Latvijas Kareivis: Ceturtdiena, 18. novembris, 1926
jo rllmu izvedumā sniedza smalki slīpētu priekšnesumu, kuram noteikti piekļāvās ari stigu
instrumentu dalībnieki. Koncertu noslēdza sekstets (otrais čello — A. Blrkmans) ar Čaikovska
70. opusu. Nelieli auditorija koncertantus uzņēma visai silti. Ed. R. Latvju dejotāja Kaunā.
Pirmdienas vakarā Lietuvas valsts teātrī uzstājās latvju dejotāja Kaire. Zāle bija pārpildīti līdz
pēdējai vietai. Priekšnesums guva lielu piekrišanu, tā kā vairāki numuri bija jāatkārto. Šodien
laikrakstos levletolas ļoti cildinošas atsauksmes. Lta.

Nacionālā Opera.
Svētku koncertu šovakar ievadīs Jāņi Mediņa .Latvju dziesma*, svētku kantāte ar valsts himnu
korim un orķestrim. Programā Jāzepa Vītola 5 tautasdziesmas ar orķeslra pavadījumu LibertRebanes izpildījumā, J. Vītola .Dziesma" solobalsij, korim un orķestrim, ar Berzlnsku. No
vokalnumuriem novitātes būs Jāzepa Mediņa .Divi Mirdzas dziedājumi' no operas .Vaidelote"
Brechman-Stengel izpildījumā. Tīri simionl-ki instrumentaldarbl: novitāte: Jāņa Mediņa simf.
tēlojums . Zilais kalns" (pēc J. Akuratera dzelas), Adolta Ābeles .Leģenda" un Jāņa Mediņa
.Svīta" orķestrim. Diriģenti- Teodors Reiters un Jānis Mediņš. Vēlams, lai publika Ierastos
svētku svinīgumam piemērotos vakara uzvalkos. Rīt kareivjiem . Minjona" ac Lambert,
Benefeld, Vīthju, Miķelsouu. Ceturtais simfoniskais koncerts pirmdien, Kupera vadībā. Kā
solists piedalīsies ievērojamais itāļu komponists un pianists Alfredo Kasella.
Nacionālais teātra.
Valsts svētkos, šodien, divas izrādes: pl. 3 par lētām cenām ierēdņiem un privātai publikai
Annas Brigader komēdija „l. ie I a i s 1 o m s". Pl. pus 8 vak. svinīgā. Izrādē R. Blaumaņa drāma
„Ugunī". Galv. lomās L. Ērika un J. Ģermānis. Pirms izrādes Virzas svētku prologs, kuru lasis
Brechman. Rit tautas izrādē Brigader drāma ,.Dievišķā seja". Sestdien Vailda komēdija „Idealais
virs". Svētdien pl. 2 „Nakts serenāde" ar Špījberg. Dabūjamas biļetes uz aktieru Izrīkojumu 25.
nov. (Izrādīs Urvancova krlminaldramu „Vera Mirceva"). Dailes teatrs.
Šodien pl. 2 strādnieku Izrādē „Spēlēju dancoju" vak. „Džons Nellands". Rīt Moljera , korredijabalets ,.Pilsonis muižniekos". Sestdien „Džons Nellands". Otrdien, pl. 6 vak. kareivju Izrādē
,.Pilsonis muižniekos".
Torņkalna tautas teātri m. Altonavas ielā 6, svētdien Linduļa drānu „Dižūdru Mālē". Tanī
izveidots sievietes raksturs, kura savu mērķu sasniegšanā pi lieto visus līdzekļus un noiet pat līdz
noziegumam: dedzināšanai un slepkavībai. Bez tam raksturota lauku Inteliģence, kura,
novērsdamās no 1905. gada revolucionārās kustības, savu enerģiju ievada praktiskuma un
materiālās kultūras gultnē.

