r!3r

r828

.r82?

od Bolbclae. - DYě eeatr7 ! Preby. (Ytl ě. 1'1 ?)
- Faust. {Ylr ě. 94?. ) - Dle búrgerllcbon Br6der.

l, L./odp./

std. lnEvĚslltl Nt.8to!. iytíŤskÁ ěln. v 6
J.
(PolraěovánÍ ětn. FrÍdolío). D]'e F. .Eolbelaa

/ttég, s/ ves. /otl 8. sch1kane6,eta?/. - llíaa.

./BrautgchnrcL/ oécáténa od J.f,. štlpeora. .zcl
1. 1./&P./ std. ESDEtsl{ÍDRluATIcrÍ YšELIčEocEu!.

(Ylr ě. 688.) ,/ěčx 1829; Jour.n./

gpž

Ve proepěch /.' ?,/ svobody.
23.11.1otlp./ std.

(vtz c. 616,) /RozI.

1828; .Iourn./
F.Lr./odp.r.

8.L2./odp./

Štil. @

Std.

s

(v1g

ě. 8o2. ) /aozl.
I.La./odp./ Std.
'
Joura./

ýrldolÍn.

PE
StÍoleo kouzedlník. ÍLz é. 657.)
-

999

(YLz ě. 8I4.) /Ro,L. 1828/'
gI.DŘIgtIA 8oŽENr. Zpěv.ve 3 d. od

V procPěcb tr. škroupa.
srd.

lcEJccE:'

26.L2./odp./ sta.

gB
bálovna

ho' a hudbou od U.l.

/c/

120

ldozgrta. (Ytz Iéž ě. 82r. )

/,JLn! pieklad
Std.

Hrabě BeřslgkÝ

vlz

ě.

glt

289./

aaeb Soilnutí

na Kgn-

ěatcé. (Vlz č. 679.) /c/
V prospěoh .loe. Krap1nskébo.

.leruzalénská. (Vlz

é. 69",) Áraž.nov. 1828; .Iourn./

816

LL. l,/odp,/ Stťt. čtvrv gtráže na ..tednon
gtenovlátl.
(vIz ě. 598.)

L8. l./odp./

oldĎtch a Božene. (Vtz ě.81o. ) /ééu
ilolanta.

Std. trebožkroanÍ aneb TŤ1 Žen1cbové.Jeťtna nevěgta. (Ý1z ě. 6L%, /c/

811

1829; Jouro../
2a.L2. /odP./ std.

gr9

(Vlz č. 691.) fPtaŽ.aov.

1828; Jou:n.,/

gt

6. t./odp./

muzEI,N.Írl,ÉJilA. První Jednárrí .zPěv.
/oa E. sch1kenedora/,zěaétědéod J.K. CboelenEké-

chlDglenstsého.Bu.lba od Íi škroupa. lTlozl,

1828; Journ.,/
2L.L2./od9./

11s|cázky/ze xpév. lCan1l1a od o. Car'pon1 e .I. ldáloao]'1erg s hudbou./
od Paore. - Alíaa. (Vlz ě. 688. } - FBRIM. (V1z
č. 1036.)

(Vlz ě. 5a9,) /l|azl. 1828;

/Rlvotlně obláěeno,/ i{evěet1n klenot.

J.K'

817 a 821 ?) - EAl[Iu,r.

gol

1828; Joum../

/éclr L82gi Jougr../

L4.L2./odp./ sta.

Der R6bezab1. (v1g ě. so'.) - PfaoátÍ. (v1l ě.
68'. ) - Dtc búrgcll1cbca Blfider. ťV1r č. 8o'. )
. Dvě aeatr5l z Plaby. (Vlz č. r'x ?) .
Pauot.
(T1z ě. 94?.) - Kouaedlná ftátaa. (Y1z ě. 28g ?'

