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15. 6. Stat.
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22. 6" Std.
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180i-lb12

,/3'*át1 e. šuu.lÝl (EÝetatt) (Y1l ě.

ntv.t
,tlrrrŽrr.-mnilrusnovíz (Agnes Ber.

/Z něn pŤgl. J.il. štlparrort/ AÍt./

,/JÍqÍ pŤeklad v1z č. L4,? , 2392,/

to.Ng^ EqIoB'{íl z plgJepče. Díl dru.

1805 - 1811

\Ý (Bene E'achl' 2. !et1). Suěšná zpěv. o 2 J.

/od J"x. Caapka o hudbou Ý. líaschLa/, zěeětě.

ná od .I.l|. Štěprqtg /?/ fllki tLg./

/rlla$ pňelrlsd vlz é. 38??/
xrnrršpÍoar. Veaelá baJka v šprfno.

ver!ícb v 1 J.rzěeštěná o.l J.tr. Štěpárrra. /w..

tlrtováE' L80,6/ '

tolrcre rccrr onwrrnolxluĚ gon.

troult.lln1cká zpěv. vo 3 t. /od iI. Ba111n8ora/,

gěcĚtěna od J.t{. štepérrra. ,/Ekp.-gubarn. po-

volení 1r. 10.1806./,

l81t

táelo8tr. lnrrurÍl,r ovoucn Nínooi, (Der Ylr.
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/Sboilné s ě. 13?/
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IBoEUsIÁv .nob Jrr KDo čIl.Íl ŤAKovou
oDPIJIU vEzIE. vlesten.lá snrt. Y .5 ;. oo
f. Sehlcsslera. /T tBOi./

/Shodné 8 ě. 1f5?/

}rou-v KI,EVETNÍrU. F,lvodní cuě!. ve 2 J. oa
ir. Rcttiga. /T LBIO/

lrov rr orvorou zvĚÍ (TŤeštÍk). v6r.
v ) J. z l .  Kotzebuc-/Der U1fcfeng, pňel.,/ od
rgn. Schleaslora. /.J. . ur-ád,í rok 18o7; Staut.
rok L'187/

,/Jin pŤaklad vÍt ě. +3r ?, LLilg ?/
ŤoDv9!-a-:EEarcI{9sl& Ycs. v 1 J.

od lgn. Schlosslara. ,4I./
xnolBo l .lutla. Podlc něn. P. valsa

od Ign. Schtcaslera. ,ru/

/JLlé vLz ě. L982./

ŤrasrprsrÍ xuoÍ.nprnurr. čln. v
1 J. od J. Rulíka. /t L8o8/

1812

1 .  S t d .

HQTÍ (rrraolh). .znytíŤeká čln. v 5 J., zěeětě-
ná cl le F. z ríolbe"inu od J. lť. štepunra.,z /oPztl
J.812; Sch. nov. lgLZ/
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19.  6.  stÓ .

2.Ll. Stat.

15.1 l .  s td.

21.11.  Std.

22.L2. Std.

lčsgH r Lsc|E (Czech rrnil Lecb).

/Ofltg 1812; Scb. nov. 1812/

lShodné s ě. 264 ?/ fiLtnt pÍetrled

Ytz ě. 9o3 ?/

? stat. lvrr,rrue a srugEnÍBEnKJ. BytíŤslá ětn.
v 5 J'' evobodně gěeětěnÓ ille &alcbberLa od

J. . ŠtěpéDta. z?Íednluva k Í (ě. 792)/

lShodné s č. '2o ?, 6L6./

3{sgpaPuČld sousgDffvť. Ves. v 1 J.,
ačeštěná dle Á. Kotzebue od .] 'N. Šteparrka. /r

1812; Vlest. aov. 1812./

/Shodné 8 ě. ,3o '?/
loglBŽstrÍ pRrEY oo Šv&'oi, anet čEs&(

vĚEuog l uolrrosr.vlaetenská prlvoitní ěín. v

5 Ji o.l J.!v. štěpÁnl.a. /p3p.; vlast.nov. Le1'z/

od apolaěnogt1 pfíYátní... k 1ep.

