
18{6

ro.lní Pověatl e do čoštÍny uvedcoá o.l J.ts.
Zbreslavslého. /C/

ve prospěch VÍl'Íoe G:laua.
6.12../odp../ Std. cAR r TEslř. Sněšná zpěv. vc ] J.,

pŤcl. ott J.PcěírLy. Fudba od o.l.Lorzlnge. /c/

Ve proapěch tÍ.N.tayra.
8.12.,/odp.y' st.l. Kouzctná flétarl. (Viz ě.81? a

B?t.) /C/
. t

Ve prospěch KateŤlny Podhorské.

13.12. /o i lp . /  S td .

gÁ.lrr reŽoÍ. Veselá hra 9e zpěvy vc 3 J. od
. J.ťestroyc, pŤel. od J.K.lyla. Budba od A.u[]'.

tera. /C/

ve plospěch .I.v.orabrngra.

2O"72./odp./ Std.

Egg& DraEatÍclá báse; ve 3 J. od J.rI.Kolá-

ta" /Kcěty L846/

ve prospěch J.J"Kolara. i,1.'I.a
26.t2./odp./  Std.

čtn.  g donácího ž1vota ve 4 J .  od J .K. tyta.  /c/  !578
2?.L l . /odp./  std.  Cer g teqaĎ. (ÝLz ě.I5?5.)  /c/

Ye proepěeh vešlrerého gboru

zpěvoberního.
lqzq

L847

1. l./odp./ Std. Žmocpt.tÍ zt-É Žour. v.E. ve 4 J.
od '{.$bakeepear9' z arrgl. pŤeI. a pro ěeeké tll.

. vsdlo vzdělat nI..I.Ko1ár.

M-.$!!!BA. Vel$ nárotlní

balet v 1 J. od Kob]'era. Budba od rozl1ěn5Ích

skladatehl. ,/C./

ve prospěcb ríny Kolárové..

3 .  I . / oť lp . . / s td .

raě1hě.  (v lz  ě.1414,)  /c l

Ve proapěch Fr. Bravy.
6.  1. . /odp./  Std.

zÁr.,mr pÁva z .lopEonoŽcg. Fraška ve 3 j., d1e
gnáloé hlstor1e vzclě]'ána od J.K.Zbraslavského.

Hudba od l'.Svobody a jinfeh skladstel . ,/C,/

Ye prospěch rlana IGšky.
].0" l"./odp"/ std. 14$tIKÁ HUDEBNť. DRÁ!,íÁTTCKí. TA.

lrĚtÉ slt-Ěs ve 3 oddě]'ení'ch.

Á1eegandro Strade]'la. (Ytz ě.1554" ) . orec
t'il',ADť !íEREčICÍ nebo vŠAK tďť Ío PRoRÁzťt{E I Dru.
hé j. z vee. Dle frenc., se zv1áětní ouvertu.

rou od tauera. . lanec komínÍkrl. Uspoňádan$ od
Koblera. . lurnal ne kohoutích. Ťanec od Koble.
ra. . Dívka z ěarovqlch kraJr} . (\Lz é,9sL.) /C/

Ve prospěch ,Josefa BeÍchle.

3r
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Lr75
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r t .

lg{1

zpěv.  ve 2

eouÍka. ,/c./

zra&' pgB. P vodní ronant1cká
j .  od V.I0.icpety. Hualba oal J.Ma-

Ye prospěclr Karla Strakatého.

2: Z./odp./ Std. Ps4'Žsgí QĚv'Eěxe a*ynrvroJstď lqv.l...

R!ě-e!e.b IA!!ča$-pgEE4: č1n. v 5 j. od J.K.Ty-

La. /C/

ve prospěch Ngponuceny lr{ayerové.

7, Z"/odp,/ S*,d. EERKIjIES-DIE!ÍK eleb-Pqgyiq{Nť a

!py!$u. Fraška se zpěvy a tancern ve 2 j., d1e

F.Z.  pŤel .  od V.Nového. l . Iourn.;  C-návěští l
*gABItlE!-gJoHVBLIy'Ýilit FIGUnAil{':

Balet v 5 obrazech oťi l(ob1era. Euťlba odl Šrámka

a Lanťty. /.Iourn. ; C.návěští,/

Ve prospěch Václava l{ametnera.

L4, ?./odp./ std. Zampa. moŤsEÝ.logEž!ík aneb ljra:

morové nev-ěs!e: (Yiz é.]432.) /a/

Ve p:roepěch c6c111e Soukupové.

