
]858

21.11. . , /odp./  Std. [|Rcrs. Drana v petoru ěJství

od BŤachvo8la. PŤetslail od .Í..I.Kolate. /c,/

Ve prospěch lnny Kolarové.

28.1l.,/odp../ std. vIldu lptt' č'',. v 5 J. o B.

ze Schll lera. PŤekled od J/osefa/ YJoLáIa/,

l|3twky v!z, ě,).468,/ /Q/

Ye prospěch teŽlséra J.Chaue.

ra .

5.12../odp./ Std. $R./\rfArgK.A BIIKAVICKA anob

PoEaoljv , QDItiÍ PÁl{A z.uEMÁNIc. Žertovná kou.

zelná fraáka se zpěvy a tanc1 ve J j. d)'e

J.Nestroye, pŤel. od t..H./artince/. Eudba od

kapelního n1stra Á.Múllerg. ,/c,/

Ve prospěch Klotllity Gauěové. 23a3

8.12.,/odp.l Std. B{a!Ěl v 4gghangelgku aneb Pea:

ní z Tobglgkq! (ÝLz ě.2236.) /c/ 2324

Ll.\?,/odp"/,std. Pan čapek aneb Cožpek nne n1kťto

nezná 7 (vÍz ě.1733.)

čís]-a- 9. 12. 4t an6b RekrutÍrke

v Kocourkově. fita é.2299.)

rÍeroglav Sternberk. Epl.cká bá.

geř Kralodvorgkého rukop1ou... provázená

3 skupeníel clle nákreau na1íĎrl Maímera, Z11.

llcha a Ba::vícha, osobnÍn vedenÍo p. Koutské.

ho s Kolare n"l. /Cl

ve plogpěcb p.Kolare nlaclĚího.

140

232L

2322

1a5g:1859

19.12./odp./ std. 21 duch.luooac;ilgggbultt1'JÉ-éggh

LudaŤgkÝ tro.i lÍgt. (Viz ě.1oo8.} /c/

Ve proepěch sboru zpěvoher-

ního.

?.6"72./adp./ std. ggs9}{!: trag. v 5 J" od ď.tV.

Gogtha. PŤeklgd od J.J'Kolara. T|u<lba od

ilK.

L. 
"en 

Beethovena. ,/C./

Ve proepěch Kar"ls Š1uenov-

gkého" ?3z7

1859

1. }../odp",l' std' Kr1Ělof a Benatr- s!gL:E1tg!}9:

g.éE (vrz ě '1556. )

ŽEslcg z E!AW: Tes. v 1 J., d1e

franc. novelety od sna l{erudy.

pŘrv.nŽg}.IÍ $uíNr{ : {nzuTosr v
LpNŽFtsTv!: Draoat1ckf áert v } J. od c.Á.

G6rnera. PŤeklad oťl Á.Prachovskéllla, /C/

Yo proopěch E11šky Peškové" ef-eÉ

2" }'/odp"./ Std. ?ek]'g:uÉ prÍ.ryc. (Yra č.]'948. )

{Ersels-Yllg$bqre. (Ytz

č.2325,} /c/ ?.329

6. l.,/odp.,/ Std" ĎÁar,irv Cop' aneu png!ťDl 1, sfEo:

M9Y0E' Praěka ae zpěvy a tanc1 Ý6 3 oddě16.

ních, dle K.Juina a L.F1erxa oit I'.warttncel.
23?5

1.41



1859

Budba od kapelního oÍgtra Karla B1ndrd, /c/

Ve prospěch r'osofo Sekyry. 2]3o

9. l . /odp./  Std l  hn1chové. (Ýtz é,654.)

PoI,tQ P ED souDEM. Žertovn5Í ba-

let v } J. a 2 obrazích, oestaYen oil balet.

ního nletra rl.Yogla. Buitbe od kapelnÍho Eistra

E.Tauwltze.

číglg o. i2. 42 eneb RekrutÝTka

v Kocoutpkově. (YLz ě.2299.) /c/

ve proopěch sboru baletního. 2331

L6. L./odp./ std. PÁNoš ŠIBAL gn6b sTAŘÍ KoBťtKÁŘI

NA .Nír&WÁcE. (Vlz č. u51' 19??. )

Nov;/o uveilenín v gcénu.

Žensk.Ých se štítí . (Viz ě . 13?8. )

/c/
Ve prospěoh fi.,J./ Kolara

stqršíbo. ?732
23. L./odp./ std. MNoBp. PqYn(u PR9 NIc zÁ NIc.

ves. v 5 J. od lt.Shakespeara. Zěeštil g ku

pŤedstavení uepoňádal,J.tlIa].Ý. /C/

Ve prospěch rlana lop1la. 233:

30. l./odp./ std. 'Dgrebák aneb Dobré ..iádro v Ěpgt-

né.gkgšáocE. (líLz ě.2729.) /c/ 2334

2. Z./odp,/ St.d'. tt{ul. aneojuÍŘnNÍ p.Řavrrsrovcrj

s vRš9vcI. Dranat1cká báeeř ve ětveru dějství

1859

e pŤe ehrou o<l F.V..IeŤábka. Sbory oil kapel-

nÍho nlgtra E.Í.auvttze. /C,/

Ve prospěch Magdaleny Eynkové.

D1n1trí lvanovtě. (V1z ě.21o?.)

2335

6,.  2./odp./  std.

/c/
Ve proopěcb tI.K.Chranoety.

L3. 2,/odp./ std. StĎelec kouzelnílr. (!Lz é.651 .)

/c/
Ve prospěch kapelního nisttra

E.Tauwltze.

