
lB19

b.at../odp./ std. g&ÍDcB. Vegelá hra v l J. od F. tÍot.

b.ln!' gěeštěné od J.lí. Štěpánra.

octáÍ. (Y1z é.1133.> /c/
l?.li../odp"/ st{t. EnABĚ BnI$sKÝ3g9p oBtEŽENÍ slqBfi'.

Bl6tor1cká ěln" v '  J. od th. K6rners, do čošti-

ny uve<lená oit F.B" ?ogay. /C/

ve p$spěch rJu]'. Schrar'bacha.

g+'}r"/odp./ std. uATEA Á DcEnA oneb rrLUJÍcÍ Á }ÍE!ffi-

!oY.!xÍ| vos. vo 4 J. .tlt Í. Tipfcra oit tI.K. Ty-

La. /C/

Ye proapěcb xagÉaIeqy S}alné.

l'.1?../o.lp./ St.l. Pcg tubrÝbo de lbnt Dl.ller anob Bon.

ilÝnskÝ lec. llelodraaa... Huilba oil Seyfr1eda.

(Yíl ě.645.) /c/

vo prospěcb Váolavc šníl1era.

8.12./oa9./ std. EEliíŤSKí xt'PEc. Dlrane o.5 J. od Sha.

tcspearra, z angl1ctého pňel. c pro ěeeké dlvad-

lo vzdělal ,I .3. KoLb. /a/

Va proapěch il. l{anottngké.

3:5"Í2-/oÓp./ std. Do všBffo sE PLBlE-aDeb vEv8RKA v

ÁIJ{rfis. Yeee1á hra v ) J.'dle iI.P. .Iíngera od

,t,v. Eáke. /c/

YB ploopěch .Iana &aš$.

E6"L2"loep./ std. 1'?19. 1830. lola aDeb DVEgĚLETť sBu

stÁRÍHo PR[ŽA}IA. Hre fantagt1cká ve 3 odctěleních,

dlo K. líe1ela volně vzťlělána oit rI.K. ŤyJ.a. liuťlba

aě J' škroupd a.l. /c/
Ve proapěch J.Y. GrabÍngra.

166
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1162

1163
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?-g,L2,/adp,/ ytd. zloušníÍ vEsPoLIÍÉ mob, KrBnÍ rcno v'Íc"

Vaee1á hra v i J. oit A.B. Xe1esnera' zěcětěna

od J.u. f iavlÍěLa'

:L@!$g..'z rc'líěnÍcb pcnton1nle&f ch

rfetupů a tanc& uv1t;i tanečnÍ quodltbct v ]. J. l

uepoĚátlanf od .I. Roaba. ./C./

Ye proepěcb BsdŤlcba F61getta. 1165

1810

L./odp./ Std. f i lz é.LLIL.) /C/ 1166

l./odp./ St.t. BlcEylL (v1c ě.9?8.) fivěty 184oi

.tourn/ 116?

6. L,/odp./ St6. srATEr zÁEvozDLHusAŘI ^ DĚTsrJ PUN-

čoŠxl. fraška ee lpěvy ve 3 J. od F. Eoppa /Gut

tía1ťtegg/, zěgětěná od .I.l{. štlpar*a. Errdba od

J. goppa. /C/

/.IlnÝ pŤclled Yir é.231L{ .

ve Progpěcb A. l{1kolaíg a.A. 31Ěo-

rové. 1168

l./odp./ Std. VILÉM RoŽMBERK aneb ÚEsxí snDcB PoIg,ÁD

EzupRAŽšÍ. ěln' ve 3 J. od Jat. PLckA. /c/

Ve proapěcb J.X. SLalného. Eé9

l./odp./ std. Paaošolq ěelnovgtví. (V1z ě.1151,) /c/

./Prlvodlně oh1áěeno./ Náoo.1 láeky.

(v1z č.11?1.) /Zaěněno plo onemocnění K. Poď-

boteké./ }}79

12 .

19 .

