+!.L9

!aF-1839

2o: L. /odp. / Std" r4EEE!E_g!.!-:Bo!ocTvÍ l4Bo!ÉJ!I!.
l6-L2./ody,/

std.

PÁlÍlq onlaíNsrí.

Tng.

pŤo).oĚoaÍn s.K.

dcbrou od Ctr.P. 9ch!'l1cra,
cb,áéb.

Drapa v '

ut.

pŤe1.a pro

čaroděJ-

3 j.,
A.

ě.604')

tíu1igrt.

3.2./odp../ Std.

&ešky.

Iu3

ue

rTudbs .)c

,,c,/

10. ?./odp"z

Std.

).!i,

Pan.Štěkavac anab čín ooŠetlie,jr,

tÍn 1épg" trraěka...
Jrna

i].L'.

ve protJréch Vác1avg l{nmetnere,

/c/

Ye proapěcb

Kolára.

í.ie ;ch1c8'& or J.k.Štépánk8'

!r'1l

&onrtané v čecbách anob oo*ba!.!Í
(l1r

,'Cl

c , i'.t.,:

Yir

J.J.

.;.J"Ko1ár.

I{EDĚLI 8n6b JEN ŽÁDNoU ŠPIN4vosŤ__| i'reš<rl

od 13. Prfncra. Hudba od t. lŇt]''Lcrla. /C/
sId.

piexi.sd

Ve prospěcl:

aá hra ae zpěvy ve 3 j. od t. Báuorlo, zěeětěná
ve pro8pěch rI.Y. orabÍngra.

Yzdělg1

2. z./odp./ st,d. Úuw-z ur$+sffi-gÁr*rJ_!-s4s9}!stl.l

PRAEA. PAŘÍŽ. ÍÓilDÍrÍl mNslAtítlro-

std.

'Iagtl.

ěcské divad1o

1130

|íenotíacké.

Z gl}g11ckéh(l .:azvxá

od shakespeare.

/Jlnf

lnoy

PoIl rneb všt'DE DoBřE. v PRÁZE rE'tÍP.

fi.Lz./oap./

j.

/c/
Yc prospěch

6.]'2./odD./

v 5 J" r pŤo-

iV:iz.*.6Ls, ,

!9g!EE-!-sIlÁNA!&.

!/

] lfp

nomgnt]cbé .áFél,

v r 2 j " d l c č l u ' I . . K l r r d a , v z d é . ! a r r *u d K " B r a u n a .
Z ě c č t ě n á o d J . ' { " Š t ě p á n k . . . i u d E ' Eo o K . K r e u t z e f e .

L83q
1. l./odp./

std.

ocÍÁfi. čtn. vl

Yo81t o.l .'.r.

štěpánh.

3 J.'.tlc

lercler.

Ye proapěctr oudrl Ecoru zpěvorier-

./c/

./Jouro. w&l/
st,d.

llll

ta

L./odp./

Std.

v lárnl.

lootr

4../odp.,/std.

v. proápěch Václava Šnil]'era.

/c/
llu

4./odp./ Stit.
!ániho

!íatě.í *reb Zanílovená gchútkt
proepěch

od V.Svobody.Eudba od v.i]a].Jln]'./c'/
Va proEpěc!' K.a l.Podt".orskÝch"

legdaleny

Forchhelrové.

lu'

14. 1./odp./ std.

PrceioaE= (vlz ě. 9or.J

]-1ě

.Cz

Ye proapěch Fr.antlška Í|ravy.
1.63

L62

j-l3s

! I 0 E ! 4 : Ž p é v . v e 2 ; . a v } a s x r - ' h t, F . . B o -

pIcL./

(v1! ě.612.) /c/
Yl

qses..B9zBMšlg!yÍ-*sc!.*u.q9J99T*:B^-.

K1. Púncre. ./C/

ě1a. v 5 J.rdlo V" E'lcpc.

tý Pro ěesLá .livadlo vzdělaná od'.''K. tyl..
Vc prospěcb tI.E. Stralratého.

(

1.

vÉ vÍnr. Čtn.v 5 j.otl !".ť'Zreglera, pŤel. oo

soBĚsi.Av A BEDřISH tDob Bo' o nrÍŽE-

cÍ rcxuru.. Eletorícká

1]]9

nÍho.

Íorvtané v čcclrách.

