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29.lo./odp./ std. PoDInd E!íoc. Vcoolá hla Yc 2 J. dlc

l. trotlobuc. /Seltcne Eranlhe1t/' zčeštěná od

rlíleon1ckébo ./= Heroogat/ /ééu L82a/

Žlutá zlolco. (vlz ě. 661 .) /c/

1.11.y'otlp./ St.l. Kouzed]ná cvtgrc arreb laxot1ata.
(Ytz č. 288.) /a/

5.l'l./oťlp.a, Stil. BlaníL. Dnnattctá baJla... (vls ě.

6n.) /c/
l2.Ll./odp./ st.l. I,ouoežaícl na Chluou. (Víz ě. 6t'0.)

/c/
I9.11./odp./ std. zuátgl. qgdl zoatol. (v1l ě. 1o2.), /c/

^ 
.zhlvodně oblášeno./ ilosef a bratňí

J9&' (Ylz č. 673. ) /RoaL. L826/

26.Ll./odp../ std. rlogef a bratŤí .leho. (T1z ě. 6?3. )

/c/
3.12./o.tp./ Std. Zaauěžené chatrě. (vlz ě. ?l8.)

I|AslRoš. PrlvodrrÍ frašte v 1 J. od

J.t{. štěpante.
pÍ slÉ!ÍÝ srAnpc. /rgt:.'or,/ Sníšenlna

, a Políclaellel o 1 J. o p. Felgertt. Eudba od
p. rnth. /c/

8.M./odp./ 9td. ženlchové. Púvoilní rÍuovaná Yoarlr

(V1z ě. 651., /c/

1o.t2./o p./ sta. Vodaň. (v1! č. 656.) /c/

];7,L2./odP./ std. PšÍteJ v nougt.] (vrt ě' ?or.)

Dvě elova aneb lfocleh v lege. (Ylg

ě .609 . ) / c /
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26.L2./odp./ Std. Loupežoící na Chluluu.. (V1g ě. 610.)

/c/
.z}lvodně oh]'ášeno,/ LazobníL eevtl]'gkÝ.

(v1z ě. 69o.} /Bo.r. L826/ lp,

31.12../odp./ St.l. Blaoít. (Vtz ě. 6]í.) /c/ :"ír

La?l

1. l.,/o.lp./ St<l. Don r'ueB. (Y1g ě. 69+, /c/ 1!3
6. l./odp./ Std. PÍvovár v So.1koÝě. (VÍr ěr 7o1., /c/ ?jll

?. l./odp./ Std. {Ail a3AnÍŽB. Zpěv. vo 2 J. itle s.

Juata a J. Seyfrteda, zěeětěna od .'.tr. štlpan-

ka. Buťlba oil Bo1eld1cu.. ./C/ !.u
1,t. l./o.tp./ Std. ovltv{cr spÍcÍcn pl'urvs!Í. Ro'.Éttcká

baJka ae zpěvy ve 3 J., aěcětěna od iI. Douohy.

Hudba otl v. Mú]-lem. /c./
' /!éž lázav/ Dvaaáct gDě..iících

DanÍren. /Hsp. 1691. 19.12.1826); Rozl lěnoet1

Lgn/

/.I1nÍ pĎeklad než é. 16L ?/

v ptoBpěcb .Iosefa Svobod3r.

2L. L./odp./ Std. A{ ee to Jen žáťlrÚ neilozví aaeb

I

1aq

ŤtntÍ].tvant11t. (V1z ě. 634.) /Ct

28. L./o6p./ Sta. Dráteník. (V1z ě. 72l.\ /c/

2. 2./odp./ St,d. Pan štěkavec. ÍraěLa... /Berr Keí.

fenate1a/... (Vtz é. 6L3., /c/
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t82? ..

4. 2./oitp./ Std. Dqpáct oDícÍch Dtnn D. (Y1a ě. ?rt5. ),

/c/
zlPtlvoilně oh1ášeao/ Alíne ane! Prabe

v lta{n ilílu avěta. (V1z ě. 688.) z}ozt. L8Ž|/

11. 2../oilp./ sta. .'í gE $IpY liÍElEi'LÍH aneb YRclÍtÍÍK

PBrRovsrÍcT'. vggelá hla v 1 J' dle K. Irebnrre,

avoboclně zčcštěné od .}|. štěgánxa.

' t Eaatroš. (Vlz ě. 736.) /c/

18. 2"./odp./ std. Iagopugtní žert aneb Pan šíab. ta-

neční n1gtl. hlašLa... (v1l é. 597:) /e/

v proopěch xagdaleny DoleJěové.

25. 2./o6p./ std. Álína aneb Prraba v' .í1nén dílg gvětg!

(Ylz ě. 6eÉ.> /c/
t|. Z./oap./ st.t. čoch a ilěrocc aneb lúle.{n na hranleícb.