32

1../odp.l Std. Silvána aneb.Němé děvče v kŤlvoklát-

ském 1ese.  (V1z ě.  934.)  /c/

ve prospěch Hynka ll lnera. 1584

1.,/odp../ Std. }3oboqěnÍk g .puněocháŤ aneb Praoá-

t i  v  obes{-s lgdole:  (V iz  ě.1]"}+.)

l ,Art istní1 pŤgdstavenÍ ětyŤ Áme.

L5. Z./odp./ 6td.

4./odp,/ 9td.

3 J. ./PŤel.

v Nl{al.,z

t 847

Žtžkrlv dub. (vlz ě.1586.) /c/ 1299
bstoZsu.Í ronrt.ttu. Ye].iká zpěv. ve

rl.K.tyl ?/ P-udbe od /.I./BoseLnL. /C/

./.'1qÝ pŤak]'ad neŽ é.L152 ? - Rkp.

Ve prospěch kapa3'nÍka E.tau-

'Ítze. 1591

4"/odp./ Std. nnsrÁi.ť orry lrpstď' go ŠrĚsrÍ aneu
''EDENJ BoBÁlsTT'Í. DRUI{Í v ctlIÍDoBĚ. cfu. Ý 5 j.

d1e K.T6pfera, pŤel. oé, J "K,tyLa. /C/

/shodné a ě.2o08../

Ve prospěch Aug.Nlkoleíe. u9?

4./odp../ St']. ilruru cqu'É "aE}Il aneu sÍI.A.MAŤEŘsId-

Ho sRDcEl čin. ve { j. dlo frenc. od J"K.lyla.

/c/
Ve prospěch A"l{yn&a a M.Hynkové. 1593

4./odp./ Std. vĚčNÍ Žro pqi'srr aqeL Mošsrr( lrg.

tĚsE,r. VElká ronant1cká ěln. ge gboren a eku.

penín ve 4 odděleníctt g pňeilehrou v 1 j. pod

názven Úuoe .lo otroctví od A.G, /C/

Ve proepěch Yllíma Glaua. ].594

5./odp,/  Std.  Zg žÍva mrtví manželé. (VÍa č.1144')

EISELE A BEI$ELE-aneb-oo DoKiŽQ

KouzElNlcrvÍ. Vel$ sněšn$ ěarodějnii balet ve

2 oddě]'enÍch oťt Koblere. Euilba od Rafaela. ./C./

rlčanrl. ./Cz,

31 .  1 . . /odp.1  S td .

tusj

u8F_

L5q7

1588

11 .

t8.
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r t .

lg{1

zpěv.  ve 2

eouÍka. ,/c./

zra&' pgB. P vodní ronant1cká
j .  od V.I0.icpety. Hualba oal J.Ma-

Ye prospěclr Karla Strakatého.

2: Z./odp./ Std. Ps4'Žsgí QĚv'Eěxe a*ynrvroJstď lqv.l...

R!ě-e!e.b IA!!ča$-pgEE4: č1n. v 5 j. od J.K.Ty-

La. /C/

ve prospěch Ngponuceny lr{ayerové.

7, Z"/odp,/ S*,d. EERKIjIES-DIE!ÍK eleb-Pqgyiq{Nť a

!py!$u. Fraška se zpěvy a tancern ve 2 j., d1e

F.Z.  pŤel .  od V.Nového. l . Iourn.;  C-návěští l
*gABItlE!-gJoHVBLIy'Ýilit FIGUnAil{':

Balet v 5 obrazech oťi l(ob1era. Euťlba odl Šrámka

a Lanťty. /.Iourn. ; C.návěští,/

Ve prospěch Václava l{ametnera.

L4, ?./odp./ std. Zampa. moŤsEÝ.logEž!ík aneb ljra:

morové nev-ěs!e: (Yiz é.]432.) /a/

Ve p:roepěch c6c111e Soukupové.

32

1../odp.l Std. Silvána aneb.Němé děvče v kŤlvoklát-

ském 1ese.  (V1z ě.  934.)  /c/

ve prospěch Hynka ll lnera. 1584

1.,/odp../ Std. }3oboqěnÍk g .puněocháŤ aneb Praoá-

t i  v  obes{-s lgdole:  (V iz  ě.1]"}+.)

l ,Art istní1 pŤgdstavenÍ ětyŤ Áme.