N. 2./odp../ std. MATKÁ ̂  sYN. č1n. v ! J., obsa.

Ženlch ve 2 odilěleníeh. Dle rronánu Brenerové
'Sougedé.' od K.Blrch-Pfe1fferové, pŤekladen

J.V.tomn1ckého. /C/

Ve prospěch Marle Llpšovér

2,|. Z./odp./ std. Panna orle{nskÁ. Romant1cká

trag. ' .  (Vtz ě.1,130.)  /c/

Ve prospěch E.Wledernannové.

6. 3../oťlp./ Std. Dugh ěasu aneb Nágledkv naškar.

l ího  bá lu .  (V t z  ě ' 13o ] ' . )

?336

2337

2338

2339

Po1ka oŤeťl soudgn gneb Všlchnl

ta lcu. lí .  $1z ě.233L.)  /c/

Ve prospěch Václeva Banetnera. 2340

7. 3./odp./  Sžd. Veee1ohre na nostě.  Fraška. . .

(Vtz ě.80o. )

l r

L42 143



18t9

Builba od kapeJ'ního ulstre Kar1e Blnclra. /c/

Ve proepěch rlosefe Sekyry. 2330

9. 1. , /odp. ./  Std.  Ženíchové. (Ýtz ě.654,)

PoIJil PŘED souDEM. Žertovn5Í ba-

let v l J. a 2 obrazích, oegtaven od balet-

nÍho nlstra .l.Vogla. Hutlba od kapelního nlgtra

E. Tauwltze.

číelg q. 12. 45' 
"''"o 

'"*'u..o.o

v Kogourkově. (t|tz ě.2299., /c/

Ve proepěch sboru baletního.

16. l.,/odp./ std. PÁNoš šIEAL gneb sTAŘí KoBYLK/(ŘI
. 

NA NÁ[ítuYÁcE! (V1z č.1151' 19?7.)

Novfn uvedenín v scénu.

ŽenskÍch ge štítí.  (v iz  č.] '3?8.)

/c/
Ve prospěch /J.J./ Kolare

sterěÍho.

23, l./odp./ std" MNoHQ_PQvl& PRQ-lEc AA NIc,
' .  ves.  v 5 J .  od l iÍ.Shakespeara.  Zěešt i1 a ku

pŤedstavení uepoŤádal ,I .vIaLÝ. /C/

vo plospěch Jana Lap1la.

30. l../odpil std. Derehák-aneb Dobré .iádro v špet-

l ré-ekoŤápce.  ( !Lz ě.2129.)  /c/

2. 2./odp,/ 9td, BÁNA aneu sE[ĚgNÍ p&níl.ysrovtg

s vRšovcl. Drenat1cká bégeř ve čtveru dějství

1859

s pŤedehrou od P.V..IeŤábka. Sbory od kapel-

ního nigt:ra E.lauw1tze. /C/

Ve prospěch Magdeleny xyrrtové. z]3l

2./odp./  St<l .  Dln l t r l  lvanov1ě.  (v1z ě.2107.)

/c/
Ve proopěch rI.K.Chranoety. 2339

2,/odp./ st,d. StĎeleg kouzolník. (YLz ě,65,|,)

/c/
Ve proepěch kapelního mistra

E.Tauwitze.

2./odp./ Std. MAŤKI A sYl{. ě1n. v ! J., obsa.

žen ch ve 2 od.lělgních. Dle ronánu Bremerové

,.Sougedé,. od K.Btrch-Pfelfferové, pŤekladen

rI.V.Lonrr1ckého. /C/

Ve prospěch llerle l,lpěové.

2./odp./ Std. Panna orle{ngká. Ronant1cká

t rag . . .  (V tz  é.] ' , ] .3o . )  /c /

Ve proepěch B.Wledernannové.

3./odp./ Std. Dugh ěasu aneb Náeledkv naškar-

r rího bá lu .  (VÍz  ě .13o1.  )

Polka pňed gouden aneb Všlchnl

tgncuJí .  (v1z  ě .233L , )  /c /

Ve prospěch Vác1ava Barnetnera.

3 . /odp. /  S td .  Ve .ae lghra  na  nos tě .  F raška. . .

(Vlz ě.8oo. )

2331

2338

2331

23.;É

2333

ÉJ)3

6 .

13.

20.

27 .

6 .

2339

2340

r42

7 .

Lt{3



1859 1859

Rohovín ětYero}rÝ.  (VÍz ě.867.)

voDNÍ žÍNKI vtT^vsKÁ. Pantonl'na

Ý I J. se ětyĎnl ekupenínl' uspoŤádaná od ba.

letního nietra ,I .YogLa. /C/ 231L

*c. 3.,/odp.,/ Std. ěarovnÝ zálo. i aneb líalíŤ. v1la

e hogpodskár Ntz č,.L4?5, L9o3.) /c/

13. 3."/odp./ Std, Ratynka hglLbrone&Lgneb Zkou-

2342

šenÍ.ohltěAg (!tz ě.2257.) /c/

PrÝní vyotoupení el. L1b1cké.

/Lunír 1859.l 2343

i9.  3./odp./  std.  Dl .b líE z hor.  (Y lz  é,227,| .)  /c/  2344

20: 3../odp./ std. rnÁ! .lrnrřrcn.rv. Hletorlcké

draoa v 5 J. od s.Shakeepeara. Dí} I. PŤeklad

od L.čelaLopekéllro. /C/

/.' lrtÝ pŤeklad vlz ě.1o4o./

Ve prospěch Ánny Kolarové. 2342

27. 3./odp.,/ Std. Jelva aneb Slrotek z Rueka. Me-

lodrana. . .  (V i 'z  ě .91o'  2L25.)

