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Galvas pilsēta polam. Rosīgi poias  
  

jubilejas svinībām valsts iestādes, iluminā-cijas priekšdarbi iesākti pie ārlietu ministrijas. Tur 
ierīkos lielisku gaismas transporantu ar elektriskiem gadi skaitļiem. Nacionālais teātris būs ne 
mazāk krāšņi iluminēts. Panta-telegrāfa namu greznos elektrisku spuldžu veidots ģerbonis ar 
uzrakstu: .Dievs, svēti Latviju 1* Virs ieejas skaitļi: 1918.—1928. Latvijas bankai un finansu 
ministrijai visapkārt ierīko elektriskas spuldzes. Rosīgi rīkojas valsts technikums, kur virs 
galvenās ieejas mirdz , uzlecoša saule, nacionālas krasas un attiecīgs uzraksts. Satiksmes 
ministrija skaisti greznos stacijas ēku, to iluminējot un aptinot vītnēm. Pie Brīvības bulvāra tilta 
pilsēta ceļ lielu arku. v  

  
 Pie skatlogu dekorēšanas stājušies vai visi lekšrīgas lielākie veikali. Kiāšņas, šķiet, būs Kaļķu, 
Grēcinieku un Vaļņu ielas; tāpat Brīvības un Kr. Barona ielas.  
  
 Skolas jau vakar sāka uztpost aktu zāles, kur šodien priekšpusdiena (visās skolas) notiks svinīgi 
akti. —js.  
  
 Rigas 1 stacijas ēku šodien izgreznos bez Latvijas ari ar Igaunijas, Polijas, Somijas un Lietuvas 
valstu karogiem. U.  
  
 Pasažieru saplūdumu Rīga no provinces 17. un 18; novembri nesagaida. Dzelzceļu virsvalde 
nesagaida lietāku pasa-žieru ieplūdumu' Rīga. Pasažieru vilcienu skaits nav palielināts ne uz 
vienas Ūnijas.  
  
 ' T r , U.  
  
 Piemiņas pliksnes atklāšana kritu-šiem policistiem. Vakar pēcpusdiena Rīgas prefektūras telpas, 
piedaloties iekšlietu min. E. Laimiņm, prefektam Grlnvaldam un c. iekšlietu ministrijas un 
policijas darbiniekiem, atklāja piemiņas plāksni kritušiem policijas darbiniekiem. Garīgu aktu 
izpildīja garn. māc. Tēriņš. Pēc prefekta Grīnvalda un iekšlietu min. E. taimiņa runas klātesošie 
nodzi d „ Kad maņa dvesle šķirsies*. Telpas dekorētas puķēm. - •?* . t—Latvijas valsta 
dzelzceļu filmu vakar izradīja kino . Kapitol*, piedaloties daudziem lūgtiem viesiem un 
satiksmes resora darbiniekiem. Filmu noskatīties' ieradies ari ministru prezidents P. Jurāševskis 
ar kundzi. Filma rada mūsu dzelzceļu lomu valsts dzīvē, tāpat ari viņu nozīmi tranz'ta. Skatītāji 
ar lielu interesi vēroja kara nopostīto staciju ēkU vietā jaunuzcelta», -kuras dažkārt līdzinās 
pilīm, kā Gulbenes, Siguldas un c. stacijas. Filma dod ari statistiku par vagoniem, lokomotīvēm, 
pārvadā-tām precēm un t. t Filmu uzņēmis M. Lapiņš. - .K.-Sarakstu Iesniegšanu studentu 
padomes vēlēšanim iesaka ceturtdien. Pirmie savu sarakstu iesniedza nacionālā studentu 
apvienība. Saraksta pieņemšanu turpina šodien, v T.  
  
 Veikali un tirgi b«s atvērti šodien kā parasts.  
  