1161 a67



rg{o

6. l./odlP./ std. ríPGI Ilslc?. KoolcLr{ zpěv. ve 2 J. .lle

F. iolaalbo L'E11!1!. d'lnoro ilo hrrdby O. Dont-

'.tttbo' lčcttěná oil J.lÍ. Štlpaon. ,uc./

Y. protpěcb ouil6 cbonr rpěvohcraího.ll?l

2. 
"./oap./ 

std. oAI;&'rÍ oTnocl aneb |íI,E.IIť ÁLDEno[sď.

aalodrana vl 3 J., l francoulakábo od Th. Bel}a
pÍcl. J..I. rou'. .zBudba od F. schubetta./ /Kvé-
tt 18aO; Jour.n../ :lL72

9" 2./oa9./ std. fin.lšŤesrNfuš-]LěmvEr. r{EJvEršÍ grÁzry,

IÍEJI.EPšÍ ŽE!{A. Žoltovná a kouzadlná hra ve 3 od-
dělsních od P. Boppa' zěcštěná o.t J.il. štapanra.

EuCbe od J. Boppa. /C/

Ve p:rospěcb v.J. Eenrtnera. . 11?3
}'6.. 2./ďP./ $,a. EuDEtsrÍ DnÁuATIcK,Ý auoDLIBET v. tŤech

oddělmícb.

Únoa !e reraJlu. (Yll ě.s38.) - Kon1c}$ tancc. -

rápoJ rár;$. (Ylr č.rul.) . Kouzcd]'ná flétna.
(Ytl t.8l? r 821.) . DoxícÍ ÚBI,EĎ. IJtázby l Eo-

rlcttí :pěv. . otcllo. (v1' ě.?l.t.)

Yn,É|Í ?n,L. TŤetí J. lpěv. od Blce a

iluybo do hudby o. Rocoln1ho. Zčeětll r'.r. Ště.
pbct. /C/ 

Vc proegěcb &arla Strakatého. 11?,t

?3" Z./odg./ stě. šalanormrlv roggudcL. (Ýtx é.722,) /c/

Ye proapěoh.Iana ŠLroupa. t!t'

l .

2 .

1840

3./od9./ 316. gEss9!:D!:' Zgět. ve 3 J. od EE. ceh6

dlo hudby L. Spohra, zěeĚtěná od .'.t{. Štepanra.

(Ukázkg lLg ě. LoL6 aJ.) /c/

Yo Progpěah Kalla BecEa. 1176

3./odp./ Stil. čech a Něoec aneb Mle.ln na hran1cícb.

(Viz ě.62oJ /c/

,/Ptlvodně ob1éšeno,/ Nápoj láakv.

(v1z ě.11?1.) /c/

4.,/odp../ st.t. Nápo.. l  lágky. (v1! ě.u?1.) /c/

4./odp./ st,d. Don Juan. (vlz č.694.) /c/

Ve prospěch JlndŤlšky GroĚrové. ]-1?9

3. '.z.odp./ st.l. sTBE.'čEx EIJRI,IWnLI ancb co IlÁsKA

ucgvÁrÍ. rreníol Nlvn.{rÍ. Veselá hra v 5 J.'dle

P.Á. Vo1fa zěcětěná od J.i l. Štěpárrka. /C; Kvě-

ty 184O-pmE./

v. proapěch Úatavu L zaopatŤování

sloužících, J6J1ch vdov a . l!ot}nl.

5./odp./ st,d. .[rDĚtsKí HoR^ aDob DcEŘIt{A VINA l

oTcovA PousTA. čln. v ' J.' .t].e národní pověetl

od G. Krrno, pro dlvad}o ěeaké od Sv.K. Doudleb.

ekébo. /C/

Ve proepěch N1ny trorchhefuoové.

5./odp./ sta. }íápo.l lágky. (YIz č.1171.) /c/

5./oěp./ std. Statek Zátrvozd. huaaň1 e ilětaká

ouněocba. (v1z ě.1168) /c/

20 .

26 .

L',

1 6 .

11??

