
}š"lo.,/odp'/ std. ":,EÁĚ-4-áre..&a&. Yce. .y ' j. oc v.
!3íeper3r. lbvěst,. La23,/

Va prospěeh chud$ch u sg. Bart+-

loněJ*"

28.12../odp./ std. be-šWffisJL zpev. v o 3 j .

Haeháčka../é1e 9; Casteulho,/, aěeštěná od S.K.

ÍIudbs od J. we1gla. /éect.. ];823/

K pnoepěchu nsvldoe:Íeh'

1824

18' l . . ,/odp./ std. Bqélna šveJcarEká.. (VlE ě. 651.)

/ztěet. L824/

K proopěchu ohu.tÝoh u cv. Barto-

loně je "
3" z"/vfě'./ std,. mÁBa.BEŇovsKÍ ancb sPIKt{U!Í FA

KAXčATqB. Yollká ěln. v 5 J. od l. Kotzcbuc,

pŤcloĚoná od .Joar Chnely. /čectt. L824/

./rl1nf pŤcllad víz é, 679./

8u procpěchu chu<lfcb po ťlonÍob.

Ponclělí

f.821

3./odp./ std. 'aÍIffiovs. 111y6rrní ťreěka vc 3 J.

a v r5inosh o.l s.K.líacbáékl. /Í 1825/

4../odp./ Std. Dívotvorn:i k].obouL. (Y1& ě" 649.)

/écch. It321/

Vo proopěoh ldbbroělnaéhg rÍgtavu.

4./adp./ st{. vcDÁt. Zpéz. /va 3 J. od o"3.

Ťrctt**h"kc./ '  zčeštěná oi l  S.K.!{aoháěka.,/Hlrdbe

od chárrrb1ní.l /Zvěat. La21/

92t

frž

Ve procpěch oolrkromé apolečnoat!

k naponáhání ehudfn po doneeh. gžs

6l!ž 6. 5./vaě./ str. q[ŘEI.Eg.š9uZED]dÍ&' Ronantlcká *pěv.

ve 3 J. od BEdŤ1cha K1nd|a' gěqĚtěná eil .'.B"

štěpárrka" Eudba od Í.M.Webra" ,/e/

K upravení cesty na svaté poJ'c

š21 dc olěaa. .ááT
' 16" 5./adp,/ Std. S!šeioc kouzqtl lrrík. {ttz ě.657.) /a/ g5g

23. 5"/veé./ Std. StŤe1ec k!'.ueed}n:Lk. Druhd a tŤetí J.
(I l1z č. 657.) /gl

/K toru v pňítoonoetl cíaaŤe a cíge.

Ťovny něu. provodenA hrc Der vettcr au' Bromen
652 

od Th. K6rncra",/ SS3
28. 9./odp,/ Std. Loupožnícl 4g Clr]'unu. (Ylz ě. 6ra.t/c/sg'

3 .Lo . /odp. /  S td .  NeFezoeěné aouscdetví .  (v1 l  ě .591. )

Beroungké Lo1áěc. (vtz ě. 632.) /c/

./Ptlvodně ohláěeno/ Cirvtroqšctr.

(Vtg ě. 662.) /Zvětr. L821/

182f-1824

Vec.od V.ElcporJr.

Á. XotsEbue' zěcštěná od Y. špínky. /Zvěst,. L823i

čgeh. 182-j; ?ztl, L823/

Ye prospěch ěívlt*loy a hoj1tolny

nev1donJreh a oalepl5Íeh' á{9

7 .

4 .

25"

r.o2

g1

103
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