 Traucēta tramvaja satiksme. Vakar ap pīkst. 12 dienā sabojājas uz Valdemāra ielas viens no 6. 
līnijas tramvaja motorvagoniem, sakarā ar ko bija pārtraukta uz 15 minūtēm satiksme uz riņķa 
līnijas, kamēr bojāto vagonu novāca. U. •  
  



 Autobusa sadursme ar tramvaja vagonu. Autobuss Ne 1380 šofera Jāņa Rim-šas vadība Marijas 
ur> Lāčplēša ielu stūri saduras ar 3. līnijas tramvaja vagonu. Autobusam izsisti stikli un ielauzti 
sani un jumts. Tramvaja vagonam izsisti divi logu stikli. Pasažieri tika cauri ar vieglākiem 
belzieniem un izbailēm. -S-t.—  
  
 Nozagts motociklets. Vilis Neijs, no Brīvības ielas 152, ziņojis kriminālpolicijai , ka nakti tanī 
pat nama uzlauzta garāža un nozagts viņam piederošs .B.M.V.' firmas motociklets 2100 ls 
vērtība. Nozagtais motociklets melna krāsa un maz lietots. Nozagtā motociklets Na 14823, 
motora Jvfs 45359 un braukšanas Ne 201. — t-*-  
  
 Miklains uzbrukums. Vakar m. Ozola iela 1 Simans Salasjanovs strīdu uzbrucis Jānim 
Dubrovskim un to bīstami sašā-vis. D. ievainojumi izrādījušies par tik nopietniem, ka to nācās 
nogādāt slimnīca. Uzbrukuma iemeslus policija noskaidro.  
  
 -LI Nāvē pakaroties. Vakar L Nometņu leti 15 atrasts pakaries pie kratīts āķa skārdnieks 
Alekssnders Tenlsous. Likts nogādāts sekc kamerā. — t—  
  
 Uz Ielas koka pakaries. 1-1 pirms ptktt. 7 r, DfS vjn teli pie nama J* 3. kokā atrasts pakirits 48 
g. v. Eduard» Skuja, no Ozervitt Ielas 9. — t-Pamests bērna 1 ķiīis. Jaunpiedzimis* puisēna 
ilknis atrasts pamests Kr. Barona Iela 97 nama sētas vilta rfirnē. — I.—  
  
 Jaunpiedzimis sieviešu kārtas bērniņš atrasts pamests nz trotuāra prrt namu Nš 9 Jelgavas tos. 
Atradenis nodota valsts zīdaiņu patversmē. —t—aizrādījumi.  
  
 L. L. C. B. Tautas Ang» skolas vakara kursi (Rlgi, Baznīcas lēli 4 a) tiksies 19 nov pīkst. 17 
Kursus noturēs sekoiis nozaiēa: lopkopībā, dārzkopjos nn sakņkoplbi, zemkopībā, pļavkoptba, 
lankaalmsalmnleclbas gramatvesani n. e. KS pirmo kursos lasis lopkopību no 19.—27. nov., 
piegriežot jo sevišķa vērību patrelz(|al lopu ēdināšanai. Tuvākas zina» un pieteikšanās Baznīcas 
lēli 4-s. dz. 6 (Tljr; 263 7)  
  
 1. JUfoS skantn pulciņi valsts 10 gada pasts vešanas svēuos piedalīsies Sekosi: Šodien 
sapulcēšanas Skolas Ielā M 1, pīkst. 12, lai piedalītos organizāciju gājieni uz Brāļu kapiem. Rit 
Juras skoli pīkst. 10 svētītu akts. Pēc tam pulciņi piedalīsies patidē Esplanādē. Piedalīšanās 
ziemas tonnās.  
  
 Radiofona programā ritt  
  
 9 00 Korāļi rīb Māras baznīcas torņa. Spēlēs ksts orķestri». 10.' 0. Pieslēgums valsts 10 gadu 
pastāvēšanas svētku dievkalpojumam Māras baznīca. Sprediķos bīskaps Dr. ibeol. K. Irbe. ' Mic 
fcdg Beigs un J. Tēriņi 1) Bēthovena. Tā debess Izteic 2) A. Jurjāna. Tev, dārgi tēvija. Izp. Miera 
draudze» koris B. Muitnieka vsdlbi. Solo partiju dziedās Malvīne Vlgner-Oiinberg. Piedali* ari 
kara orķestris. 11 15. Pieslēgums svinigal Saeimas sēdei. 1600 Pieslēgums svinīgam svētku 
aktam Nacionāli teātri 18(10. Canrt. hnt P Drerman* nrleklU : -Latvtn'tan.  
  
 Šodien pīkst 16 nrļvl/rade skolniekiem Brlgader pasaka .Lolitas brīnumputns". Pirms Izrāde* 
izglītības ministra A. T e * t e ļ a kga ievadruna, «iksi 19:30. tautas tsridē, J. R»ins .Rīgas 
ragana*.  
  