Zánecké gcho.ly a oetruhová uI1ce

č111 o ..ledno oatro níž. (v1u ě.1'oo,) /c/

./Dnthá hra oznaěena Jako pre-

ll;léta./

Ve proepěch .Iana Kašky. 2319

3, 4./odp,/  Std.  . lan za chrta d{n.  . . .ve 4 J . . .

Ye prospěch Karla Poláka. 2317

144

1o. 4../odp./ std. gituoÝ 'rRAčKdŘ. čtn", v 1 j. z

franc. i l le Melegvl l}e od Frledricha' gčeště-

ne od B.l lovotného.

tíRAiIE sI NA vDANoU. Žertovnf vf-

jev dle Genée od B.Ncvotného.

q'ENoM r zLATÝcH gneb MNoHo I'Ás.

Kl A M/ito PENĚZ. Ves. v 1 j. zčgšt1l J.K.

ZbraElavekÝ. /C,/

Ve prospěch vdovy pí Chauero.

v é .

l7 .  4 . /veé./  s t ,d .  PRosIov  od.J . J .Ko la ra .

BluchoněqÝ anob Ábbé ťte 1.Eoég.

l l l s t o r i c ké  d r aoa . . .  ( vÍ z  č . 952 . )  / c /

Ve prospěch rlstavu hluchoně-

nfch.

25. 4./odp./ Novnd. z PĚTI sToLEtÍ. Dlalogick$ pro-

g lov  ee  skupenín l ,  e loŽen ku o tevígnÍ téhož

divadla od G.Pflegra.

Kare]. škreta. česk.Ý nalÍĎ. (V1z

é . I 27 J . . )  / c /

První pŤedstavenÍ. - Novou

pŤední oponu zhotoví1 e.k. dvornÍ d1vade].ní

oa líŤ G.Brogch1 n l .  z  VÍdně.

26, 4./odp,?,/ Novnd. Ševcrtv vvghovanec ě111 on nebo

ona ? (V1z ě.2ooo.) /C.návéét,t/

i '148

2349

NE

$Lz é.828,)  /C/

L45

?3rt



1859

Rohovín ětverohÝ. (Ylz ě.867. )

vQllNÍ ŽÍilKl VLTlvsEÁ. Pantonlne

v l j. se ětyÍní BkupgníEl' uepoŤádaná od ba-

letního n1etre ,I .Yogl'e. /C/
g. 3.,lodp.,/ std. čarovnÝ závo.l aneb MalíŤ. vl].a

g.hosDodgká. (VÍz č.}425 ' L9o3.) /c/

13. 3../odp./ std. Katynka bgllbronská aneb Zkou.

šení ohBěn. tYtz ě.225,|.) /c/

První vystoupen{ s1. L1blcké.

,/Lunír 18i9.. 2]43

i9. 3.,/odp./ sra. p&ue.s-!gí. Qtz ě,227,|.) /c/ 234.s
2o" 3../odp./ std. rnÁr.-.lrnpfilcn. tv. H1stor1cké

drarna v 5 j' od W.Shakeepeana. Díl I. PŤeklad

od t.če}skovgkého. /C/

./.IlrtÝ pŤeklail v1z ě,.Lo4o,/

Ve prospěch lnny Kolarové. a*

27. 3./odp.,/ Std. tlelva aneb Sirotek z Ruska. Me-

Iodrana... (tÍLz ě.91o' 2125.)

Zánecké gcho.ly a ogtrubová lrucq

ě111 o . iedno oatro níž. (v lz  č.1 'oo.)  /c/

nléra../

./Dnthá hre oznaěsna Jako pre-

Ve proapěcb .Iana Kašky. 2346

Ve proepěch l(árla Poláka. 2317

144

1859

1o. 4.,/odp.,/ std. cfruDÝ ERÁČKAŘ. čtn.' v } j. z

franc. dle Melesvl1le od rrÍedricha' rěeště-

na od B.Novotného.

Bn&'E sI NA vDANou. Žertovnf v5t.
jov .l1o Genée oťl B'Ncvotného.

JENoM R zLATÝcq Bneb MNoHo tlis.

KÍ A MjíLo PENĚZ. Ves. v 1 j. zěgšti} J.K.

Zbraslavek!. /C/

Ve proepěch vdovy pí chauoro-

vé. ?3{g

l,|, 4./vaé./ std. lRoslov od .I.J.Kolgra.

BluchoněqÝ angb Ábbé ťte 1,Epée.

} l letor1cké draoa. . .  (vÍz č' .95?") /c/

Ve prospěch ristavu hluchoně-

n5ich.

25. 4./odp.,/ Novnd. z PĚTI stoLETÍ. Dla}ogickj pro.

s lov  se  ekupením1,  e loŽen ku o tevígní téhož

dlvadla od G.Pflegra.

Kare l  ŠLreta .  českÝ na lÍŤ.  (V1z

é.].2,|I.) /c/

První pŤedstavení. - Novou

pĎední oponu zhotov i1  e .k .  dvornÍ d lvade] .ní

na1íŤ G.Brogch l  n l .  z  VÍdně. 23ž0
26, 4./adp.?,/ Novnd. ševcrlv vvchovenec ět11 on nebo

ona ? (YLz é,2ooo. ) /C-návěátt/

2341

2342

ei49

(lÍLz é.a2a.) /C/

r45

235 1



1859

?'1 . 4./odp./ Novod. Ševp v vvchovanec ě1l l  0n nebo

ona ? (Vtz ě.2o0o.) /c/ aj,2
L. 5,/odP,/ Novnd. S1roteE lglgodskr'. (Vtz ě.2104.)