(T1z ě.6o4J
6. l./ď9./

(Ukázky vLz ě.Lo32. ) ic/

e

IL42

-'!19

3438-1839
I^reETE ancb PRoRoCTvÍ člRoDfuNIc.

20., 1.,/oilo.,/ Std.

'5.|ix./oap./

v 5 J. r pŤrdcblou od ch.tr. 9ch1}1cra, pŤoložrnín s.E. lt,.std.

P^JWr onl.E{í!rsrí. treg.

Drane v 5 j.

rulny piek"ad viz

1130

Yc proapěch lnny lrrn.tíBrké.

pnenr. pefiÍ?.rcrroÍre rcusret{lrro-

z6.|2./oap./ srd.

ve prospěcti J.J"

od E.

hinera.

oťl l.

Eudba od t.

lúllcre.

vr progpěch r'.v.
*a.

B.f.á./oap./

Vlagtí.

Báurrlo,

NEDĚLI tnob JE}i ŽÁDNoU š!J!

zěeštěná

A. tlulisra.
1131

Korvtané v čechácb anrb ogvobození

Jana &ešky.

vo8l.

o.'$.

o.t J.r.

čln'

vo 3 J.,illo

štěpánl..

1132

xerclcra

(Ukázky vlz

a

v lázni.

trDot' líetě.,l aneb zanllovtDá

l.

4./o.tp.,/

ě'Lo32"l

/C/

1]]9

std.

ÉlÍBL

Bo' o nrÍŽE.

Kl.

V. lc'1cpc.

!ý Pro ěcgkrí d1vadlo vzdělaná oil.I.K. tyka. /c/
vo prcspěcb J.r. stlal.atého.
std.

l . . K l r l d a , v ? é ě i a r r go d K . Í l r á u n a .

nÍho.

u33

cÍ rcRuru.. B1etorlcká ě1n. v ' J.t.tl.

I*t. r.lodp./

JEA:

Wffi9awN'IglgÍ-*glgE_uQgNp9T:
č1n.v ' j"otl ll.t.Zreglerau

Pfincre.

piel.

oo

./C/
v. pro8Běch Václave Šnil]'ere.

ll34

ocbot&.

7. 4./odp./ Std.

Yc proapěcb xagilelcny ForchheÍrové. l'liui

!{0B!& Žpév"vo ? j.a

u{c

rlestrl:h(..F.Ro-

lau1bo p c\./ od V.Svobody.Eudbá oo v.l]elJlnl./c/
Vc prospěc!. K.a l.Podror8{Ých.

(Y1' ě.612.) /c/
l.l. {./odp.,/ Std.

]]$

P r c e l o é q . ( v 1 t 2 č . 9 o . r .j . C u
Ve proapěch Fr:ent1ške Bravy"

163
L6?

jl.19

v6 Plospěch oudrl sooru zpěvoner-

//c/

soBĚsI.Av A BEDřISH t!.b

-}):

:]AnetneTě'

Zčcčtěnáod J'!Ů"Štěpánk.. íudt,e od K.KreutueÍ"e.

{YÍ' ě.6o4J
St,d.

Vác}ave

.óně",
!9!LEE-!-.9BáNA!&. Bomantlcké

10. 3../odp"r Std.

./Jour.a. urád'í/ Korrrtané v čechách.

5. l./ďp./

yosŤ.-j i'reŠke te

8.. ŠtěkevŮc an.b ČÍe Došgtlie,ii,
tín }éoc" Fraška... 'vir e.b1j. , u'

183q
st.t.

ér.Lú.

3. 2./odP.r Std.

vo 2 j. d}e ěln'

1. l..rodp../

Kolára.

,'Cl
ve prospěch

(T1r č.604.) /c/
Ye prospěcb

Č, ž.'l"i

dia ijchiČka od J.il.Štépánká' rrudbs oc

3 j.'

./C/

ortb1ngl8.

']c/

2. 2./odp./ Std. u!as-Z@64sNÍe"BÁ!u.J. JrsBls!{i

tnob YšUDE DoBfiE. v PRáZE lÍE'I,ÍPg čarottěJ-

aá trra aa zpěvy vo 3 j.

.;.J.Kolár.

pňel.a pro ěcské diva.l1o vzdělsl

crl.áěg-" /C/

Polt

od shaLegpoara. Z Bltgllckéh(' .;szY{á

!L12

1819

1819

2r. 4./odp./ Std. P^lÍ'ÍrsunrEElrL čln. v ! J. oit l.