Svētdien valsts 10 gadu jubilejas svētku izradi J. Akuratera . Viesturs". Pirms izrādes svinīgs 
akts ar direktora Artura Bērziņa runu un J. Akuratera prologu, kur» lasis Mirdza Šmitchen. 
Biļetes visas izpārdotas. Pirmdien pīkst. 17 kara vīriem J. Janševska vēsturiski luga . Plrmi 
nakts".  



  
Ļoti d-Ivi pētk tx|etes A. Amimana BnediSa ļublleral, kara notiks 26. nov. (Izridis Ostrovska 
komedlļo .Belugina kāzas'). Daila* teātra»  
  
 Šodien pīkst 19. =0 .Skroderdienas Sltmscos*. Rit Latvijas valsts neatkarības svētkos pīkst 10 
no  
  
•I'a bērniem .Pelnrušķīte'. Pīkst 14 tautai brMzride Seši mazi bnndzenlekl*. Biļetes izņemama* 
pie  
  
•rases pret 30 sant garderobes samaksu. Pīkst 1930 Raiņa .Mīla stiprāka par nāvi*. Pirms izrādes 
Raiņa svētku prologs. Pirmdien plīst 18 k .ar> vīriem .Advokāte Bolbek un viņas virs*. Otrdien 
p'kst. 19.30, tautas izrādē. .Vec-Heidelbrrga*.  
  
 Torņakalna Tautas teatrs, atzīmējot valsts 10 «adu psstāvesSnas svētkos, satīko 18 nov. pīkst. 
1930 (L. Nometņu leii 62) sveika *ktn on R. Blaumaņa lugas .Ļaunais gars* izrīdi par lētām 
tautas Iztržj cenām. Svētku akti cand. hlst. J Bērziņa runa par valsts 10 gadu pssiivēsanu nn 
Latvijas tautas universitātes un Rīgas nomaļu savienības apvienoto kora priekšnesumi diriģents 
Grerj letdta vadībā.  
  
tas kultniēlie sasniegumi — neatkarīgās Latvijas pamats*. 18.30. M. Rāceņa prlekil.: .Latvijas 
valst» idela pirms neatkāiigis Latvijas valsts proklamēšanas*. 1900 Pieslēgums svētku 
koncertam Nacionāla operā. 1) Vītola. Gaismas pikt. 2) E. Melogalja. Cekulainā zilē dzied. Izp. 
Nac. operu koris. Dinģ prot. Jozuus, 3) J...Vītols Balāde 4) J. Mediņa. Zilais kalns. Izp. orķestris 
dlrig E. Kupera vadība. 5) J. Medlņs. Svīta .Dievi nn divēkl*. 6) A Aoeles sapņojnms. lsp. oiķ 
Dirig. T. Relters. 7) J. Medlņa. Kantāte korim un orķestrim. Izp. Nac operas koris nn orķe iris. 
D:r}(>. T. Retttrs. 20.00. Svētku koncerts no studijas. Di Ig. J. Medīsi. 1) J. Vitoia. Dramatiski 
uvettira. 2) A Ābeles, a) Sapņojnms. b) Ganiņa dziesma. 3. Ji' < Medlņa simfoniskā skice. Izp. 
orķestris. 4j A. Jarigna Tēvijai. 5) A. Kalniņa. Es tevi vienu mīlu. 6) Dara Brīvības rota. Izp. 
Nikolajs Vasiļievs. 7) J. Medrņs Balāde Izp. Lilija Kalniņ Ozoliņ (klav. solo) 8) A Kal nlņa. 
Dziesmu diena. 9) J Vītola. Bikchanale. Iz» Nikolajs Vaslļjevs. 10) J. Vītola, ļtapsodlja. Izp. Jē 
ksbs Baltgallts (vijoles solo). 11. A Anstrlņa. Svēt vakari. 12. J. Klelnberga. Dzimtenei 13. R. 
Blan ; maņa. Tilav'as taurētājs. 14) Pr. Bārdas. Tautas dvē-sele. Deklamēs Jānis Slmsons. 15) J. 
Vītols Dirģ almeņl Svila, a) Ametists, b) Sma<agds. c) Pērles, d) Rubļos, e) Briljants. 16) A. 
Valka. Mazi avita a) Andarite caņtablle a la Berceuse. b) šercendo c), Tempo dl valsē lente, d) 
Polonēze. Izp. oiķ. 2X00 Gaidāmais laiks. Pēc koncerta pēdējās ziņas.  
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