č s (1. VII. 20. — 1. I. 21, I. VII. 22. līdz 
1. VII. 24., 1. VII. 26. — 1. I. 27.), 21) lektors J ē k a b s G r a u -
b i ņ š (1: X. 21. — 31. XII. 22.), 1. I. 26. — 1. VII. 26.), 22) lektors 
B r o k a (1. X. 21.—31. XII. 21.), 23. lektors E d v i n s M e d n i s 
(12. IX. 21. — 1. VII. 21.), 24) lektors D ā v i d s M a t v ē j s 
(1 . VII. 22. — 3 1 . XII. 22.), 25) lektors E d u a r d s M ē k l e r s 
(1 . VII. 24. — 1 . VII. 25.), 26) lektors A n d r e j s B u m b i e r i s 
(1. VII. 24. — 1. VII. 25.), 27) lektors G u s t a v s Š ķ i 11 e r i s 
(1. I. 2 5 . — 1. VII. 25.), 28) lektors M ā r t i ņ š R ā c e n i s 
(1. I. 26. — 1. VII. 26.), 29) lektors J ā n i s B ē r z i ņ š 
(1. I. 2 7 . — 1. I. 28.), 30) lektors V a c l a v s Č i c h a r s 
(1. VII. 24. — 1. VII. 27), 31) lektors P ē t e r s D r e i m a n i s 
(no 1. I. 21. — 1. VII. 21.). 

I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē : docents A n d r e j s 
S t ū r s t ē p i s (26. I. 21 — 1 . VIV. 26.). 

L a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t ē : 1) vecākais 
docents A r t t ī r s K r l d e n e r s ( 1 . IX. 26. — 1. VIL 27) , 
2) docents J ā n i s B i c k i s (24. I. 20. — 1. I. 26.), 3) do
cents K r i š s M e l d e r i s (1. VII. 21. — 1 . I. 26.), 4) pri
vātdocents O. N i e u v j ā r s (N i e u v e j a a r) (1. IX. 24. — 
1. VIL 27.), 5) lektors S e r g e j s G r i g o r j e v s 
(5. X. 21. — 1. VIL 26). 6) lektors B r u n o J u r e v i č s 
(1. VIL 20. — 21.122.).. 7) lektors F r i d r i c h s K ī g i e r i s 
(I. XII. 20. — 1. VIL 22), 8) lektors J ā n i s L e d u s (1. VIL 20. 
— 1. I. 21.), 9) asistents E d g a r s F r l c e n d o r f s 
(8. IV. 21. — 1. VIL 21.), 10) asistents F ē l i k s s J a u n z e m s 
(1. IX. 24 — 1 . X. 25.), 11) asistents K ā r l i s K r i e v s 
(15. II. 20. — 1 . I. 21.), 12) asistents A r v ē d s K u n d z i ņ š 
Cl. VIL 2 0 — 8 . IV. 21.), 13) asistents J ū l i j s V l g a n t s 
(1 . X. 21. — 1. IX. 2.3.), 14) asistente A n n a P a u l i ņ a 
(1. VI. 21 — 1 . XI. 23.), 15) asistents A l f r ē d s Š i l i ņ š 
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{27.28. m. g.), 16) jaunākais asistents J . D a m b e r g s 
(no 1. XII. 27.), 17) jaunākā asistente A l v ī n e 
Z v i r g z d i ņ a (no 1. XII. 27.I, 18) jaunākais asistents 
A r v ī d s Š m i t s (1. V. 26. — 1 5 . VI. 27.). 

M a t e m ā t i k a s u n d a t> a s z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē : 
1) profesors G v i d o Š n e i d e r s (15. XII. 19.—I. I. 21.), 
2) asistents A n d r e j s B u m b i e r i s (4. II. 20. — 1. VIII. 25.), 
3) asistente T a j i s a P u t n i ņa_ (1. X. 20.—1. I. 26.), 4) lektors 
J. P r i e d e (1. X. 19. — 2 0 . V ] l l . 20.), 5) lektors A u g u s t s 
Š t e i n s (24. I. 2 0 . — 1. VII. 21 .) . 

• M ē c h a n i k a s f a k u l t ā t ē : 1) profesors Q e o r g s 
N o l t e i n s (17. IX. 19.—23. VII. 26.), 2) profesors A n t o n s 
R o d z e v i č s - B e ļ e v i č s O . I. 21.—1. IX. 21.), 3) asistents 
J ā n i s L e v ā n s (1. IX. 19.—2?ō. X. 20.), 4) asistents J ā n i s 
L i e p i ņ š (1. VII. 2 0 . — 1 . IX. 21.). 

M e d i c ī n a s f a k u l t ā t e : 1) profesors G a s t o n s 
B a k m a n i s (23. II. 20. — 1. VII. 25.), 2) Dr. med. 
O. V o i t s (15. IX. 19. — 26. X. 20.), 3) privātdocents 
K. H a c h s (3. X. 21. — 28. VIII. 22.), 4) privātdocents 
K a z a k s (16. I. 22. — 16. IX. 25.), 5) asistents F. B i e z a i s 
(15. IX. 20. — 1. VI. 25.), 6) asi stents J ā n i s J ē ģ e r m a n i s 
(no 1. X. 23. j . asist), 7) asistenta A N e u b e r g s (no 1. 1.21.-
4. X. 26.), 8) asistents A. E i c e r i s (1 . XII. 2 1 . — 15. V. 24.i. 
9) asistents K r. M e l n a I k s u i s ( l . XII. 21. — 1. XI. 22.), 
10) asistents A. B a i d i ņ š (1 .XI I . 21. — 20. VI . 24.), 11) asi
stents P. Ā b e l e (no 15. V. 22-), 12) asistents J. N I m a n t s 
(no VII. 22.), 13) asistents A. K a r p s (no 1. I. 22.), 14) asi
stents V a i v a r i ņ š (4. IX. 22*. — 1. IX. 26.), 15) asistents 
G e o r g s D i i m z a , 16) asistents F r i c i s A n d r e i k a , 
17) asistents P . M u c e n i e k s , 18 ; asistents A l f r ē d s 
M e d n i s (no 1. III. 24.). 

T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a 
k u l t ā t ē : 1) privātdocents Jvļ i ķ e 1 i s V a l t e r s (ievēl. 
1924.), 2) lektors R. M ā z i n g T s (27. IX. 19. — 1. VII. 22.), 
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3) lektors L e s l i e M a r š a l s (1. I. 20. — 1. VII. 20.), 
4) instruktors K ā r l i s L i e p i ņ š . 

T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t ē : 1) profesors E. Š r e n k s 
(28. I. 20. — 8. IV. 21.), 2) profesors M. S t e f a n i j s 
(28. I. 20. — 8. IV. 21.). 

V e t e r i n ā r - m e d i c ī n a s f a k u l t ā t ē : jaunākais 
asistents P . M e ž a k s (no 15. II. š. g.). 
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