11.78

1lgQ

i.o.

l lBl

1182

L183
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169



:g{o

Ň. |./ďe./ std. rÍpor rlsp. Koo1clá lgěv. ve 2 J. .lle

F. Ronanlbo Lttfcfro d'luorc tlo hrrdby O. Donl-

'.ttÍho' ltcĚtěné o<l J.t{. štgpean. /c./

Yc proapěcb oud0 cbonr zpěvohemího.11?].

z. ?./oap./ *,a. cAl$'rf oTRocI angb ul,elil AJpBaorsď.
xc]'odrala v. 3 J., ' francoulgkébo od lh. Bg1la

pŤcl. J..I. Eo1á'. ztuttba od F. Schuberta./ /Kvě.

tt I84Oi itourn../ ]'L7Z

9. 2./oap./ Sid. rarŠŤesrNŘrŠÍ čr,ovĚr. rrg.rvĚršÍ gďmN,

re'tEPšf žENr. Žcrtovná a kouzedlná hrg ve 3 od-

<lěIetrích od P. Boppa' zčeětěná od tÍ.il. štupanra.

Bradbc od ,I . toppa. /C/

, ve proapěcb Y.J. Hanetnera. . 11?3

116.. Z.lodp./ st.t. EtIDEtsxÍ DnAuAÍIcrÍ QUoDLIBET vc tŤcch

oÓděltnícb.

Únoc 'o reraJlu. (vla ě.838.) - Kon1c$t tancc. -

tápoJ láa;rry'. (Ylr Ě.u71.) . trouzcdlná flétna.
(ÝLz Ú.aL7 l 821.) - DoIícÍ čE',EĎ. Ilkézb3l l ko-

rÍ'cl rptv. - otcllo. (Ý1r ě.71.l')

Yn. l ťBt,I,. TŤetí J. apěv. od Blce a

.Iraybo do hudby o. RocoÍnlho. Zčeltt'l .'.[. ště-

gál'ot'. /C/

Ve proapěoh &arla Strakatého.

23. 2./od9./ sr;d. šalanormrlv roggudckg (YLx é.122,) /c/

Ve prroapěch .Iana šLroupa.

l.l.?4

l .

2 .

1840

3./odp./ Std. {rsso!p!:. Zgěv. le 3 J. od ED. G.h.

tto hu<tby I.. spohra, zčeštěná od J.N. Štepanu.

(Ukázkg v1z ě. Lol6 aJ.) /c/

Ve prospěch Karla Becka. 1176

3./odp./ st.l. čech a llěoec aneb Mlgjiula blaD1cÍch.

(Víz č.62oJ /c/

./Ptlvodně obláĚeno,/ Nápoi-lágEx!

(v1z č.11?1.) /c/

4../odp./ st. l .  t{áoo.1 ]-ágky. (v1z ě.11?I.) /c/

4./odp./ Sta. Don .Iuan. (vr! ě.694.) /c/

ve prospěch Jlndňlšky Groěrové. 1].?q

1.iodp./ Std. sTnE.'čEx EURI,IWRLI gnob co IlsrA

UctÍvÁtÍ. NEBíDA NÁvRÁlÍ. Vese1á hra v 5 J.'dle

P.Á. Vo1fa zěcštěná od J. l{. štěpanra. /C; Kvě-

ty 184o-prcn./

v. progPěch Úgtavu L zaopatšování

eloužících, JeJlch vdov a alroth}. 1180

5./odp./ std. ANDňI,SKí HoR^ aneb DCEŘIN{-VI}IA_!

oŤcovA PoMsTA. ěín. v ' J.' dle národní pověctl

od G. Kr:no, pro dllvadlo ěeaké od Sv.K. Doudleb.

akébo. /C/

1181

1182

1.t83

ltlt
11?820.

26.

3 .

10.

45.

16 .

Ve proepěch l{1ny Forchbglnové.

5./odp./ Sta. Náoo.l láakv. (Y1g č.11?1J /c/

5,/odp./ S|a. Statek Záhvozi l .  bueaňl a <lětcké

luněocha. (vtz ě.1168J /c/

r68

It?5

169



lE.O

u. ,./oaP../ std. tlogaonda. (Yíl ě.1176.) /c/

Yo prorpěcb Frant1ěka Bravy.