šíou chudjch provozováro.

, /ofrte LBL2/
obtežení Prahr od šre.1drl aneb čegtá

věenost a udatnoat. (Vlz ě. 592,I /Scb. n;ot.

1812; Vlaat. nov. L8L2/

/oPZrs la\ď
xsŘprrsI.rv pmnÍÍ. čEsrÝ ecBII,I,Es

anet vÍrĚzsrvÍ u ooulŽr,rc. ,/Vlagtenolá plvodní

č1n. v ' J. od.l.x. štěpr-r.a../ h 1813; t.}lhaaz.

L8t3/
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Eonza Kolobát z PŤelouče (Bang tr1e-
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ch.l Yon Przelautgch). (Vlr ě. 334 ?, 3ďI,

,79 ?). /Íl;ra].. lar'2/

lE13

x.rnr pŘÍEn meo lctovrÍx l sox r
,'ED!ÍÉ osoBĚ. Ycee]'á hra o 4 J. od Zleg}era"

/PŤaL. P. šedívfy' (vlz ě" 278 .?l /Scti. nov.
1813; oPzte 1813/

^éž název4íRÁgĚ A RtTÍř MILrsIilY

aneb ÍEPLIě!Í IovíŘI. /I ::8oo/ ,5'591
2L. 2. Std. xusorusnvÍ.Žénr. /Veaelá hre o 3 J'r

vzděIaná od .r.I. štoperrn.llrlaal. nov. 18x3/

/Íéž náze unsopÚsrrÍ ž&nr arreo
P^N šJx'Io. g!!ÍEcNí ilÍsTR. /RkP., datovén

11. .2 .1813. /

2r .  3 .  S td . xěnnr srnÁŽB m Jnonon stlttovtŠtr'
Veeelá hm v 1 J., zčeštěná od .I.l{. štapanu.

./Sclr. nov. 1813; T 1813,/ 598
6. 6. stat. BŤet1alav Prvníl ěeolrí tch1lleo aneb

Vítězgtví u*99n8ž1tc. (Vlz č. 594. ) /Sch.

nov. 1813/

SJednoccná sPoloěnoat nlt'ovaíhl

ěcg. .l1vadl,a k lepšínu cbudfch. 299
22.LO. Std. B[et1glav Pr'7Dí; ěegtÝ lcblllgg aneb

Vítězgtví u qonažuc (Brzgt1alav dcr Erete,
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1813,' OPZtg 1813./
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0d apoleěností pr1vátní... L lep.

šínu chud ch provozováno.

? L .  2 . std. xulsorusrrÍ Žnnr. /Vegelá hra o 3 J'l
vzděl'aná oťl J.lí. štgpánta..t^Ilaat. nov. 1813./

/ŤéŽ aáze lnsoptistrÍ ŽBnt aneu

PAN šIDIo. !As'ÚNÍ ulstR. /Rkp. ' datovén

11. 2. 1813./

2r .  3 . std.

Veeelá hra v l J., zčeštěná oit .I.N. štlpántc.

./Scb. nov. 1813i T 1813./

6 . 6 .  s t . r . BŤetlglav První. ěeal.Í lchíl'lea aneb

vÍtěz8t"í u DoD8žllc. (VÍg ě. 594. ) /Sch.

nov. 1813/

SJadnoccná epoleěnoct nllomíhl

čes. dlvadla L lepěíou cbudfch.

22.LO. Std. BĎat1glaY Pn'ní. ěeglÝ tcbllleg aneb

Vítězatví u Donažl1c (Braet1olav der Erste,

? /ofrre L8L2/
ob].ežení Prabv od šre.1drl angb čegLá

věrnogt a udatnoat. (v1z ě. 592., /scb. noa.

1812; Vlact. nov. l8l'2/
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aneq vÍrĚzsrvÍ u oomŽqg. /Vlagtongká p vodní
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