L5. Z./odp./ 6td.

4./odp,/ 9td.

3 J. ./PŤel.

v Nl{al.,z

t 847

Žtžkrlv dub. (vlz ě.1586.) /c/ 1299
bstoZsu.Í ronrt.ttu. Ye].iká zpěv. ve

rl.K.tyl ?/ P-udbe od /.I./BoseLnL. /C/

./.'1qÝ pŤak]'ad neŽ é.L152 ? - Rkp.

Ve prospěch kapa3'nÍka E.tau-

'Ítze. 1591

4"/odp./ Std. nnsrÁi.ť orry lrpstď' go ŠrĚsrÍ aneu
''EDENJ BoBÁlsTT'Í. DRUI{Í v ctlIÍDoBĚ. cfu. Ý 5 j.

d1e K.T6pfera, pŤel. oé, J "K,tyLa. /C/

/shodné a ě.2o08../

Ve prospěch Aug.Nlkoleíe. u9?

4./odp../ St']. ilruru cqu'É "aE}Il aneu sÍI.A.MAŤEŘsId-

Ho sRDcEl čin. ve { j. dlo frenc. od J"K.lyla.

/c/
Ve prospěch A"l{yn&a a M.Hynkové. 1593

4./odp./ Std. vĚčNÍ Žro pqi'srr aqeL Mošsrr( lrg.

tĚsE,r. VElká ronant1cká ěln. ge gboren a eku.

penín ve 4 odděleníctt g pňeilehrou v 1 j. pod

názven Úuoe .lo otroctví od A.G, /C/

Ve proepěch Yllíma Glaua. ].594

5./odp,/  Std.  Zg žÍva mrtví manželé. (VÍa č.1144')

EISELE A BEI$ELE-aneb-oo DoKiŽQ

KouzElNlcrvÍ. Vel$ sněšn$ ěarodějnii balet ve

2 oddě]'enÍch oťt Koblere. Euilba od Rafaela. ./C./

rlčanrl. ./Cz,
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1847

Ve prospěch veškerého eboru ba-

letnÍlro. 1695

9. 5../odp./ Std. Ě{nov\É.lBzEno. Yel1ká rooantÍcká

' zpěv. Y ' j. d]"e franc. od E.Scrlbe a Uelee.

vll1e, pŤel. od .I.K'lyla. Euťlba od LabEta. /C/

Ve proepěch J.N.MaJBa.

13. 5./odp./ st.t. AIiERIKí}ÍI aneb KI,gIts,l JÉ...DNon{IdJo.

vgliká ěÍn. ve 4 j. od .Í,Řezal.ěka. /C/

ve progpěch ilos'Y.Grab1ngra.

L596

L597

]'6. 5./odp./ std. ěecb-q-sěEÉ'9--an9b-!á1ejq 4E tllaql:

184?

26. 9./odp./ Sta. Pražeká děvečka a venkovglď tovarvš

aneb Pallěova dcare. (V1z ě.].587.) /c/ 1602

28. 9,/odp./ std. Dlvotvorn:l klobouk. Fraěka ve

3  J . . .  ( v r z  é ,649| )  / c /  1603

3.10./odp./ Std. Srrr,NÍ oucg aneu .$rgzsKÁ sťt'DNĚ.

ěarodějná fraěka ve 4 odděleních ee zpěvy, po.

cbocly a skupenínÍ tlle G.It6dera. /PĎel. .I .K.

tyl./ Eudba od nnotllich ekladatebl. lC./ lip{

1O"1o../odp./ std. uE[4rN zE sTARÉIto čÁsu eneb I.ÁSKA

všupn vét$zÍ. Vee. vo 4 j. d19 /A.lBáuerlova

Rokoko pŤeložena od .I .K.Tyla. ,/C,/ 1605

l?.lo./odp./ std. sIItoťEK z cENEvÍ ene'b u'E:vE}rÍ u

BRDELNÍHo souDu. č1n. e hudbou.Ýe 3 j. od Vtcto-

ra, z franc. oťl Castel1Ího' v čeekén pŤekladu

od V.F1lípka. }ludba od J.Seyfrieda. /C/

Ve proepěch Nepon. Mayerové. ]'606

24.1O./odp./ std. sIN cHt'DÉEo oTcE 8néb cEsT.l, Do

BLlizINcE. tláŽná hŤa ve 4 j. od J.Éezníěka. /Q/

Ve pnospěch Jsna NepoÍl.LapÍla. t6o7

3}.1o.,/odp./ std. oLDŘIc!' A BoŽENA. Ronant1cká zpěv.

ve 3  j '  oc l  F .V .Erns ta ,  pŤeJ- .  od  J .K .Ty1a.  Hud.

ba od l.škroupa. /C/

fiLné vl'z é.BLo./

Ve proepěch Cec. Soukupovy.