Yeagtrohrana uroelěr (vtz ě. 80o.')
Drlrl aa ellnLcl.

g1

9rl
121

818

1820

1829

25. L./odp./ Std. IoketglcÝ zvon" (Vtg ě. ,|69.) /c/
l.

8r9

ftéŽ aázav/

(Vlz ě. 767.)

Z./odp./ Sttl. Xultfeda.

Kouzelná flétne. První Jedaání. (Ytg

3.

3./odp./

Sta.

oh1Ášeno/ @$$!

29. 3./odp./

Std.

z.oatqE. Fraška...{Vlz
é'" z./oap.!

std.

/od B. Schikeneclerď'
gl.ého a hudbou Y.Á.

zčeětěná oa

rt&il^'

/shodné e é. 1a2 ?/
V proepěch s1rotěÍho doqrr k av.

zěeštěné od .1.K' Chmelen!{ozarta.

(vtz

.Janu KŤtlte1l.

též ě. 81?. )

5. 4.!odp./

pňeLlad vLz

é'. ,u9./

st

(Vtz ě.

634.) /c/

/c/

822

gloužících

V.proepěch

g3

22. 2./odt;./ st.t. I,ouoeŽrrÍcina Chlunrr. (vtz č. 6}0. )

,

cile Šnatilrovy balady od v. n{cpery.

@

. D1anent krá].e duchtl. {vtz é. ,|77.)

/c/
/c/
Ye proapěch Joeefy Kochové.
ve 2 oclděleních.
L. 3./odp./ std. všELIč"EI{ocEuŤ
,Ian z Paí!áe. (Y1z é. 741.) . Kantlla. (V1z ě.
81'.) . stĎelec LouzedrníL. (Vla ě.

5?.) -

Bedv1ta. (Ylz ě. ?o9. )

pÍsnÍulrÍcx cneu zrolr.Ísorool.
Vea. v 1 J. d1c F. Rogenaua'

9a.

.'Al| zA clrnÍA Dífi. Dranat1ctá uáaeř

St . A[ ee to .íen žádnÍ nedlryll'lpgb

Tlntt}lvant1l1.
L5"'2./odp./

Sta.

ve 3 j.,
/Jiqf

93t

16. 5"/oěp./

std.

uotavu E zaopatíování

a JeJ1ch vitov.

828

Loupežnícl na Chlunu.

(v1z ]ě. 6lo )

/c/

8?g

17. 5./odp,/ st,d. Stňelec kouzed1ník. (YLz é. 6,7.) /c/
8. 6../o.lp../ st.l. Iluslté u t{aunburku. (YÍz ě. 827.) /c/
1,{. 6.,/odp.,z std.

93g
g]!

rtmnaxĚ om}íArtcrÍ všgLrčEHocIÍUŤ
ve

2 odtlěleních.
Don Juan.

(Vla č. 694. ) . Kouzedlná

ť1étna. (Ytz

č. 289 ?, 8L7 ? a 821 ?) . D1o búrgc'rl1chen
ě. 81'. ) - llína.

Brriiler.

(Ylz

Berlna.

(Y1g ě. 1036. )

zčeětěná od F. &r-

be:.:kg /C/

122

eě

. Blbl,a. /c/

Druhé' JednénÍ zpěv.

/c/

a. Z./odp./

Et'sIťÉU !ÚAutffi'nKuI,ÉIÁ1432. Ylae.
toneká ě1n. 6e zpěvy ve 4 J.rd1g Á. Kotzobue

od .I.}r. Štěpánla.

nuzEI,N{

.

v

M!'raška

1 J. ./vgdlta.nál

820

ě. 702.) /RozL. Le29/

8'25

čcch a Něuec Bneb lÍ16..tnna hlen1cÍch.

ě. 81?.) /c/
/ávodaě

Píaně nallÍch aneb Zadnl

gchody. /T tB29/

r23

(Yta ě. 68s. ) .
e.l3

1829

1829

25. l../oilp./ std. IoLeteLÝ zvou.. (V1g ě. 769.) /c/
l. z./odp./ s!a. rtrulerde.?' (Y1z ě. 767. )

819

3. 3./odp./

ě. 81?.) /c/

z," z./odp.!

sta. @Fraěke
1 J. .zvrdě}abá/ od J.l{. štěpánka.

