
mni pētījumi latviešu filoloģijā.

Zviedrijā, nupat nācis klajā turienes Slavu un 
ilodu institūta izdevuma Sprākliga Bidrag 19. sl- 
inl, blakus vairākiem oittautu zinātnieku p6t 1 jumiem, 
Its prof. Ed. Dunsdorfa raksts par Heinricha fon Stā- 
Izemes vietvārdiem (16. gs., Valmieras apkārtni) un 
:f. K. Strauberga pltljums Blrns latviešu folklorā 
0 »  Staņislavs Fr. Kolbuševskis (nesen mirušā bij. 
s Universitātes profesora dēls) šinī SprB sējumā pub- 
Andreja Kleina 18. gs. perikopju manuskriptu latvie- 
1& (Latvijā to kādreiz lietojuši Llvblrzes katoļu 
3 priesteri? tagad manuskripts glabājas Polijā, Pozna. 
rokraksta beigās ir kāds vecs ieraksts par rudzu zā- 
idc • (laikam Slampes pagasta) mājās; šī lakoniskā 
nozīmi mlģinājis skaidrot K. DraviņŠ. Baltologus va- 
sreslt ari zviedru prof. Knuta-Ulofa Palka pltījums, 
valodā tiek slavizeti lietuviešu personu un vietu 
jo līdzīgas parādības nav bijušas svešas ari Latvijā, 
ill, Rīgā un vēl citur.

K . Dr.
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Jauni pētījumi latviešu filoloģijā.

Lundā, Zviedrijā, nupat nācis klajā turienes Slavu un 
baltu valodu institūta izdevuma Sprākliga Bidrag 19. sē- 
jums. Tanī, blakus vairākiem cittautu zinātnieku pētijumiem, 
public>ēts prof. Ed. Dunsdorfa raksts par Heinricha fon Stā- 
dena Vidzemes vietvārdiem (16. gs., Valmieras apkārtnē) un 
nel. prof. K. Strauberga pētījums Bērns latviešu folklorā 
(2. daļa). Staņislavs Fr. Kolbuševskis (nesen mirušā bij. 
Iatvijas Universitātes profesora dēls) šinī SprB sējumā pub- 
licējis Andreja Kleina 18. gs. perikopju manuskriptu latvie
šu valodā (Latvijā to kādreiz lietojuši Llvbšrzes katoļu 
baznīcas priesteri; tagad manuskripts glabājas Polijā, Pozna- 
ņā). 51 rokraksta beigās ir kāds vecs ieraksts par rudzu zā
dzību kādās (laikam Slampes pagasta) mājās; šī lakoniskā 
teksta nozīmi māģinājis skaidrot K. Draviņš. Baltologus va
rēs interesēt ari zviedru prof. Knuta-Ulofa Falka pētījums, 
kā poļu valodā tiek slavizēti lietuviešu personu un vietu 
vārdi, jo līdzīgas parādības nav bijušas svešas arī Latvijā, 
tā Latgalē, Rīgā un vēl citur.

K. Dr.


