
Students: Piektdiena, 11. marts, 1927 

iinivevaiī^s.  
  

Kultūras fonda lielās domes sēdē piešķirti pabalsti: Latvijas ķim. !b. pēt. turpināšanai 1000, 
Univ. botan. dārzam pētījumu publ. 1500, Latv. būvinž. biedr. bibliotēkai un kursiem 500 ls. Zin. 
grāmatu prēmijas piespriestas prof. V. Fišeram par rakstu vācu valodā «Studien an iibersāttligten 
Losungen I.» 1000, doc. P. K'ikaukam par darbu sengrieķu valodā par grieķu metriku un grie-ķu 
gramatiku 1000 un Švabem par pagastu vēsturi 1000 ls. Mazās domes priekšlikums, beletristikas 
prē-miju piespriest K. Zariņam par stāstu krāj. «Gluži veltīga varonība» 1000, K. Skalbēm par 
dzejoļu krāj. «Vakara ugunis» 1000 un A. Brigaderei par «Lolitas brīnumputnu» 1000 nodots 
atpakaļ mazai domei. Skaņu mākslas prēmijas piešķirtas Jānim Mediņam par simfoniju 
«Zilais kalns» un darbiem pūtēju orķestrim «Dzimtene», «Divi ievadi» un «Dancis» 1500, Alfr. 
Kalniņam par 6 dziesmu burtn. 1000 un prof. J. Vītolam par darbiem pūtēju orķestrim «Sēru 
maršs» un «Polonēze» 500 ls. Ierosināts turpmāk prēmijas piešķirt ari par lauku orķestriem 
piemērotiem darbiem. Prēmijas par tēlojošo mākslu darbiem piespriestas prof. J. Tilbergam par 
gleznu «Čigāniete» 750, K. Miesniekam par gleznu «Jū-lija vakarā» 750, J. Maderniekam par 
kompoziciju austam paklājam 750 un T. Zaļkalnam par med. 6. dziesmu svētku piemiņai 750 ls.  

  
 Divi darba svētki.  
  
 30 gadu paidagoģiskā darba atceri nesen svinēja fil. un filoz. fak. vācu vai. lektors J. Zariņš. 
Beidzis Tērbatas univ. vācu un salīdzināmo valodniecību un Nježinas vēsturesfilozofijas fak. 
slāvu filoloģiju, jubilārs bijis veco un jauno valodu un arī citu vispārizglītojošo priekšmetu 
pasniedzējs vairākās skolās. Studē-jis Pēterpils univ. indo iranu valodas, vēlāk Parīzes licējās un 
koledžās iepazinies ar jauno valodu, sevišķi vācu vai. pasniegšanas metodēm. Iesniedzis 
Nježinas institūtā vairākus ziniskus referātus par da-žādiem jautājumiem grieķu un latiņu 
valodās, publicējis rakstus par veco un jauno valodu mācīšanu un sarakstījis vācu valodas 
mācības grāmatas.  
  
 Labas sekmes!  
  
 Anatomikuma preparators J. P o - l i k e v i č s atskatījās uz 7 darba gadiem mūsu universitātē. 
Viņam nenoliedzami nopelni anatomikuma izveidošanā un preparātu pagatavo-šanā. Medicīnas 
(studenti, kuriem viņš arvien bijis laipns un izpalīdzīgs, novēl jubilāram ilgu darba mūžu.  
  
 Studentiem ārstēšanās maksa Rī-gas pils. slimnīcās pazemināta no 4 ls uz 2,70 ls dienā, 
pielīdzinot tos privātpersonām rīdziniekiem.  
  
 Jaunas zinātniskas grāmatas visā drīzumā izdos Valtera un Rapas apgādniecība: doc. E. Fērmaņa 
higiēnas kursu studentiem un prof. E. Felsberga monogrāfiju: «Grie-ķu-vācu gleznas», ar daudz 
ilustrā-cijām.  
 