/c/
51. Kolíneká ott dívadla v

Brat is lavě J .h.

8.  5, ladp./  Novnd. BŤel ls lgv a . ' l tka.  (V1z ě.1623.)

/c/

2353

./Prtvodně ohlášeoo./ SttgkoalckÍ

dud-ák. (Viz č.161]'. ) /I,uo.lr L859/ 2311

14. 5./odp../ Novrnd. Ďéotrlg-cbe qneb Merenda ve Stro:

movce3 (Viz  ě.2330,)  /c/

5./odp./ l{ovnd. tpi]peŽgíc:!! (V1z č.1197.) /c/

51. Ko1íneká od ťiivadla v

Brat1s1avě J.h. . První vystoupení J.Mošny.

9./odp./ Novnd. StteEpnickÝ dgdák gne!-fuQy-dl-

v lÍch-žgE. (VÍz č.16].1.)  /c/

5./odp./ Novmd. Taras Bu1ba. Obraz kozáckého Ž1-

vota na UkraJ1ně. . .  (YIz é.22L3,)  /c/

2352

?356_

23-r7

Ye prospěch reŽÍEera J .J .Ko.

Král Vác1av e ,.igho kat. (Yiz

51. KolínEká od ilivadla v Bra-

2388

a

1859

e. 6./odp./ }lovod. Krrěz a vo.iá! aneb B1tve u klášte:

rq ekaltckého. (Yiz č.1740.) /c/

5. 6./odp./ NoÝod. l{uka chudé ženy aneb Sí]'a na.

teŤekého grdce.  (Ytz ě.1593.)  /c/ 216 l

13. 6./odp./ Novnd. PrecÍoga. eoaniIé ťlěvěe clkán.

pké. (V1z é.9ol . , )  /c/

51. L1bická vystupuJe naposle-

dy .

6./adp,/ Novnd. E{á].ovna a .1e.Lí m1logtník. (V1z

ě .1766 . )  / c /

6./odp./ Novod. BagkrotéŤ a krepéřkq.-c!g!.-z&suš:

236?

236'3

ka g s1avnost1 ve-Evězdě. obraz ze ž1vota

oěš{anekého. . .  (V1a é. l6LB. )  /c /  21Qq

6,/odp, /  Novnd.  . I lŤÍkovo v1děnÍ.  (v l z  č.1683. )

/c/ 2365

1./odp./ Novnd. Dqborah gne.b Kňg3{an g.lž:L{o:!g.

(Y1z č.1753, l93L.) /c/ 236s

7./odp./ l{ovnd. Mlkg1áš hrabě 4lÍnsk.Ý-gneb-Ds!x:
tí S1getu q{-Turkú.. (Vtz ě.1159, L944,) /c/ 236,|

t7. 7./odl../ Novnd. Galejní gtrocl aneb Sval lq .Y 
3

mlÝEě alderqngkém. {!tz ě.LI72' 223l,) /c/

aL. 7,/odp../ Pštroeka 9vn oouětě. {TLz é.2I5I. ) ,/Lumír

)16?,
=l:=

t8r9/
Te proopěch P.BrauJra.

216_0

1 9 .

1 0 .

1 5 .

29.

3 .

? 2 "

lara.

29.  5./adp./  Novmd.

é,.L742. )  /c /

t is lavě J.h.

146

2389

L1'.l

?36e



/9/ t.!'il.bo .!ilc.. |a,'. ě.L,g3.) /c/
sl. rotínllá otl dtrldb Ý 13. 6./oó9./ íovlil. P&ót'o.!. .D.ni].é itě'č. cltán-

BÉtt!r!v. J.n. zDj *!! (14' č'9or.) /c/
a. 5./oěD,/ xo'!d' !ĚgE!g1!!-!Jl!!!3. (v!'r ě.1623.) sl. LlDl'ctá vystuPuJ! E9osl..

/c/ .tý.

./Pr]vodně ohléšeno,/ $leekoaÍck

dudák.  (V iz  ě.] .611.)  /Luaír L859/

19. 6./odp,,/ Novmd. EEálovna a . igJí rnl loetník. (Vlz

14, 5./odp../ Novnd. Ďáolr] l-coo aleb Mergnda ve Stro.

ě.1766.)  /c/  ?f l63
26. 6./odp./ Novod. BagkrotáŤ q krenáŤkq aneb Zlouq:

18q9

27. 4./odp,/ Hovnd. Ševcrlv vvctrovanec ěi]1 On,nebo

ona ? (Ylz ě.2ooo.) /c/ 23q2 ' (|

L. 5./odp,/ Novnd. Slrotek lowoods}ď. (Viz č.2104.)

23u

novcé. (Viz ě.2330,) /c/ 2355

15. 5./odp. ./  Novnd. lq i ]polníc l .  (V lz  ě.1197.)  /c/

sf. KolÍnská od ťlivad1a v

Brat1e1avě J.h. - První vyotoupení J.Mošny. 2356

76, 5./odp./ Novnd. 9!reE9g19EÍ-gugéts-gne!-gggJ-d1:

v.rÍch-Žgn. (Ylz ě.1611.) /c/ ?35,| 
- í.

22. 5./odp.,/ l{ovnct. TeEes Bulba. Obraz kozáckého Ž1.

Yota ná UkraJ1ně. . .  (V1z č,.22L3,)  /c/

i 18t9

z. 6./odp./ l{ovod. (něz a vo..|ák qncb B1tva u k1ášte.

rq gkelického. (Ylz ě.174o.) /c/

5. 6./odp./ |[ovod. líuka qhudé žen.v anEb Síla na.