29" 3./odp./

820
v

é, 2a9./

/c/

5. 4.!odp./

se zpěvy ve 4 J.rdle

L. 3./odp./ std. všELIčEHocBUi ve 2 odděloních.
Jen z PaŤíž". (vro é. 714.) . Kantlla. (V1z ě.
.-stŤeloc Louz9dln{k. (Vlz ě. 65?.) -

Hedvíte. (Y1z ě. ?o9. )
pÍsgŇ ilAI,ÍcE aneu
Vgs. v 1 J. .llc

z^ol.Í.ÍscTtoot.

F. Roaonaue' zěeětěaá

/C/
?/

a1rotčího doorr k sv.
g.

<lJ.ešnaldrow

lc/

822

gloužících

bala.ly

V groepěch

l'6. 5"/odp./

Std.

ugtavu k zaopatíovcrrí
828

Loupežaícl na Chluou.

(Yíz ]ě. 61o)

/c/

g2

L7. 5./odp./ std.

92t

báseů

od v. n{cpery.

a JeJlcťr vdov.

8. 6"./odp../ std.
l.1. 6./oap./

std.

Stňelec kouzedlní}. (Y1z ě. 657., /c/
Husíté u lilaunburku. (V1z ě. 82,|.) /c/
mmrgNĚ oilulnrcrí

EJg
E]l

všgl,rčEgocEuŤve

2 odelělgních.
Don Juaa.

(Vlz

č. 69e ) . Eouzedllná ťl'étna. (Y1c

ě. 289 ?, 8L7 ? a 821 ?) . o1e búrgcrl1chen
Bnider.

(Y1! ě. 81'. ) - llína.

Ferína.

(Ttz ě. 1036. )

od F. Ku-

/C/
L22

Á. Kotzobuo

.'Ail zr glInEA Dírr. Dranatlctá

sta,

@

/c/

beLky

tenská ěln.

Janu l(Ťtltell.

931

ve p'o6pěch ilosefy Kochové.

9&

lÍt'sIť'd u ilÁUmu RKl' I,íT4 ]'432. v1.a8-

V proepěcb

22. 2./odp./ sta. Louoežníc1ne Chlunr. (vÍz ě. 6}0.1

8r'.)

Std.

St . AĚ ae to .íeg žá9ruínedozví aneb

(v1g ě. 634.) /c/
T1nt1llÝantiu.
15" .Z./odp./ stil. D1anent krá].6 dluchl. (vív é. 177.)

..

620.) /c/

ve 3 j.,

pŤeklad ttz

čcch a lÍěnec aneb lÍl'e.{n na hran1cích.

/Sbodné s é. 82

/c/
ftlr

gA

zěeštěná od r]. WbLa.

rcuzB!,Ní r!úTNA. Druhé'J6dnání apěv.
/od E. scbÍkanodolV' zěeštěoé od j.K. Chne]'engkého 6 hudbou V.Á. l[ozarta. (VÍz též ě. s}?. )

8. e./ďp./

Std.

(V1z ě.

.zTtlvodaě ohlášeno/ znatok ra.l
loatqb. Fraška...(Vtz é.7a2,) /RozL. 1829/

Píaně nalrÍcb aneb Zadní

achodyrt,/T LB29/

Kouzelná f,létne. První Jednání. (Y1g

.

tTéž aázav/

r23

(Vla ě. 688. ) 9]3

1829

!E39-:le.l9

28. 9./otlp./

(Y'lc ě.
4.lo./o.lp../

6.l2../odP../ Std.

St.l.
62L,L /c/

st<l.

9.1:

I.oupeŽníct na Chlrrnu.

(Y1z ě. 6]'0.)

a.12./@p./

stll.

