
!s3q-1816
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2. PROLOO.

bžrr lv  neě .  (V1z  ě .995.  )  /Kaška;  F11Í-

pek;  Věe la  1835/

3./o6p.?/'IRÁt-A.g!qg-n&. (V1z ě.650. ) /Kaěka;

Yče1a 1835/

5./odp.?/'E$ovÁ3Jsg{KggÍ.' (Víz ě.?o?. ) /vceta

1835; Boh.LB35/

6./odv.?/'ffrKA mrogoe.AREvxí. /Quodllbet. / /Bou.

L835/

1 . /odp . ? /  M  (Y l z  ě ,649 . )  /Boh .

LE3'/

9./odp"?/ *EĚru{9EÍ."BIgšÍ. (Vtz ě.989. )

fu (VÍzě . loo9 . )
l/Boh. 1835; Kaěka,/

l:a" 9./adp.?/ po.EéJ!.r9'*.9!.ěe.l $Lz é.a722. ),/Kaška;

F11Ípek./

Soukroné pňedstavení u pŤíležttostl

návštěvy Jane Ko1léra.

z5.il.,/od,p.?/ 'ggrrnouŠEle .. (Vrz ě.662. ) /Boh.L835/

1836

?4. I./odp.z xlpgoŽK4 PAtÍÍ e"eb TŘI Žptg

HE\rĚEl4: (v1z ě.619. )

tŤ1 otcové na.1e(tnou. (Y1z ě.843. ) tvce-
la 1836; Květy 1836/

. 
(V1z ě.978.) /Květy ];836/

Ve ploepěch ristavu pro chudé.
6. 3,/odp.?/ le&Í&.c č1n. vc 4 J. Dle Kllcperova

or1g1nalu k pŤedstavení zŤízena od Í/yl.ra/.
(Vl'z č.1o21.) /Kvéry L836/

ve plogpěch r1stavu pro chudé.
12. 6./odp./ @ozraa (Vtz ě.1o46.) /c; Květy

L836/

v6 Proopěch rÍstavu pro cbudé.
26. 6./odp.?/ xnÁL .rrroŘrcq ÚTvmÍ. Scény aestavené

z drauy shakcgpgerovy. (V1z ě.ro4o.)
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.snrr.gc 
"""9 I{EvItrrÍÍ vIWÍcI. (Viz ě.95o.t

/Květy L836/

Ve prospěch rtstevu pro chudé.
3L. 7./odp./

Po!^.'Í. (Ytl ě.1048.) /c/
1. 8./odp./ ,.Loovrc. (Vlz ě.9]'o. )

Ye proepěch rlstavu pro chudé.
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'!4El.JB!ď-gnsbl

(vLz é.624.) /c/
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35i  5-1816

1815

?'2. 2. PROIOo.

ŽlžB v meě. $IL ě"99, .  )  , /Kaška; F11í-

pek; Věela 1835/ zJps'

1. 3.lodp.?z ' lRij!-AJEqo.nop.' (v1z ě.65o. ) /Kaška;

Vče1a 18]5/

31. 5./odp.?/ 
'3gQs3-l-.sogš9vĚ. (Vlz ě"7o,|.) /vceta

tB35; Boh.1835/

a. 6./odp.?Z tffru-prggOEgSEyUl /Quodllbet ./ /aon.

T 5

a835/
, | . /odp.?/  M (V i z  č"649. )  /soh.

!635/

9./adp"?/ 1&rr{g!Í-.Ru{š!. iViz é.989. )

tA:au!r-}Éso PRo vlÁsŤ. (Vlz ě.].oo9.)
l ,Boh. 1835; Kaéka/ 27II

]'8, 9./adp.?/ !surÉju1e,-.otě-9.l (Y l z  ě ' i722.  )  . /Ksška;

TŤ1 otcové nalednou. (V lz  č.843. )  /věe-
la 1836; Květy 1836./
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F11ípek.r

Soukromé pŤedstavení u pŤílež1toetí

návštěvy Jana Kol lára.

:5.).i./oép.?/ "EE!3noušEu. $Lz é.662.) /Boh.L835/

r816

?::4. L.lodp,z *lrrlgoŽK!. PÁlÍť 
""eb 

TŘI Ž

gE$E:g. (Vlz ě.619.)

'snile{ 
"""u 

rrgvililÍ vI (Vtz ě.95o.)
/Květy L836/

Ve prospěch Úetevu pro chudé.
31. 7./odp.Z

PoTA.'Í. (Víz ě.1048.) /cl
1. 8,/odp./ btrg. (Vlz č.91o.)

+!E! ftlz é.624.) /C/
Ye proepěch rlstavu pro chudé'

31. l ./odp.?/ t

NLz é.978.) /Květy 18]6/

Ve proepěch rlstavu pro chudé.
6. 3./odp.?z 1ryÍ&. čín. ve 4 j. Dle KlÍcperova

orlg1na1u k pŤedstavenÍ zŤízena od Í/yla/.
(v1z č.1021.) /Květ,y L836/

Ve proepěch r1stavu pro chudé.
12. 6./odp.z *vÉvoow-nozsA3. (Víz ě.1046 .) /C; Květy

1836/

v6 prospěch rlstavu pro chrrdé.
26. 6./odp.?/ rnÁr, .rrroŘrcq črvnrÍ. Scény sestavené

z draoy Sxalcbpearovy. (v1z ě.ro4o.)
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