(Ylg č. 620.) /c/

1. 4../ottp./ Stit. šatonotrnrlv roaeudek. (vj.z ě,. 722.)

lc/

v ProeÉch ctrotěíbo donu u av.

Jane &Ťtt.tole.

L6. l./odP,/ std. Dvě'álova aaeb tfocleh v 1eee. (VÍz

ě. 609. )

YodaŤ. Pr.waÍ Jednání. (v1z ě. 656. )

/c/
./anvodaě obtáěcno./ Doa Juan. -(Ylg

é. 691.) tTtaž. lol. L8ťI/
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22. 1./odp./ std, Žealobové. (Vía ě. 65+. )

Eagtroě. (V1z ě. 736.) /cclÍ Laa,/

.z}lvodně obláěeno./ Stfelec kouzel.

gÍ&' (vra ě. 651., /c/

29. 1./odp./ Std. stŤe].e.c lou'61níL. (Yi' č. 657.) /c/

Ye proepěch Pl' Štroupa.

6. 5./odp./ atd. Booza Kolohnát z Pňelouěe aneb Schrlz.

ka v líovÝch ale.iích. Vegelá zpěv... Buťtba od Y.

lrrěka. (V1z ě. 331,) /c/

13. 5./otlp./ Sm. ogiobození vle6tl'.4r6q Kot.Ytané Y

becnách. (V1z ě. 6c,1., /c/

Y proapěch ustavu praŽskáho k za.

opati6víní eloužícícb a JeJl.ch vtlov.

l..6. 5./odp./ sta, I}on Juan' (V1z ě. 694.\ /c/

24. 5. lodp./ St. l .  .Ian z PaŤíŽe. (v1z ě. 744.) /c/

2a. 9./odp./ std. BLISENA. Kl{ĚŽl|Á lgtEABs&t Zpěv ve

3 J. /EHsene, Prlnceoal,n von Brlgarlen dle

Franul .z lolsaenthulaď' zčeštěná od s.r. IA-

cháčLa. 
""uo" ::. 

fi../ a61atar:a. /,c/

/,Itlié lLz ě. Lrc+.t

30. 9./odp.,/ stit. DVq'čATl. Drenat1ck{ básei v 6 J. o{t

Ý. 9,Icpery. /C/

?.lo./odp../ St.l. iIá ee nlk.ty aene.Jlín anob YrcttDíI

Petrov.LÝcb. (Ylr ě. ?5o.)

Jogeť a bratŤí .ícho. Prrvuí Jednání.
(YÍz č. 6?3.  )

/Flvodně oblátcno./ &!g[s(V1g ě.
656.\ /C/
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]82? .

4. 2./odp./ St.l. D'enáct tDícÍcb Dtnngn. (V1c č. ?4'.)

/c/
l&lvoilně ohlášeno/ llíaa ane! Prgba

v J{Fdn dílu gvěta. (T1z č. 688.) /noat..l8z|/

11. 2./oilp./ sta. Jí ss urpr $E!B.II'Í!4 8neo YRoÍHÍr
Pg!zuvsrÍcts.. Voselá hra v l tr. are K. Lebnrrra'

cvobodně zěeětěná otl tT.lJ. Štěpanra.

l EggtroĚ.' (Vlz ě. 136.) /c/

18. 2.lodp./ st.l. Iaeoouatní žert aneb Pan šídlo- ta-

neční nlatrr. PrašLa... (Vlz é. ,97.) /e/

T proapěeb lagĚ.]'eny D'oIeJěové.

25. Z./odp./ std. Alína angb Prabe v. l!.aéa dílu gvěta.

(Y1z ě. 688., /c/

ťI . 2./odp./ sŽd'. čecb a !Íěuoc .aneb M1e.tn ua hranlcích.

(Ylz č. 620.) /c/

1. .+../odp./ std. ša}onorrnrlv rozeudek. (vtz ě. 722.)

tcl

Y proepěch a1rotěíbo donu u gv.

.Iane KĎtttele.

.16. 1./odp./ std. Dvě álova aneb Nocleh v leEe. (Vlz

č . 6 0 9 . )

vo.laŤ. PrvnÍ Jednání. (vtz ě. 6'6. )

/c/
z}lvodaě obláěeno/ &[ggo' (vro

ě. 691.) t?nŽ. aov. L827/
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22. 1./oaD./ std. Žculchov{. (vta ě. 554.)

iagtroě. (Vlz ě. 736.) /ct* 1828/

./Ptlvodně oblášeno/ StŤelec kouzel-

29, l./odp,/ Std. Stňalec kouzglníL. (Ylz ě. 657;) /c/
Ye proapěch Pr. Šboupa. 12L

6. 5./odp./  Std.

ta v líovÍch ale.íícb. Yo8o1á zpěv... Huctba oťl V.
!učka. (T1z ě. 331.) /c/ IE

L3. 5./odp./ st,d. ogvobození vlagtí-.qrg.b KotÝtané v
becnacn. (V1z ě. 601,, /c/

V prospěch uataw pražského k za.