(Ý1z  ě .620 .  )

-De!..Juon.' První Jednán!, (YLz

é.L5o6,)  /c/

ve p:nospěch zpěvohernÍho gboru.

24. 5,/odp./ std. $.TARÍ HUsIt4g VeJ.ké prlvoilní ěln.

Ee sboreru ve 3 oddě1eních od J.V.Mez1]'eEkého

/= J.K.Ťy19?/ lc/

Ve proepěch .Ioeefa Chauera.

30. 5./odp,/ std. Korvtané v čectrách aneb oavobození

ťlagti. (YIz ě,604. ) /.Iourn. i c-\áÝěátí/

Ve proepěch zaopatŤovacího sta.

vu pro olužebníky' j lch vdovy a eirotky.

L9, 9./odp,/ sta. MILovNťcI v PÁslI aneb cltÍlRd HI,E.

pí cgrrnB-go. l\lvodní fraška ve 3 J. od J.V.![e-

z1leského /= J.K.ÍyIa ?/ /c/

1598

L599

1600

34

1601

35
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18it?

ve plospěch veškerého sboru ba-

1etnÍho.

9. 5.iodp./ Std. čtnovN$ .rszBno. Yeliká ronantÍgká

.  zpěv.  v 5 j .  d]e f ranc.  od E.Scr1be a Melea.

vl}le, pŤel" od J"K.Tyla. Hudba od Aubeta. /C/

Ve proopěch J.N.}ríayra.

}3. 5./odp"/ std. sj}EB![{JI eneh ig,EtB4 lTEDNoRtIÁdt{o.

Ve11ká ěln. ve 4 j. od ,I .Řezníéka. /C/

Ve i;rcspěch Jos.V.Grabingra.

16. 5./adp./ std' *esb..q*qěees-cs9p.g1e..in na hranl*

q{ 'qhu (V1z ě"620. }

}ee-JljěTl:- Frvní jednánl, (YLz

é.L5o6,} lc/

ve prospěch zpěvoherního sboru.

?4. 5./odp./ std" *ARfuugigA: Velká p vodnÍ ěln.

se sboren ve 3 odděleních otl .I.V.Mezíleského

/= rI .K.Í:lla ?y' ,/c/

Ve prcspěch .Iosefa Chauera.

30. 5./odp./ std. Korvtané v čechách aneb Osvobození

v].ggtÍ" (Víz ě.604. )  áou:rn.;  C-návěští,z

Ve prospěch zaopatŤovacího sta.

vu plo služebníky' j1ch v.lovy a eírotky.

19. 9,/odp,/ sta. uT.Iov}rÍcl v PÁslI 8neb cEgrBd EI,E:

ní cgrrns:ro. Plvodní freška ve 3 J. od J.V.l{e-

zilegkého /= J.K.Tyla ?/ /c/

L595

Lr9-6

L59'.1

lq99

1699

1600

184?

25. 9,/odp./ std. Pražgká .lěveěke a venkove}ď tovaryš

aneb Pal1ěova dcere. (v1z ě.1'8?.) /c/ ].6a2

28, 9./adp./ std. Dlvotvorn:Í}l9b-qEE: Fraěka ve

.  3  j . . .  { v t z  é .649 , )  / c /  1603

3.10./odp../ Std. slilI.NÍ DucB aneb ARTEzsKd sruDNĚ.

čanoděJná fraška ve 4 oddě1eních ee zpěvy, po.

chody e skuponín1 dl6 G.B6dgra. /PĎel. .I.K.