.EĚI-g!sÉ-$Íp&tr'
Eotlebuc rčo|těaá od r'.r.

illo l.

(vtg ě.838.)
il..]o.,/odp./

std.

ohláěeoo./

(vlu

Haetroě.

83,t.

ě. ?36. )

&jž byeh ee byl neožea1l.
l7aoévy átÝrrllď,cln
la.1o../odp./
.

hot/.

std.

(V1z ě. 18g.)lc/
./P vodně ohláěeno/

zeillník.

Z5.f.o./odp./
6L1.)

9t5

StŤelec

kou:

gs

(V1t č. 657,) /RozL..L8,zg/

st.l.

Blaník.

Drenatloká

baJka...

(tILz é.

13.12./o.tp./

std.

EĎltlelev

Prtaí.

podlo

od o. Stepban!.ci; píel.

od rÍ. .Ir:ngnanna/ e hud-

bou p6 y.Á.

l{oz8lta.
/Jlnf

ch.

27.L2./odp./

St'll.

aež ě.

I,.IL./oaP./

std.

StŤglec kouzEdtnít. (Víz č. 6,,|.)/c/

2a.LL./odp./

st6,

[1lflnl

Ž9.11.'/odp./ std.

s9
gJ!

líug1téu NaEBburku. (Ylz č" 82,|,) /c/
/Rlvodně ob]'ášeno/ !1ésÍb'

i'. 721.) /c/

847

gg
std.

AbobetlcLé

DŤe.t6tgg9ní loil1Dy
Yegelá

- alr
6. l.,/oilP.,/

cngt1achr
Std.

Doggc).

htl...

(Vlr

Fr1tlolía

paDtonbt

&onlclá
ocb

gblerlal.

ě.?36.J

Ý L J./a/

Cogta .lo lrlr'Lícb

vš,El,rfgnocr4 vo

3 oil.lělrních.
othrllo.

(Vlr !.?1,1.).. P!...tl.

gB

butÍ.

{JL. é.ftg.) /c/
1o. l./oitp./ sta. ilooef a brg!Ťí .ícho,(v é.673.>/c/
u. l../odP../ stil. Donrruo. (lL, é.691.) /c/
21. L./oč!P./ Sži!. nup@, onrullcr{

(vtz

9l!

iZ4

e{é

ogvgbozuí vl.etÍ. oeb ror.:rt.n| v

Brctrglg

šfubonbolskÝ. (v1a ě. 616.)

/c/

9t5

.rnrmn lerc rncrrcď mcr (Arl.qul'l

gte

56.*/

s

focnácn. $Lc é.@1.} /C/

/C; čču re:o/
pleklad

g$l

aB.b

26"L2./ďp./

&.L2./oa9./

3. I./odP../

r,. Br6tzDe3a

lchl]'lrr

č. }91., /c/

$1l

8.11../odp../.St<l.tfuos zp spmrr,u' Zpěv. ve 3 j. /Ent.
fúnr,rns eu6 d B sor81l

ěrrlí

Tc prorplch Yet. ntl./
Onur.
-fft'
sta. lfooc ll l6oret1ul
č.838,t /c/
Snd. !91.lcl. (YLx ě.T|s.I /C/

g$

/C/

štlgan.

Ptltoll.
Ý 2 !.2 epotídená od D. Fot.
garte. Budbl od F. škrouPe. ./C/

YítězgtÉL.u.De$l:!!e!

(vtz ě. 821..)

/C/

!42
v 1 J.,

mYrÍcr.

Únoe -ze rerellu.

aov. 1829/

/Praž.

}!..Ir

'tnrrogrr.rqqnr'q rctrzrr r !íI E-

/e/
.r}lyodně

(Y1: ě. 72LL /c/

bátraÍL.

(Ytrl ě.685.) .

8#l
!'9
!5}

1829

1829-1830

48. 9./o.lp./ St.t.
(Vlg ě. 62L,L /c/
.l.1o../odp../ St.l. Loupežnící na Chlrrnu. (Ý1z ě. 61o.)

fit

Í.l2."/oilp./

Stil.

a.Ll./odp./

std.