opatňoylní eloužícÍcb a JeJÍcb v.lov.

l".6. 5./odp./ sta. I}oq oÍuan' (V1z ě. 694.\ /c/

24. 5./odp./ sra. Jan z PaŤížo. (Vtz č. ?44.) /c/

28' 9./odp./ st.l. ELISENA. K}ÍEŽNI EoI,EARsrlt Zpěv ve

3 J. /E11eene, Frinceoelu von Brlgarlen dle

rranul 'z rg1886nthurrnď, zčeštěná od S.K. Ia.

cháč}a. Eudba od fi./ Bigal.era. /C/

lJLn,é lLz é. L5o1./

30. g,/oaP./ sta. DYG'čArA. Dranatlclá báseř v 6 J. 06

Y. B,7cpew. /C/

7.lo../o.lp../ St.t. iIá ee nlk.ty ncne.llíu eneb Yrchnír

PetrovalÝch- (Yl l  ě. ?5o.)

Jogef a bratŤí .lcbo. PrvnÍ Jednání.

{ V 1 z  ě . 6 7 3 . )

.zalvodně obláĚcno/ Yodalr(V1g č.
656.\ /C/
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18a7

14.1o../ottp./ std' Budolf, a Fglzehr Pneb černodotabÝ

nle-ln. (Yit !. 637.) /C/

2l.lo../odp./ std. VodaŤ. (V1z ě. 656.t /c/

28.1o../odp./ sta. KULIEERD{. RraĚLa v 1 J.rdl16 c. oo1.

dont vzilělaoá od iI.[. Štgpeou.

Don Juani vJtttuDý a zpěvy s 2.J. (vls

é'. 691.) /c/

{.Ll./oilP./ std. StŤelco tolrzedlníL. (V1g č. 657.) /c/

Lr.Lr../oilp./ sta. rcxEEs* z'vo}r. Draoetíclá baJka ve

3 J. od Ý. flLepcrg. /C/

l8.11../odp../ st.l. S[& zpsv. ve 2 ct. dle francouzgkého
. /Scbgce./ od J.F. Caotel}l, pŤeložeaín.T'K. Choe.

leaakébo. Euclba od lubera. (utázry vLz ě. 696. )

/c;/
.v prosPěcb panny ErÁlovy.

z5.B"/odp./ sta. Plvovál v So.lkově. (Ylz ě. 7o7., /c/

2.L2./odp./ std. Jan z PaŤíže. (Vtz č. 141.) /c/

8.L2./odp.i sr'd. Ioketg!Í avon. (Ylz ě. 769.) /c/

9.M./odp./ std. Blleena. běžaa volbareká. (V1z č.

762.' /C/

L6.l2./odp"/ sta. Abe}íno. (V1z ě. 607.) /a/

26"L2./ď9./ st.l. EsÍb. (vrz é. ?7o.) /c/

3o.r2./o.lp. / sžd. orr!{Axr níI,E ougHu. Kouzed}ná b'ra

ve 2 J.1 .l1o F. Ba1nrrndla od s.x.t acháěk8/. Budba

oil Dr.cbrlera. /Q/
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1. l.,/odp.,/ std. vlI.DBr. Draoat1cLá báaeř vg 3 J.l dle
gtaročes&é povídlry od Y. lc.icpata. /c/

6. l . ,/o. lp.y' st i l .  Branborv. (YÍz ě. 6?1. )

- Kul lÍerda. (V1z ě. 161 .) /c/

13. l ./odp.,/ Std. Dráteník. (V1z ě. 72L.\ /c/

20. 1./o.1p./ Std. DlvotvoroÍ klobouk. Fraěka vc 3 J.
(Vlz č. 649.) /c/

7|. L./odt./ Std. Strotěí dún. (Vlz č. 723.) /c/

2. 2./od9./ srd. gMoĚč!ÍÍ l,ÉerŘ. Fraěka ve 3 J.ltllc

!íoilěra vzdělaná od |í. Sychry. ,/C./

/.Ilqf pŤekrad v1z ě. t63. )

3. Z./oěp./ sta. Zagněžená cbatrč. (Y1z ě. ?18.}

Don Juan. Dnrhé Jednání. ťV1z ě.

694,) /c' t lourn. wádí 2.2./

10. Z.,/odp../ St.t. rnotllatěl. (Vlz ě. 6L2.) /c/

L7, 2./odp./ std. ěech a Něnec aaeb !í1e.1n na hrentcích.

(V1z ě. 6?f.,) /c/

L9. 2./odp./ s|d. D1eoant kŤáIe duch . (!Lz é. 717.)

/c/
L6. 3./odp./ sta. Zagněžená chatrč. Draea... (Víz č.

718. )

Dvě glova aneb Píenocování v leee.

(Vtz ě. 609.) /c/

v pto8Pěcb eirotěíbo doDu k ov.
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V proapěcb pena SvoboÓy. TB Janu KŤt1tgl1.
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