2363

236 1

2g-?

ka o s1avnostl ve Hvězdě. obraz ze žlvota

měš{angkého. . .  (V l z  é. l :6L8 . )  /c /  23Q '{

.  í .  29 .  6 . /odp. /  Novnd.  rÍ lŤíkovo v1dění .  (v l z  ě .1683. )

/c/ e:65
3.7./odp./ Novnd. Deborah ene.b Kňeg{an g-žl-{o-y.!g.

(V1z č.1753, L93L.)  /c/  2] ,66
1o. ?.,/odp./ I{ovod. ltlkuláě hra-bě ZEingk.!' aneb Dobv:

tí Slgetu o.4 Turkrl. (Ytz č.1159 ' Ig44.) /c/ 236,|
L7. 7./odp,/ Novnd. Ga1q..lní otrgg!-gneb svallq-y 

'3

nlrině a1derongkém. (lÍíz é,lj-72, 223I,) /c/ 2]q9
2l. 7,/odp.,/ Pštroeka 9yn oouĚtě. (YIz é.2L5L.) /Lunlt

t8r9/

Ye proopěch p.Brauna. 2fr2

Lara.

Ve prospěch rež1sera J .J .Ko.

' 1 q Ř#

29. 5,/odp./ Novnd. Krá1 Vác1av a .ieho Eqt. (V1z

é,L742, )  /c /

t1s1avě J.h.

51. Kolínská od dlvadla v B!ra-

146

?359

L11



r35a

24.7./odp. ./  i lovnťi .  Kar la XII  .  navrácení ge do v]-a9t1

aneb 0b1ežení Stra lgunťlu.  (v1z ě.1062, J-917.)

tc/

./Prlvodně ohlášeno./ Ďáb1ove baŤlna.

(vtz ě.23?8.) iLunlr La59/ 23.|o

2a. .|./odp.?/Pštroska črlFr pÍllr m .lBotlou surru

aneu gus.lŘ: r oĚrsrÁ puxčoŠrr. ./Fraěke se

zpěvy ve 4 . i .  od B.Hoppa'  pĎel .  od J .K.z .

Hudba od Ju.tíusa Hoppa./ /L|nb 1859/

11;  ? . . /odp. /  Novnd.

/.jÍnÝ pňektrail vlz ě.1168./

Va prospěch J.setyly. 237I

Žídovla aneb Steroěeskl' soud.

14 .

tr.

leÍl

8./odp./ Novnd. Snrt Ollvera Kronwelle.-lord-

protektora AnEllckgr NLz é.2ťIL.) /c/ are

a./odp./ NoYnd. ltžrúv neč. Ntz ě,995.) /c/

&. (vtz ..,,.í]"]."l"]l]l.*"í"Ťffiť*
é.2379,) /llluo'ít L859/ 2317

8./adp./ NovDd. U ĎÁBlovr PoToKA aneb NÁM&uvt

NA šumvĚ- obraz ze ž1vota venkovekého ve

4 oddělenÍch, dle franc. G.Sandové od Ch.B1rch.

Pfelffrové. PŤeklad od V.Lomnického, /c/ 2378

8./odg.?/Pétrogka Všlchn! se hašteŤÍ. (Vlz

é.L253,)

ČeskJi doulovo1ník a frencouzgká

se l ka .  (V l z  ě .23?3 . )

PnoDANd-LisKA. veB. v 1 J. od

J.Neruťly. /Lunír la59/

vo ploapěch M.Hynkové.

9ány a  h !saň1.  (V l z  ě .1866. )

Nevglnícl aneb 1g1.. lor a olga.

2379

2180

Trag. .  ,  ( , tLz  é,99o. )  /c /

9,/odp./ Novnd. Ptgžgká . lěvečkl a vonkovgF.1'

togaryě aEeb PaJ.lěslva i lcerg. (Viz ě.1587. )

/c/

e391

2L.

25.

( v l z  ě .1458 . i  / c /

4.  8. , /odp.?,/Pštroeka čech a Něnec.  (V iz  ě.62o. )

ěEsxÍ ooBnovol'rÍr l rnnncouzsx{
SEI"K^. /Konickf' děJ v 1 J. od L.Schne1dra. Pro

české dlvad1o vzclě1a]' J.J.Kolar.,/ f i 'unír La59/

/Pwní hra v novén obsazení../

Ve prospěch p.Kolara nl.

7. 8./tÁp./ t{ovnd. obležení Prahy od švédr! eneb

Vážnost  g  udatnoet  ěeská .  (v j ' x  é.592. )  /C/ 211 4

11. 8./od.?/Pštroska PruŽsIíÍ FLAmFDR. (Vlz ě.15?8.)

/Lunb 1859/

/Nově uveťleno ilo scény.,/

vs proopěch J .K.Chranosty.

148

237 2

e3't3

4 .

28 .

11 .

8. /odp. /  Novnd.

/c/
9. /odp. /  Novmd.

2375

r.49

2382



' I  qqo
%

21. 7./odp../ Novnd. Karla XII. navrácealt se-!!o v1ast1

gneb obleŽení Stra1gundu. (v lz  ě.1062'  194?.)

/c/

./Púvodně ohlášeno/ Ďáblova beŤlna.

(vj.z ě.23?8. ) r,Lunír }859./ 23.to

28. .,! ./odp.?,/Pštroska ČtrŘ: pírr m Jnorox surru

gneb nusAŘi r DĚTSKÁ PuIčoŠK^. ./Fraěka ae

zpěvy ve 4 j -  od B.Hoppa'  pŤel .  od J .K.z .