2*" J./odp./ st.l. lrufaldÝn. g].oužící dvou oán'l. (Vlz

!.1033J

YEilKoYt{Í ÍxAlocEvÍI.E aneb ÍtnomvÉ.

PantorldcLf špr!n v l J. oit P. Ralnoltllho. Eud-

ba od Xarsaatl'a. /C/

v. p'ospěch balltníbo cboru.

8. )./odp./ std. !ÍtnéctÝ o1áěI. (V1l ě.989.)

1184

1185

voukoÝaíkra@
(Yíl č"1185.\. /a/ 1186

3. 5../oilp./ std. mzrí pBnilrrÁŘre aneu vrynočNÍ

FErmoBRoDsrÍ Ťnfi RoKU 12q?. Velká ronantlcká

čÍn. v ' J. od tr. Blrob.Péelffenová' plo čo6kd

d1vail]'o od Y.tr. Vgcelského lV. ttlípet ?/ /c/

l .La./odp,/ Std. Kupec benátgkÍ. NLz é.LL62.) /C/ 1191

IL.Lo./odp./ Stt l . Jeegon.la. $Ig é.IL76.) /c/ 1192

15.Lo./lcě./ Std. I{ápo.. l  lágkv. (vlz č.1171.)/C.aávéážt/ 1}93

16.Lo./veé./ Std. |{áoo.1 lágkv. (v1z ě.}}7]'.)/C-náléátí/ 1f94

I8.10./o.lp../ sta. relqr. nrĚŽrn nrfuu. |{elodrana ve 3 J.
,/d1. Iauera,/, vzdělání! J.N. Štěpánle. Huaba

od Blunonthafa. /C/

/. '1uÍ pŤeklad vlz ě.271 ?/

vo proápěcb vzorné opatrovny pro

oalé dítky na Erádku. 1195

Zl.].a./več./ Std. ltáoo.j láskv. (v1z ě.1].71. )

Vvgtouoení Arab z pouště Sahary. /C/ 1196

Zl.Lo./odp./ std. xIÓuPEŽt{ÍcI. Truch. v 5 J. oit F.Schl l .

lara. PĎel. ,J .J .KoLál. /C/

,/. '1nÍ pĎeklad v1z ě.,2./

v6 pro8pěch l{iny .líaaetj.naké" 11q7

a.L]../odp./ std. ROBERT ĎÁBEI,. BonantlcLá ěin. v 5 J.

od A.Raupachar pro d1vadlo ěcská oit rI.K.!yla.

Eudba a zpěvy od F.Škroupa. ./C,/

,/Jlné zpracovárrí v1z ě.ro88./

vo prospěch l{agdaleny l{1Lolalové. ]'}9B

LJ.lI./odp./ Stc!. Don .Íuan. $Lz é.691.) /c/

Ve prospěch Xarla Stralcatáho. 1199

a?,L]-./c,dp./ std. nÁt vaATIsLlv ilÁ uoMTÉ. Prlvodní

č1n. vc 3 J. od v.J. PLcka. /C/

v8 proBpěch Václava šu1l1cra. 12oo

á.

tl.

Ve proopěoh Váolava Ygselského.

9,/lcě./ Std, tÍéDo.i ].ágk . (Ylg ě.u?1.> /c/

9,/odp./ Std. ruQÍr aneu reu vÍrn. uu pr.ÁŠŤ. ves.

Ý. 3 J.'dlo l. Kotzobue (Der Yll.lfang) od J.t{.

Štapasea. /c/

/.'1qÝ pÍeklad vlz č..í31 ?l 585 ?/

9./odp./ Std. otIDotÍ-ALMBRIAilsíÍ. č1n. v 1 J. il1e

^. trotzebuo, lčcštěná od rl.r. štěpánta.

ARI,EEIí A KOLUuBII|KA arrqb KoI'uEDt.NÁ

zAElADr. Vel}á pantonlc ve 2 J. od P. Ba1no1d1ho.