9. 6../o.tp./ Stil.

J.E. ŤlL./ /c/

trotrcbuo. z?irl.

Vc procpěch

Íerle

rrx

l]L{t

Bratna.

a. 1./odp./ Std. nmmnÍ pMurrrc(Í otpor,rgBTvc

Jrnosl,rv šI.BR}|BERrEcb

u ororcugE. v61ká blttor1olá

oil J.lt. štrpeuu.

ty z frešky,

(Y1z č.1105.)

- z^ Ž']I^ mryÍ

ě.11?6.)

ulág.

ze zpěv. d1e s.

..Jcggonda.

(Vtr

Yo proopěc}r Ústavu

9 " 5./odp..., $tc"

$44

3.L*ž

E9&!El*i !0altčkoét as -EBlgEB:'

:."'/cdp""/ gtd.

Iouoežnícl

ng ehlunu.

13.1O./odp../ Stil.

čeatoír.

(v1! č.1012.) /c/

2o.1o./odp../

sŤMšIDrc

(YÍ.* č.ilťlx^) ttl
"B.''t4gr.

St.t.

u5:l

/c/

1154

il^ BAšTĚ. Praěka ec zpěvy
od .'.[.

štěPán.

/C/

Ye proapěcb Ant. .š1laacdrové.

aboru"

u46

,/c/

;u7

e"

,,"'.r;lii".' $Ť,ťj"

(Yír ě.1119.)

ť|.Lo./odp./
(Y1z ě.610.)

!tŽ
zrctÉg}rÍLísxt onÉu. Yre. v 1J. oo
lelc'encc.

od

Va proapsc|t Anny 3.íěorov6 a Á"
}í]i'íillE:

6.1o.,zodp.,/ Std.

La. Huclba od F. Volkctt..

naeba. Eudba od ?. YLaaŤs. /Cl
Ye proepěoh oudů balgtaího

/c/

vc 2 J. dlo K. l|clcla'zěrttěná

x*IšÍílri qngu .{ni,nKIwsg re.
vs 2 J.

Plrošovr šE''líovslrÍ. Fraěta Ý ' J. o.t
eěeětěná od il.lÍ; Štlpaura. ,zcl
11'r

A. Notlobue, zěeětěná od V. F1lípLa.

pr.ažekétrok za-

}Eč}ÍÍ-}ffi6T&' Vglké konícké pantonle

Std,

/c/

vd.ov e 6Írotb1.

4{!
J.

607)

čÍn. * 5 J. od

Íff,3.B'*da,zrYeětěnÍn .Í.N. štepenta'

9./odp./

11'p

29, 9./oap./ St,a. Abclíno. vc1lhí abolník. (v1! ě.

. taÍtcc od J" Rasba. /C,/

5 " 5./odp../ *qtd. zI,J)čIil zE cTIžÁDoslI.

e vrab. (vÍz ě.899.) /c/
vo pfo'pěGb vgomé opatrovny pro

A' Kotlebu.,

Rua-

Ye proepěch JtntlŤ1šky Grcěrové.

opatfováni

a,

11.9

sltotcc

nelé .lítly aa ErádLu.

. BELISAn. Ukázky

Canmerano od J.t{. štěpcnra.

ba oi! &" DoElzott1ho.

Á.*;

22. 9./oap./ gtd.

uAIvŽEI,í. uLézky z ttaé-

aěe6těné o.l J.lÍ. štopsnl..

$,

VE lÍI.eril!.

vzdělané od .'.tr. Štěpá.r"a. - líonte-

Lové e Eapulctové.

é.239L,/

Ve p:roapěcb Jogefa v1]'. orab1ngr6.

- r'Drlosll

ě.u41.)

f,orqa.. olc

/c./

ltrLn'évLs

dvou oddělgních.

FoRÍŽ&l !^.
drÉur t 5 l,

L-3rB-

Std,

l[lvnáň a leho ilítě.

(vL,, é.j;056.} /c/

1li5
11t6

3.ll./odp./ Std. roroc zB iÍšg rcuuEr,DÍ'É
aneu Žnmo{
v TIsÍcERÍcHouzrcsmcHg Kouzelná trertomá hre
ve 2 J. od V. Ellípká. ouÝcrtura od F. šLroupa.
/c/
Ye procpěch xagdalony

Lel

H1tolalové.

