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 A. Vičs Latviešu skotu vēsture. Otrā grāmata — Kurzeme no 1800.—1885. gadam. R. L. B 
Derīgu Grāmatu Nodaļas izdevums. 1926. 476lapp-Visai atzīstami, ka A. Vičs turpina savu 
Latviešu skolu vēsturi. Kā zināms, pirmā daļa no šīs vēstures iznāca priekš pāra gadiem, kas 
apņēma Vidzemi no 1700.—1800. gadam, t. i. visu astoņpadsmito gadu simteni. Tagadējā, otrā 
daļā sakopoti materiāli par Kurzemes skolu būšanu no 1800.—1885. gadam, t. i. līdz tam gadam 
19. gadu simtenī, kad skolas nāca pilnīgi pārkrievotāju rokās. Tagadējā grāmatā sakopots liels 
daudzums materiālu par Kurzemes skolu attīstību un dažādiem uzskatiem un cīņām šai jautājumā 
minētā laikmetā šai mūsu Latvijas daļā, smeltu gan no arehiviem, gan no da-žādiem citiem 
vēsturiskiem avotiem. Faktiskā puse grāmatā ļoti bagāta, kas ir vissvarīgākais šādā vēsturiskā 
apskatā. Pie tam takti pienā-cīgi nokārtoti un paskaidroti. Vietvietām mests skats ari uz kaimiņu 
Vidzemes apstākļiem tai pašā laikmetā. Vica skolu vēstures sakopojums un attēlojums kļūst 
arvienu kodolīgāks un interesantāks, jo tālāk viņš nonāk savā darbā, kas izskaidrojams gan pa 
daļai ari ar to, ka apskatāmā viela, materiāli k ļūst tālāk arvienu redzamāki un bagātīgāki. Ar 
interesi jāgaida uz vēstures turpmākām daļām. A.  
  
 Hackera VVidfemes Kalenderis 1927. gadam — šo kalenderi jau vairākus gadus rediģē mūsu 
bibliofils J. Misiņš, — pielikumā iespiests vēsturisks apcerējums par Miinchauzenu, slaveno 
humoristu un dēkaino notikumu atstāstītāju, un Sofiju f. Anhalt-Cerbst, vēlāko Krievijas 
ķeizarieni Katrinu II, Rīgā, kā ari interesants apcerējums ,,Zilais kalns un viņa teikas". Jāaizrāda, 
ka šis kalendaris aiz vecām tradīcijām pasniedz arvienu dažādas vēsturiskas ziņas par mūsu 
dzimteni un viņas darbiniekiem.  
  
 Rigasche Zeitschrift fiir Rechtsw?ssenschaft. Herausgegeben vom Deutschen Juristen-Vercin in 
Riga. 1. Jahrgang. 1926/27. 1. Heft. Verlag der Buchhandlung G. Loffler.  
  
 Šāds juridisks žurnāls sācis iznākt ar šā gada sākumu vācu valodā Rīgā, ko izdod vietējā vācu 
juristu biedrība. Žurnālā kā līdzstrādnieki piedalās, kā to 1. burtnīca rāda, ievērojami šejienes 
juridiski spēki, profesori, tiesneši un advokāti, bet ari viens ārzemnieks — Breslavas profesors 
Dr. Helfritcs tajā ievietojis savu rakstu. Šāds periodisks izdevums, pildīts nopietniem 
ievērojamiem apcerējumiem par dažādiem tiesiskiem jautājumiem mūsu dzīvē, var nākt tikai par 
labu visai mūsu kulturelai un valstiskai izbūvei.  
 