Erdba od rozl1ěr ch nLartt. /C/

118?
I188

1189

8.

l?o

1190
171



1A.O

l?. }./odp./ st.l. rlogaonde. (Yír ě.1176.) /c/

Yo procpěcb ťrent1!L. Bravy.

21. ,./oaP./ stil. ŤrufaldÝn. sloužící dvou oánl. (V1l

E.ro33J

vEilKoYrÍ nATocEvÍI,B anob TtBoIov'É.

PantorlalclÍ šprÍn V 1 J. od P. Ralnoldlbo. Eud.

ba od XaroasL^^. /C/

Vo peoapěch balrtního cboru.

8. 5./odp./ st.t. TŤlnáctÝ oláát. (Vl l  č.989.)

Ygnkgvní krat-o gllvílc'la cblpo 19!é!

(vlz č.1185.) /c/

31. 5./oilp./ std. HEZKí PERNI!ďŘKA anob v&'RočxÍ

FB^JtIoBnoDsKÍ TFF Boxu 12a?. volká ronantlcká

ěln. v 5 J. od K. B1roh-PťcÍťferové, pro čoské

d1vadlo od Y.f. v6se1skébo ^. nÍlípats ?/ /c/

Ye proepěcb Váolava Veaelského.

á. 9./voé./ st.l" lÍáoo.J Iágky. (vtg ě.u71.\ /c/

tI. 9./odp./ sta. nrčÍr aneu xm vÍrn. rru pr,ÁŠŤ. vea.

vo 3 J.rdle l. Kotzobuo (Der ť1l.lfang) od J.il.

štrpánb. /c/

/il1n$ pŤcL1ad vlz č.,l31 ?l 585 ?/

8. 9./odp./ std. oUDoLÍ ALuERIAilsÍt. čln. v 1 J. ille

^. &otsebg., rěcštěná od tI.IÍ. štěpanta.

ARI,Enil t KoilníBrr{Kt an.b Kot'zED',Ní

Z^EMDA. VelLá pantontg ve 2 J. od P. BaÍnoldlho.

Eudba od rozIÍěqfcb nJ.at'ti. /C/

1184

r1.85

1186

118?

1188

ug9

1840

l.Lo./odp./ st<l. Egpes-ugnátctsÍl! $Lz ě,.LL62.) /C/ 1191

n..Lo./oěp./ st. l .  Jg@!b' ffLl ě.IL76.) /c/ 1192

l,.Lo./aeě./ std. š3gJlée!&. (Vlz ě.1171. )/C-aátéětt/ 119]

16.Lo./vaě./ Stt l . t{áoo.l 1áskv. (Vlz ě.1171. )/C-n&éátí/ 1194

18.]'0"/o.tp../ std. KAtfrA. IoÍĚŽN^ B ďu. ldelodraEr ve 3 J.

,/dlc lóllera./, vzdělárrír iI.N. Štěpánta. Rudba

od Blunonthafl. /C/

./.'1nÍ pŤekIad vlz é.271 ?/

Ve procpěch vzorné opatrovn!' pro

nalé dítky na Erá4ku. u9q

2L.Lo./veě./ std. !!ápgl-}ágkL (v1z č.11?1. )

Vvstouoení lrab z pouětě Sahary. /C,/ 1106

25.Io./odp./ Std. xIÓuPEŽNÍcT. Truch. v 5 J. od F.Schi1.

Iora. PĎel. J.J.KoLár. /C/

v6 prospěch l{íny ldanetlnaké. 1197

8.]j-./odp./ std. BoEEBL.DÁggt.. RoEantlcká ěln. v ' J.

od A.Raupacha' pro dlvadlo ěcgl.é od .I.K.tyla.