Huclba od JurÍusa Hoppa./ /LÚDít 1859/

3I ;  1 . /odp. /  Novnd.

/ jÍn j  pŤek lad v1z  č.1168. /

Ve proepěch j.Setyry. 23.|l

Žídov*a aneb StaroěeskÝ eoud.

( V l z  ě . 1 4 5 8 . )  / c /

4.  8. . /ottp.  ? ,/Pštroska čech a i lěnec.  (v1z ě.62o. )

237 2

čEsrf pognovq],NÍr l rRANcouzsK,li

sELKl: /Konickf. děj v 1 J. od t.Schne1dra. Pro

čaeké d1vad1o vzdě1al J.J.Ko].ar../ / l"unír Ia59/

r.4.

15.

Jgg

8./odp./ Novnd. Snrt ol1vera Kronťe11a. lord:

orotektora Ancllckgr Ntz é.2l7L,) /c/ 2376

8./odp,/ Novnd. Žilkrlv nEč. $íz ě,,995.) /c/

/Ptlvodně oh}éšeno./ !égY.t !uga.

Ď1. (Vlz č.1866.) a ltgbRlLulgEa. (V1z

é.2379,) /ltlun'ít L859/ 2177

8,/odp./ Novmd. U ĎíBlovr Po1oKl eneb NÁMLUVÍ

NA šuMAvĚ-: obraz ze Ž1vota venkovského ve

4 odděleních, cl1e franc. G.Sandové od Ch.B1rch-

Pfe1ffrové. PŤeklad od V.Lonnlckého. /c/ 23,|8

8./od!.?/Pétroeka Věichnt ge hašteĚí. (V1z

ě .  1253 . )

česk]i dobrovolgík a frgncouzská

ee1ka.-  (Y lz  ě.23?3.  )

PnoDAN{ &l{sK4s ves. v 1 J. od

J.Nerudy. /Lunb L859/

Ve proapěch M.Hynkové.

Dány a  hugaŤ1.  (V l z  č.1866. )

2379

2L.

25.

/Pwní hra v novén obsazení../

Ve proepěch p.Kolara nl. 2313

ob]'ežení Prahv od Švédrl aneb

28,8 . /odp. , /  Novnd.

/c/
4. 9./odp,/ Novmd. sevo' lBícl aneb Tsl.dor a Olea.

T r ag . .  ,  ( , { L z  é , 99o . )  / c /

11. 9./odp./ Novnd. Plažeká děvečk{-e vonlqlěEl l

tgvaryě  aneb Pg1 lěova dcera .  (V i z  ě .1587. )

/c/

,|. 8. l(Áp./ Novnd.

Vážnost a udatnoet ěeská.  $íx é.592.)  /C/ 231 4

}1. 8.,/od.?/Pštroske PRAŽsIcÍ pIÁlm}íDR. (Vlz ě.15?8. )

/Lunb la59/

/Nově uveileno do scény.,/

vs proopěoh J.K.Cbranosty.

148

2380

aSst

2375

r49

2:lB2



lE59

]- i" iJ ' . . ,o ip.,/ '  }ě. 'rosks @ (vlz

ě " 1605. ) ,/tueÍÍ }8'9,/

!e proepěch K.Šlnanovgkého. 238?

18. 9./odp./ ldovnd. K^IEŘINA II. an6b ZJEYENí U

l{RoEU. Ptlvoilní ěin. v 5 J. od ctl.B1rch.Pfe1ť.

farové, pŤekiaden rT.V.Lourtckéha. /C/

25. 9.loěp./ }|ovud. Vězgí-ertgb-zngtek na.l anetek.

(Y lz  ě.1979") , /e/

2a, 9./odp.l Novnd. Paěetové aneb Schrlzka u Koč1čí

halY. ttÍLz ě,.978.} /C/

2.1o./odp./ Novmd. SlepÝ oládenec. (Viz č.]'o6o.)

/c/
/Pt}vodně ohléěeno./ Eaní slád-

ková. (Viz ě.1?38.) /Lurrír L859/

6.lo",/oilp.?./ Pštroeka Frzavé vlagyg (V!d é.2265.)

/Lunír L859/

9.la./odp./ Novmd. CERÁM stÁW. Proglov oit tI.J.Ko.

1ara.

Rod evo.legovskÝ. (v1a ě.928. )

/c/
Ve pnospěch zíízení ponníku

na lrrobě zvěčnělého básníka V.K.K11cpery.

L6.Lo./odp,/ Novmd. ŤUREI( voKuBKA z KozíHo PLÍoKU.

Frgška v 1 j. ' d1e franc. pňel. J.K.Zbraglav-

gkÝ. 1

2385

2l8.p

2397

' l Ř co

2384

"?Ťevrž?gá siánla" arzutqgt v

ngnžels lvÍ.  (V1z ě.2328. )

r doblé 'i ltro. otěel (Vlz

ě . L72? . )  / c /

Ve prospěch Jana Kašky. a39o
23.10../odp./ l{ovnd' JARosLAv šŤERIIBERK aneb Po-

ruíŽru nror.roorr} u orcmoucg. Hlatorrlcké itrena
v 5 á, od L.RansnarLna. /c/

Ve prospěch Ellšky Peškové" 2391

3o.lo..uodp../ Novod. AMEŽKA tsERNAI'ERo}'Lengb zdPAs

LÁsKÝ s KoRuNoU. B1gtorlcké draoa ,/v 5 J../

od B.Hebbla. Pňek].ad od c'.Sl'.Haěta1gkého. ,/C,/

/.IÍnf pŤekl.ad Y1z ě.l45, 57a./

Ve prospěch rlana LapiJ'a. 2392

L"II./odp./ Noved. Krélavne a .1e..lí n11ogtník. (Y1z

2388 , .  
0,L766.)  /c/  2393

6. l l . /odp./  Novmdl.  Brute.  pue{ Cégara.  (vtz ě.1722.)