116?

1819

1839

prMgr sLuÍEčuÍ.čÍn.v 5 J. o.t r.
lotrcbuo. .r?!ol. !.K. WL./ /C/
Yc prorpěcb Earla Brauna.

2r. 4./odP./ std.

a.

9. 6../o.tp..z Stil.

11'í3

(Ytl

tý ' flešky,
Lov

vzdělané

a Eapulotové.

od .r.f,.

lJLta'évLl

vE MLBJrÉ. Utár.
štepántra.

:e zpěv'

štěpánte.

ra1á ilítty na Brádhr.
B,

- BELISAR. l'J&ázky

d1e S. Cannarano o.l iÍ.il. štěpénta. xua-

ba od G. Donlzettlho.

5./odp-/ s$.

!!44

ulgčril ae crrž{Dostr. číri. g 5 J" od

.s,.ť. Iťfl.jnáar

zlleĚtěoírn J.N.

.

*;pa*foréní vdov o sirotk
Y . 5./odp.r,

Sté"

1t i6
á*.:Ll

iŽ'

í.il$dp'l

stťl.

Iouoe&rícl

ng-Qhlgnrr

1146

/c/

' : r i i 1 . :. S . i r i "

Át*7
"1I:'l*.:. iYix

č'i}ri]',}

l{i!

(vt! ě.u]'9.)

/c/

13.10./odp./ St.l.

čeatnír. (v1z č.1o12.) /c/

2O.1o.,/odp../Std.

STR.AŠIDIo
l{^ BAšTĚ. Fraěka sc zpěvy

1153
11.54

Ž|,lo./odp./

Std,

3.u./odp./

std.

/C/

Ye proapěch Ant. ŠÍIan.droÝé.

115'

lnvnái a letro dítě. (v1z ě.1056,) /c/
por.oc zg fiÍša rcuzpt. É anco ŽnNIcfl

11'6

v flsÍcEBíclt ouzrcsTEcltg Kouzelná žertovná hra

i"Íaproapěeb Anny Fit1*rov6 a Á"
:;1.r{i 1.ai F "

L!52
oa

zčciítěná oit V. F1lípka.

ka. Builba od l. Vollrctta,

sbolu.

(Ylz ě.6}0.}

1151

zbo.{ník. (Y1z ě.

6ď|,) /c/
6.1o.,zodp../Std. zrcuŠnrÍrísrr onrĚx. Voe. v lj.

panton1e ve Ě J. o

ouťto baletního

vc1tlí

Yc 2 J. dlc K. l{clala,zěrĚtěná od J.!v. Štgpan-

.'. Reebe- Euéba od E. YLrraíe. /Cl
v6 plospěoh

Abclíno.

lalezcncc.

md! xfišfíi.u qnob ARl,E4TFco-&
ili'ťHÍ MIst&

St,d.

A. Not'ebue,

E!on1.qbá nalxč.ko.ěi -ge žašsaE*:.
xloIké koulcká

std, PAxošoYr šEuíovsTrÍ. trrallka v 5 J. od
A. Kotlebue' ačeětěná od J.tÍ; štupuata. ,/c/

štepenta" ,rc'l

To proopěch Úetavu praželedFrok za-

1170

g./odp,/

29. 9./odp./

. Ťarrce od .I. Raebg. /C,/

ve prospěch rltndňíšky Groěrové'

11.49

ve Pfo.Pěch vgorrréopatrovny pro

. .Iegaontia. (V1l

(V1z č.1105.)

zěeštěné oil J.lí.

é.239L./

S1lotcc a vrab. (vlz ě.s59.) /c/

22. 9,/odp./ 9td.

- tlout.-

ě"11?6.) - z^ Žw^ mnlÍ umvŽnr'Ú.ULázky z fraĚ.
$,

PoRíŽ&t lld:láue v j J.

Ve proapěcb .Iocefa V11. Grablngra.

. l'DAIoslI

ě.1141.)

E.b

oil tl.lt. štěpánb. /c./

ťlvou odděloních.
[orua,.

šIEntEnr

lABu u OlououcE. vo1ká h1ttorloká

EI'DEBNÍDRAlíATIcKfoIDDLIBBIv.

$/adp./ std.