Eudba a zpěvy odl tr.ŠLroupa. /C/

/JLné zpracování v1z č.1088./

ve prospěch l{agda1eny illko}alové. 11q8

L5,Il./odp./ Std. Don Juan. $Lz é.691.) /c/

Ve proepěch Karle Strakatého. l1o9

Zl,L:-./oap./ st.l. lRÁL vRATIsLAv l{t uon^vĚ. Prlvodní

č1n. vc 3 J. od Y.J. Ptcke. /9/

vo proapěch Václava šnl}lcra. 12oo

170

L!99
1?1



1840

29.1]'"./o.tp./ st. l .  Beleek a provazníL aneb Cesta nrc

oerIu a obrázel. Fraška... (t/1g ě.992,) /c/

ve pťo8pěch ttragdaleny Skalné. }ea}

6.l2./odp./ s?d. uAtÍÉ. čla. ve 3 J. od scrlbo' 2š6š.

těná od . ' .N. štěpánk|.

vEsELť PEKAŘK! aÍlob v PECI uPíT,ElrÍ

ARLEEIIL Konlcká pantonle v 1 J. a 2 oťlděIe.

ních od P' Ra1nold1ho. Budba od roz1lě4fch gkla.

datolrt. ,/C./

Ve prospěeh trf16.lr1cha r6186rta. }293

s .12 . , /odp. /  s td .  Ma líš.  (v1z  ě .1202. )

Yeae 1 é pgkglkv lnqb-g-Ba9lgj'éfggÍ

Arlek1n. (v1z ě.1202.) /c/

./Púvoilně oťrlášeno/ gg'rna.. (Y1z ě.1i41")

./Květy 1840/

!3.Ll./odp./ std. tvorn*. (v1! ě.u4t.) /c/

Y6 p'ospěcb oud apěvoaboru.

*.L2"/odp./ Std. gAl@fu.. trucb' v 6 d' od F.

Sclrll1ara /Wa}}enEta1aa Íod/, ťlo ěeekého Jazyka

Pícl. a pro ěoské it1vaťtlo zŤídtl ,J.J. Kolát. /C1

ptnj pŤeklaťl v1z ě.Lo4o./

Ve proepěch rÍ..T' Kolárs.

?6.l2./odp./ std. z8ÁNŠrr4 suíoxovJ( z ručBnovn aneu

soč oKo-trEBo zUB. Praška ee zpěvy a tancl Ýo

2 J.,vzdělárra od .Í.lÍ. štepárrta. Hudba A. uútte-

ta. /C/
vo p'rogpěch J.V. Grab1ngra"

3 .

1840-1841

120?

27.L2./odp./ Std. Prrěík ancb Kal-vítr. tan pyšt.

(vLz ě.LLa9.| /c/

18,f1

}. l./odp./ Stil. sPuRl{É ŽE}rsBÉ v SERAILU. lraěLa sc

zpévy, kouzly e voJeus$n1 svolucenl vo 2 J.

od F. lolťle' zčeštěná o.l J.l{. štěpánta. Euaba

od iI. Procha. /C/

v. Prospěch .IulJ'e Sprlng:rové. laQg
l ./odp.,/ std.

Uo8.) /c/

Spuraé žengké v aerei]'u. (Vlg ě.

6. L./odp./ St,d. .'9n sachg aneb švec a zpěvoc norin.

bergH. $Lz é.Lo66.) /c/

10. l.,/odp.,z St.t. FÁBBJKAI{T. čln. ve 3 J. itle fran-

couzgkého od E. Souveotre a B. D6Yr1ente' do

čeět1ny o.l .'.il. štépsnt6, 1g1

Ve prospěch J.K. SLalného.

17. l . ./odp../ std. SoáIenÍště v Burníně. (vLÚ é,,9L6) /c/

Ve prospěch Augusta t{tkola1e.

24. L./odp./ Sžd. ZLÍ ducb Lunpac1vagabul.lug. Prní J.

touzelné fraělcy. (v1z ě.l0o8.).

lelo

1211

L2l2

lEDvĚD A zAMIIov.[}ÍÍ PIERoT angb Po-

svÍcarÍ v gtoIÍPĚrÍNĚ. Konlcká panton1e od P.

Ra1aold1bo. Hudba geetavená od I.. VlnaŤc. ./C/

Ve prospěch Václave Eanetnerra.