PoŤoPA sLĚ!A. Ves.o 2 J. od

V.K.K11cpery" (Z pozrlstal5|ch ep1er) básníko-

vf crr. )

2389

cEoD K ŽELEZ$É HUTI. Balada oťl

F.Schll]"era, pŤeklaťleo J.Purkyně. Provázena

6 žIv$ni obrazy e hudbou od .l,. z lTebrrl' (K

e1avné panět1 stoletfch nerozen1n l,.Scht'1].e-

Íe.) /c/

150 151



si.E

i]' ;ofjpr'/ .]'-šir$gkts :isgl..gg-!gr.{bg-Žry* iV i "z

é'1s05. ) ,/Í,ueÍť }859,/

!e proopěch K.Šlnanovského.

l8" 9../odp./ Novnd. l(^tEĚINA IJ. an6b zuEYE!Í u

HRoEUl Ptlvodní ěÍn. v 5 J. od Ch.B1rch.Pfe1f-

ťerové, pĚBkiedeÚ .I.V.Lomr1ckéha" /C/

25" 9"loap.y' Hoygd. YSffnjí gng_b_?qetgk nad apatet.

(Y i g  č-1979" )  / t /

28. 9.,/odp.l l{ovnd. Faše:ové -aneb-58.!É:atsg-u-.l(oč1č{

hqry ' .  NI* *.978.} lČ/

2.lo./odp,/ Novmd. 91eo.:i Bl4denca: (víz č.].060. )

/c/
y'Ptlvodně ohléěeno,/ Paní slád.

ková. (Vlz č"173á,) /b)Úíl^ L859/

6. lo. , /odp.?./  Pětroske Zrzavé v laey.  OtLz é.?265.)

/Lanir L859/

9,Io./odp./ l{ovmd. cgnÁu sr,Ávt. Proslov od J.J.Ko.

lara.

/c/

Bodl gvo.1aEovskÝ. (V1z č.928.)

ve pfoopěch zŤtzení pooníku

na brobě zvěěnělého básníka Y.K.Klicpery.

]'6.].o./odp./ Novmd. TuREK voKt'RKÁ z KozÍHo PLÁcrU.

ÍrašLa v 1 j. ' dle franc" pňel. J.K.Zbras1av.

gkÝ.

2383

!ŤevrŽoryi-gi 4&ir.?o .lrauLo g,t' -l

nar . ržalstvd.  tY1z ě.2328. j

I Qobré 'j1tro. otěel (Víz

é.L722 , )  / c /

Ve prospěch Jana Kašky. e39o

?3.1-0,/odp./ Novnd. !'AnosLAv šŤERNBERL gnob Po-

nÁŽI{A Mowooi.u u oroMoues. I{1storické iltems

v 5 J. od t.Hansmanna. /C/

Ve prospěch El1šky PeĚkové" 2391

3o.1o..zodp.l Novnd. AIirEŽKA BERNAuER0T$ lmeb zdPAs

LÁsKÝ s KoRuNou. E1storlcké drana ,/v 5 J.,/

od B.Hebb]'a. PŤeklad od J.S1.Baětalského. /C/

á1nf pŤeklad v1z ě. l45,  ,78./

Ve prospěch Jana Lapí1a. 2392

L"ll./odp./ Novnd' Králpyna a .Je.ií m1lostník. (Vtz

239á

2385

2166

2387

2388 
.  

O,t766.)  /c/  S lg l
6.L l . /odp./  l i lovmd. Brut .e,  oug Céeara.  (vIz é"n22.)

PoToP^ svĚ!A. Vee.o 2 J" od

V.K.K1lcpery. (Z pozrletalfch epl.arl báeníko-

vfcrr ' )

?349

cHoD r ŽELEZNÉ !ruT1 . Ba].ada od

F.Schíl]"era, pŤekIadem J.Purkyně" P:rovázene

6 Živ$ni obrazy a hudbou od A. z Ýíebrrl. (K

elavné panět1 stol.etÝch narozen1n F.Schi l le-

ra.) /C/

r50 151
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Ye proepěch rež1eéra rI.J.Ko-

1ena.

13.11.,/odp./ t{ovnll. Dlv-ÁDlo.4.sgfu-aneh P.RAVZOB

TlBTuFrA. ves. v 5 J. od K.Gutzkova. PŤe1.

B.l{ěncová. ,/Cl

20.11 .,zodp.,/ Novnd. U ááb1*ovg potoke.gge!-Nég1ugy

na š-unavě.  (T!z ě,23?8.)  /c/

Ve proepěch Frantíšky Bollar-

dcvé.

2?.11.,zocp.,/ Novoil. Chyba Uvkrl ggsplglléEÉy-dqgrg:

( !7 z  é .1965 ,2295 . )  / c /

4'.12"/adp,/ }td, Kor1-qlan . Yo.i gysd gg.lÍgg!Ír'

/c/
PŤi elavnén ogvětlení.