Íy1./ Eudba oil nnoh$cb skladatelú. lC./ 1Ég4

10"10.1očp./ st.t. zElt4AN uE sTARÉHo čÁsu-eneb Lásr4

všgng vÍrĚzí. Ves. ve 4 j. d19 /Á.lBáuer1ovq

Rokoko pŤe1ožena od J.K.8yla. ,/C/ 1é!5

1?.lo../odp'/ std. sÍRoTEK.z GEIiÍEvt ane.b aIsvENÍ u

HaDELNíFo sotlDu: čln. s budbou ve 3 j. od Victo.

ra, z franc. oťl Ceste]'l1ho' v českén pŤekladu

od V.F1lípka. l ludba od J.Seyfr1eda. /C/

Ve prospěcb Nepom. Mayerové. ]"606

24.]"o.,/odp./ std. sYN cT{,DÉHo oŤcE áneb cEStá, Do

BLÁZINCE. Vážná hra ve 4 J" od J.Ěezníěka. /C/
líe prospěch Jana Nepon.lapiJ.a. 1607

3I. to.r ,odp./  std.  oLDŘIcq A BoŽENÁ. Ronant lcká zpěv.

ve 3 j .  od F.V.Ernsta,  pŤel .  od J .K.Ťyla.  Í lud.

ba od F.škroupa, /C/

/JLaé vl.z ě.81o./

Ve proepěch Cec. Soukupovy. 1608

34

160t-

35



184?

š
?.ll../odp.rí Std. P9ÍlIoR FAUSB eneb PEIGLNÍ }IEldSlr.

Bonant1cH d'rana v 5 j. s hudbou a okupeníu1,

dle A.ll^tngsnanne pŤel. otl ri.K.Ty1a. Eudba od

rozllěqictr avladatelrl. ./C./

Ve prospěch režlséra .I.Chauera.

14.1}.,/otlp./ std. čEsKÁ iEI.UzINt eneb iCBAKoNošovI

člnowÁ.zrrnror. Dranetická báJLa v 5 J. od

V.K.icPerY. ,/C./

Ve proopěch Niny Kolárové.

21.11../oťlp./ std. g3IrAKoNIc5Í DuDÁI( áneb TIoDY PI.

ry ryn. 
ilárodní pohádka ve 3 j. e hudbou,

. zpévy, tancenl a skupenínl oťl J.K.tyla. Fudba

od rI.Balandy. /C/

Ve proepěch Niny RaJské.

28.ll../oitp. / sŤ6, 9}dŤ1ch a Božena. (VÍz ě.].6o8. )

áourn.; C.návěštÍ./

5.ll./odp./ Std. posvÍcwÍ v mroNoŠgJcfctt iloltlcg

aneb PoSLEDNÍ PRÁZDNIN!. Veg. ve 3 d. o.t

!,-íJ,ícpety. /C/

Ve prospěch tlana Kašky.

8.L2./odp./  Std.  Don Juan. (VÍz ě.1506,)  /c/

ve proopěch Í'ar1a Strakatého.

l2.Il,/odp,/ std, .'AN stEPÍ. ERDINSKÍ Isuit čEcEu.

Eletor1cká hra v 4 J. od K.V.S]'snského /= K,vI-

naí1ckého./. /C-návéětíz .Iourn./.

Ve proepěch A.Eynka a l{.E5nkové.

36

1609

1619

J.oll '

L6L2

-g!.1

1614

1847-1848

L9.L2./odp./ std. srnrŠlrvÉ rr.rnswÍ strnÉro
zÍtBu snrTcrÉno ancu rurr zr.Éno svĚoorÍ.

č1n. o hudbou ve 2 odděleních dlg l,.Bqrěe

. od l.R. 1- A.BeJsLá ?./. Hudba ď t1 ./KwLa-

n. /C/

Ve proepěch Aug.l{1Lo1a1e. -16]'6

26.L2./odp./ std. voDIíÍ ŽÍrrA z vLlAw A RtlÍŘ z

mčilťru anou poorvrÉ arnvnrÍ zr oxŮ svlrae.

NÍcH. Bouant1cká 1 trontcká hra ve 4 J. ee zpě-

vyr tencoo a skupenín, dle starodávaé pověot1

vztlělaná od K.B.Henslera' pŤcl. od .'.K.f/ylel.

Fudba od P.Ksuera. ,/C./

v9 Proapěch V.J.Grab1ngcra. 161?