1.209

r203

I204

r20?

ťIz

120é
1?3

1213



1840

29.1]'../odp./ std. Be.{aek a provezníL aneb Coetg pro

Derlu a obrázok. Fraáka... (Y1l ě.992") /c/

ve proapěch líagdaleny Skalné.

6.12../o.tp../ st. l .  uAtÍŘ. čla. vo 3 J. od scrib6' zě.Ě.

těná oct J.il. Štěpánka.

vrsrr,c pnruŘrr angu v pncr i'PÁI,pNÍ

AruEn}{r Konická pantonle Y 1 J. a 2 o.ttlělo.

ních od P" Ra1no1ťllho. Eudba od roz11ěajch 8k1a.

date1r1 . , /C . /

Ve prospěch Friodrlcha FE186rta.

8"l2../odp./ Str i . ualíŤ. (Ylz ě"1202.)
'Jeae1é oekeŤkv anob.V pecl upále!

Ar}ek ln .  (v1z  ě .1202 " )  /c /

/Pr}voilně oblášEno./ l{or&a. (vlz ě.1i41")

/Květ,y la4o/

L3.L2./odp./ sta, !Ío'e. (Y1! ě.}}41.) /c/

v6 pTospěcb oud apěvoaboru.

*.L2.lodp./ sta. !íAI.L,E]!S1!ELN. Ťruch. v 6 d. od F.

sch1116le ./Wa]'1anEi'e1ne Ťod/l do ěo6kého Jazyka

pšal" a pro ěecké d1vaillo gŤídll J.,I . KoLát. /C1

,r.IlnÍ pŤek].a.á vlz ě.Lo4o./

Ye prospěch .I..Í' Kolárs.

26.l2"/odp./ sŽd. zplNšrrr4 suioroYí-z xAlpnovl aneu.

sKoč oKo-NEBo zI'B. Fraška ae zpěvy a tancl ve

2 J.,tzdéLárla od .I.t{. štěpárrta. Hudba Á. uútte-

ta. /C/
Ye prospěch J.V. Grablngra.

L2o!

t?o2

L?o3

1204

1205

I
I
{
I
i

)

I
I
i

1840-1841

21 .L2. /odp./ Stit. EuěÍk'.Eacb Kan vítr. teo o1dš{.

(vLz ě.lL89,| /C/

1.841

1. t./odp./ St.l. sBuRrÉ ŽgNsxÉ v spRÁrru. FrašLe go

zpěvy, Loualy a voJauesnl gvo]'ucenl' vo 2 J.
od tr'. folda' zěeštěná o.l rr.ť. štěpr.t6. g''6o.

od J. Procha. /C/

Vc proopěoh Ju1lo Sprlag:rové.

3. L./odp./ St,d. Sour,.aé žengké v aerallu. (V1l č.
1?08.) /C/

6. L./odp./ Std. .'en sach6 gn6b Švoc a zpěvec norim-

bersk]'. NLz é.]';066.) /C/

lo. l.,/odÍt./ Std. F^BRÍKAIíT. čln. ve 3 J. d1e fran-

couzekébo od E. Souveatla a B. DeYrlente' do

čeět1ny otl J.ll. štéplnua. 1g7

Ve prospěch .I.K. Skglného.

17. r./odp.,/ Std. Seálen1ětě v BurnÍně. (YLz ě,,9L6) /C/

Ve proepěcb Augusta t{Íkolate.

24. L./odp./ 516. 21Ý ducb Lu.noaclvarabrrndug. PltDí J.
kouzelné fraš$l. (Vlz ě.loo8.),

lrEDvĚD A zAlíIIovA$Í-PIERoT gngb Po-
svÍcBr'Í v rr,orrpfuÍrĚ. &onlcká pantonle od P.
RalnoldÍbo. Huťlba eeetavená od F, YLaaŤe. /C/

Ve prospěch Václava Eanetnera.

L&1

1.208

1209

1210

1211

t2L2

L'.tz

r2ag
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