Jlaosltv

i--i9

ve 2 J. od V. Pllípka. ouvcrture od ť. štroupa.

/c/
vo prorpěch

td5

xagdalony

il1lole1oÝé.

Llq?

lB19

18J9-1540

b.at../odp./

g&ÍDcB. Vegelá

std.

gěeštěné od J.lí.

b.ln!'

hra v l

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

J. od F. tÍot.

Vaee1á hra v i J. oit A.B. Xe1esnera'

Štěpánra.

octáÍ. (Y1z é.1133.>
/c/

-l

1qn
.ž*

od J.u.

fiavlÍěLa'

l?.li../odp"/ st{t. EnABĚBnI$sKÝ3g9poBtEŽENÍslqBfi'.
Bl6tor1cká

ěln" v '

ny uve<lená oit F.B"

J. od th. K6rners,

g+'}r"/odp./

std.

!oY.!xÍ|
La.

uepoĚátlanf od .I. Roaba. ./C./

rJu]'. Schrar'bacha.

vo 4 J. .tlt

Í. Tipfcra

r.159

l'.1?../o.lp./

St.l.

Pcg tubrÝbo

ilÝnskÝ lec.
(Yíl

llelodraaa...

ě.645.)

Dl.ller

std.

anob Bon.

EEliíŤSKí xt'PEc.
z angl1ctého
,I.3. KoLb.

šníl1era.

Dlrane o.5 J.

pňel.

11í1

St6.

184oi

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

1162

vEv8RKA v

Yir

é.231L{

.

.Iana &aš$.

1168
Std.

VILÉM RoŽMBERK aneb ÚEsxí

EzupRAŽšÍ. ěln'
1163

1 9 . l./odp./

std.

ve 3 J. od Jat.

Paaošolq ěelnovgtví.

aDeb DVEgĚLETť sBu

vzťlělána

škroupd a.l. /c/
Ve proapěch J.Y.

snDcB PoIg,ÁD

PLckA. /c/
SLalného.
(V1z ě.1151,)

Eé9
/c/

./Prlvodlně oh1áěeno./ Náoo.1 láeky.

ve 3 odctěleních,

(v1z č.11?1.)

oit rI.K. ŤyJ.a. liuťlba
GrabÍngra.

31Ěo-

rové.

1 2 . l./odp./

iI.P. .Iíngera od

stÁRÍHo PR[ŽA}IA. Hre fantagt1cká

166

Errdba od

ve Progpěcb A. l{1kolaíg a.A.

1'?19. 1830. lola

volně

fivěty

srATEr zÁEvozDLHusAŘI ^ DĚTsrJ PUN-

Ve proapěcb J.X.
YB ploopěch

aě J'

(v1c ě.9?8.)

116?

/a/

Do všBffo sE PLBlE-aDeb

K. líe1ela

BlcEylL

1166

J. goppa. /C/

,t,v. Eáke. /c/

dlo

St.t.

filz é.LLIL.) /C/

c pro ěeeké dlvad-

ÁIJ{rfis. Yeee1á hra v ) J.'dle

std.

, . l./odp./
6. L,/odp./

od Sha.

Va proapěch il. l{anottngké.

E6"L2"loep./

Std.

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

lo vzdělal

std.

1 . L./odp./

.tourn/

/c/

tcspearra,

3:5"Í2-/oÓp./

1160

Huilba oil Seyfr1eda.

vo prospěcb Váolavc
8.12./oa9./

1165

1810

oit tI.K. Ty-

xagÉaIeqy S}alné.

de lbnt

Ye proepěcb BsdŤlcba F61getta.

Á }ÍE!ffi-

/C/
Ye proapěcb

pcnton1nle&f ch

rc'líěnÍcb

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

do čošti-

uATEA Á DcEnA oneb rrLUJÍcÍ
vos.

:L@!$g..'z

?ogay. /C/

ve p$spěch

zěcětěna

/Zaěněno plo onemocnění K. Poď}}79

boteké./

1161

a67

lB19

18J9-1540

b.at../odp./

g&ÍDcB. Vegelá

std.

gěeštěné od J.lí.

b.ln!'

hra v l

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

J. od F. tÍot.
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Štěpánra.
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-l

1qn
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od J.u.
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llelodraaa...

ě.645.)
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1160

Huilba oil Seyfr1eda.
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