1848

1. l./odp../ Std. zKoUŠrA o sl,AvNosll vE mrĚzDĚ aneb

BANnoTÁŘ A $AtÁfiKA. č1n. z něšIanELého žlvo-

ta v 5 J. od rl.K.lÍla. /C.návěětÍ; .Iourn./

v9 prooPěch Jogefa Selyry. 16ry

2. L./odp./ Std. Blaník. (VÍz ě.?o4. ) /Joutn./ 1619

6. l . /odp./  Std.  l{ěná z Port lc1.  (Y1z ě.1065.)  /c/

Ve proap{ch .I.i l. layra. 1620

9. l./odp./ Std. zÁwtEA nouu piBf'sloysKÉBo. Drala

ve 4 J .  od F.B.IíLovce.  /C/ 1621

L6. l./odp./ std. Eod1na šve.lcarglá.- {JLz é.65L.) /a/

Ve proepěch Eynla lllnora. L622

37

L615



1847

š
?.11../odp./ Std. DoKŤoR FAUST eneb PEI'TLNÍ tÍslĎsŤl.

RonanticE draoa v' j. 8 hudbou e skupenÍnl,

il}e Á"i31ngenanoe pĎel. od rI .K.Ťyla. Budbe otl

rozl1čnfch skladatel .,/C,/

Ve prospěeh rež1áéra J.Chauera. 1609

14.il../odp./ std. čEsKÁ mi.Uz1Nl ane! I(RÁKo$oŠovA

člnovrqÁ 3ltERAor. Dranat1cká báJka v 5 j. od

Y.ilicpery. /C/

Ve prospěeh N1ny íolárové. 1619

21.}1./odp./ std. STFÁKoNIo{ŤJUDÁK g+eb HoDY PI.

gÍcr Žgu. l{árodní pohádka ve 3 j. a hudbou,
. zpévy, tencen{ s skupenínl od J.K.ťyla. lrudba

od rÍ.Balandv. /c/

Ve prospěch N1ny BaJské.

28.11. ,/oťtp./  st i t .  o ldŤích a Božena. (VÍz ě.1608. )

/Íoum.; C-návěští./

5,!2./odp./ Sid. posvÍcBr'iÍ v mxoNqŠsrfcr íoRÁcq

8neb PoSLEDNÍ FRÁZDNÍN!. Ves. ve 3 d. od

!,-il,Lcpety. /C/

Ve prospěch Jana Kašky.

8.12. ./odp./  Std.  Don r luan.  (V1z ě.1506.)  /c/

Ve proepěch l(arla Strekatého.

lz,Ll./odp./ st.l. .'AN SLEPÝ. EFDINSKÍ KBJit čEoEU.

'ltetorícká h'ra v 4 j. oťl K.V.S].anskélro /= K,vI-

naŤ1ckého./. /C-névéětíi .7ourn./.

Ve proepěch A.Eynka a M.llynLové.
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l9.Ll./odp./ std. smAšI,rrÉ TAďsísmÍ sťAnÉEo

zírxu snlrcdno anqu rurt zr,Éno svĚoorÍ.
ěln. s hudbou ve 2 odděleních il]'e L.Barěe

' od L.R. 1z A.BaJcLrí ?./. Hudba od fÝ./Kue]:e-

n. /C/

Ve proapěch Aug.}|tko1a1e. ]'616

26.L2./odp./ std. voDrÍ ŽÍreA z vtlAw A R'lÍŘ z

ročrÍru ancu polrvrÉ arpvnxÍ ze pxi svlrgB-

rÍCH. BonantÍcká 1 lronlcká hra ve ,l J. ae zpě.

vy, tancen a sLupenín, dle starodávuá pověstÍ

vzdělaná od K.B.Hens1era' pňel. od J"K.T/yLa/.

Fuilba od F.Kauera. ,/C./

v9 progpěch V.J.Grablagera. 161?

1848

1. l./odp.,/ Std. zKoUŠKA o slÁvl|osl1 vE InrĚzDĚ aneb

BAt{tcolÁŘ A rRAuÁŘ.KA. č1n. z něšI'anglého žlvo-

tg v 5 J. oil J.K.Tyla. /C.návěětí; rÍouur./

Ve proapěch .Ioeefa Selyry. 161?

2. l . /odp./  Std.  B laník.  (V1z ě.7o4.)  / .Joutn./  1619

6. l . . /odp./  Std.  i lěná z Port lc l .  (V lz  ě.1o65.)  /c/

Ve proepěch J.Ií.Iayra. 1620

9. l./odp./ Std. zÁwuar noou plrrrsrovsrÉgo. DrgEa
ve ,l J. od P.B.l l lkovca. /C/ 1621

16. 1../odp./ std. Boitlna šve.icargká. (YLz é.65L.) /e/

Ve proapěch Bynla lllnera. L62?tg!2
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