.ll,. l.

834.

KÝž bveh ee bvl neoženÍl. (víz ě. 821..)
lZoéw étÝls|ďcb bot/. /C/
(Víz ě. lBg.)/C/

./Ptlvo.raě ohlášeno/ Stfelec Lou(Y1c
aed1ník.
č. 677") /aozt..Ll2g/
z5,Lo./odp.l sta. Blaník. D'ranat1cká baJka.." (Vtz ě.
.

6L?,) /C/
8.x1.,/o.lp.,/.Std"

tfuos zr sunrrru. Zpěv. ve 3 J. ,/!ntfi6!.rng. aus den Serail podle Ch. F. Bretznera

otl G. Stepbanlo; píel.

Zl.LL./odp./

ťl].fÍn& štubonbergkÝ. (V1z ě. 6]6.)

st.l.

/c/
i9.11./odp./ std.

e{l

Prtuí. čerlí tcnttrr

ort

g&

é|.l2./o6p./

Std,

ogvobolrní vlrat|'

St

.

Aklobet1cb
Erotrot.

-rnrrnx

gl19

946

v

pt:I

!9:s
3. l../o{lp./

gE

oob &or'ltu{

4
942

čocnácn. íJLs é.601.) /C/

E17

DŤo.latlÝ.ní
Yeselá

lerc

hrl...

rrclrcď

rcilbý

oocr (Arlcqu'.'l

r3'e cngl1echr Doggc). &on1clá paDtootlt
6. l./oitP./

st.t.

rr1.lolíB c.b

c.tt.

cbiet{D!.

(Ytr ě.?36.J

Ý L 3./c/

.lo '.l.aícb

lJl

1o. l../odp./ std.

Joaef a brglĎí Jclto. (fiLz é.673.) /C/

ezo

L7. L./odg./ std.

Don Juan. (ÝLl é.691.) /a/

9ul

21. L,/odg./ Std. mmrnÉonrurrcd všnr,rÚmocgul
vr

.u?tlvodně oblášeno/ Eé!enÍk.. (vrz

94r

glg

butí.

(vIt é.589.) /c/

Eug1té u Naueburku. (Vlz ě' 827,) /c/

3 o.tděl.ních.
othrllo.

i?4

BĎrtlrlei

./c/

935

g{g

Č ,7 z t . ) / c /

opo!ÓdanÍ od r. tr.1-

(Yla Ú. ,91.' /c/
Yítězatul.u Dil|{!!e!
Vo proeplcb lrt.
nLL./ Onut.
-(?t]
2o,l2.lodP./
std. &ol lc lBereí1u.
č.838,t /c/
26"L2./od?./ St,d. v!l.lot. (ÝIl é.?fe.I, /c/

bou oil [.Á. ldosarta, /Ci čěu re:o/
].5.ll.,zodp./ std.

Ý 2 J.,

tudbr od F' štroupr.

5erto.

13.12./odp../ Std.

od .I. Jqngnsnna,/ s hu.l-

/.Iínf pŤeklad než č'. ,64"/
Stňe].ec kouzedtník. (T1z ě. 65?.)/c/

g5?

'{nlrquil Y qqmrlÉmtrzrr r !úI E-

toYil.Íffi. P.!tont,.

.r}lvodně ohlášeno/ !Ínoa ?e eeratlu.
(vl! ě. s38.) r?raž. aov. L829/
il.1o./odp./
std. Haetroě. (vÍ! ě. ?36. )

(Ylr ě. T2J-.L /c/

E!..ll
v 1 J.,
-$L.oEs!t..!.ďWL.
Íotrcbuc rěrÚtlná od i'.tr. štlptt.

/c/

l8.1o../odp./ st.l.

Drátoaít.

(Tlt ě.71.l.), - Pnrítt.
L2)

(Ylr ě.685.) .