8.12../odp./ Std. l ivaolo q;gv.Ět -gneb Prevlor

T-ar!g{!gi $iz ě.2395.) /c/

./Púvodně. ohlášeno,/ D1b]-ík 4 hor'
(V1z č.227,| ,)  /Lunlr  L859/

LI.Iz./rdp./ std, Faust. (YLz é.2L35.) lc/

lB.Lz./odp./ std. rn{r, nrgna8l-DRgEí H1stor1cké

draroa v ' j. od i{.Shakespear:a. PŤeklad od

t"D/ouchy/, /C/

Ve prospěcb tI.K.Chranosty.

SVATo' lUlK .anqb-zÁBuB4 nQDu

yRšovsKÉlto. Blstorlcké drana v 5 J. od F.V.

1859-1860

Jeňábka. (ltágledken vypeání cen p. F.F1nger-

huta na neJlepĚí dranetÍeké préce od p.soucl-

c Jednohlaeně druh$n akcea1ten poctěno,} /C/
2391

2395,

21eQ

2397

2398

2329_

2489

?401

1 o

Ve proepěch Anny Kolarové.

1860

}./cldp../ Std. fIilIEIll& YEI^9ERovr( ane! vÍrĚz-

gryÍ.ulglq ilÁD oŤcovsKÝ!Í sEDcE$,.l. Dějep1sná

ě1n. v ' j. od Oekara Redvlce" PŤeklad od

J.v.Lonnlckého. /a/

Ve prospěch F.Kolara m]'.

l . /odp. ,/  Std.  Vrát i l l  z  Kgr líng.  (VLz ě.2].o6" )

/c/
1./odp./ St.t. *$ps@.' ,/HÍ8torlcké drana v

5 J .  od F.Schl1 lera '  pňel .  od r] .S l .Haěta l -

akého..1 /Lur.ír L86o/

/Íét' aázev/ $gii*ng.t.Í Ft*uo"

:-Jc!gc.š: /Ťl

Ve proepěch tr.Šlaanovgkého.

1../odp.l Std. nBá{ffgg&*pi-Bluíš1-gqebj$áRE=

nÝlntlrqH r .:{Eo r*rgYĚsrE' Ťrag. ve 3 j. od

rÍ " l{erudy. ./C/

Ye proopěch Frantíška Pokor.

2lB3-

e4a3

.eáa*

L4s,E

( v i z  ě . 2 2 1 5 . )

26,72./odp./  Std.

6 .

8 .

15 .

t52

ného .

153

e{.46-
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Ve proepěch režiséra J .J .Ko-

lsra.

13.11./odp./ Novnd. IIV_ADIQ A SULangb pRAV?Og

ŤÁETIEEA! Ves. v 5 J. od K.Gutzkova. Pňel.

B.Něncová. ./C./

2o.11 .,/odp.,/ Novnd. U áéb19ya pqtoke qneb-{én].uvy

!e-.Š-cg*'ě. (Yt.z é.23?8.) /c/

Ye proopěch ÍrantÍšky Bo1lar-

dcvé.

27 ,ll., / odp../ Novnd . Ctrgba-'1Jávkg. aggbjeEeé&ŮY_é9g!9-:

$Lz  é .1965 ,  2295 . )  / c /

4',L2./odp.l Std. Korlo-lan. volevŮdce Ťínekj ' .

(Y iz  ě.22L6.)  /c/

I  "  12. ./oatp./  Std.

PŤ1 elavnén osvět].ení.

DtYg{lo q:-evě!_gggb-trqv zq1

te$uf!9: $íz é.2395.) /c/

,/Prlvodně oh].ášeno./ DlElí} z hor.

(V1z ě.22?7.)  /Lualr  L899/

!L..J'2./odp./ std, Faust. (Ytz ě.2L35.) lc/

18.12./odp./ std. sRáI, srqE$p-DBuEÍ. HÍstorícké

drarna v ' J. od W.Shekespeara. Píekla.l otl

T.D/ouchy/, /C/

2391

au.

279Q

2397

2198

2322

e4q9

a401

1 .

1859-1860

JeŤábka. ( l lágle<lken vypaání c6n p. ! ' .I lnger.

huta na neJlepěí dranatloké práce od p.soud.

c Jednohlaeně ilrut n skceglteo poct,éno.) /C/

Ve prospěch Anny Kolarové.

1860

l./odp./ Std. FILIPINA YElsERovÁ angu vÍrĚz-

sTYÍ-!,{sIČr ilAD oŤcovsKÝM sRDcEM. Dějep1sné

ěin. v 5 j. od oskara Redvlce. PŤeklad od

J.V.Lonn1ckéha. /a/

Ve proopěch r,.Kolara o1.

I ./odp. , r  Std.  Vrátnr i  z  Kar lÍng. (Y lz  ě.2}06.)

/c/
l",/odp.,/ Std. *nEsqo.. /H1storlcké drana v

5 J .  od F.sch1l lera '  pšel .  ot i  rÍ.51.Haěta]" .

ského../ /Lunl't L86o/

?.M

2403

.?aq{

/léá náxev/ Splknutí F1e-eha

v Janové. ,/!/

Ve prospěch Í.Šlmanovského" eáBá

15. 1../odp"/ std. nBá{9g9gÁ*!LnI}4l'š]-*aqeb.$saxg:

DÝlrrqrcn .l .lnEo r.{nvĚstl' Ťrag. ve 3 j. od

J"Nerur iY . . /C/

Ve prospěch Františka Pokor.

6 .

8 .

26.l-2,/odp,/ StA,

Ve prospěch J.K.Chranosty.

svAToPl,t'K'eneb zÁgUB{ BoDu

vRěqysKÉlro. Blstorlcké drana v 5 J. od f.V.

L52

ného.

153

e{0E




