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V $nscntoYě Etflgrefii o oTuliu uryrrod',l rěnrjÍcf poaortoct

r rc& tst.r{ pro[rg }rÁra{řoq|a řtvotoqz ..r& o tláře Ej11loré
. šled,ggrouí (raoo+rgl&} ocn$dorre E gřrcr b91. ecvá $rrttove
rotoma*r r ud.iHoterrířLr Y &n[' rr g.láelď ergn!erÍ' trf*{n JaI

nčrEE reudrf, ďpit e PutábG CtlěÍbo prÉtoÍre{ e oonúct fiTGř".

vrnf@b eopíd*' tst.l€ at.óraoueí rraln{E edrcaovaL r1a{É ř.Er* iil

lů Éůl,E. r jale 1Ěcllarilabilry,} po árJín" oibboút a La{t'oc{..6 Jrou

v,eučql (b l'et I.sť? - l8&5 e (btsají ar i něktr$oĚ nitc$.eb ob

r.qtf bfuÍLora ř[ptr.

P.odfu Jrjien ťĚet . &tl.*E.n lilt fio. LTr ttl* it. Eryer arrdřÍ

nl rr{Í r'rrr EtlE t Drtrr |n $torr{.
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6il roěňany* l&. 9. lfffi [6vou].iat, 8e}
$ dr" 2. 10. I88É} (dvoulirt' ď)
il Tsdňeqý' 13. 12. 1e8& (dvoulist, so)

s} hřfrr {* & 18ffiE.(6vou1ilt" ď)
10} goilrláDr* 2L 1. 189G (&roulirt, 6c)
I},} Yodany, 3o. ie. rg9o (ěroutiat, ďl
m) TGdňravr &. L. 1B9L (tlvouliat} ď)
t3} Todianu' ?6. 2.189t (ďrouliat' 8G)
1{} vgaňaqt,' 3o. 12. 1891 (dvoulirt' ď)
tD} re&ry* a L }89& (d;olrliat! ďl

16} v&r* 28. le. 1B9z (.lTelE!t' ď)

1?} Eo.ďry' lls-or ra93 tret{ptn. IG}tř (dranlirt' #}
Io; Todnrrgr' 3o. 12. 189' (p,řrhngtý tury }irt)

b3 e d.  l ,or

e Erwťe.Ť* ef,touí* sÍ*ct.r, tab b}&ote Brc'}fusícín do ylaataÍhc
lr..nr*}oŮr dfi+ blmle rloryet&. taen lÍnlrrrliťGř B&llr*fi"
přiamllr poctryn* wúáÝand. EarrryoMenoe (trjlúB t tr. Y. $LáĚ-
EC}}? kut{ ts. a'Í'tiet$ tylilř1t r.ffn. B. B. t5lurut.& I' přecc
de*nócÍ t"fďdltť atzngla ret.f,r nrjdfitrřttějšÍ ptr&B. ďlr jír Eqnp
súř &.pr. .i.b* r}lúlK (e nrdfue jrětě rdrtr}á|}}s D*[tcrryaÍ sá.
řc E3ňcué.špo'{.g-ovcn drtovea1i L LE- a. I898i napoarr5t všrl Úku-
trěgě o xot..poděÍl (1I. 2. 1893). svěděí o trn: ÝEitřď rof-

bor tcxtqrg uavě6ěq$Ící bácn{bt. l brailěprr.bo EFlrr ory1* v lt.
t.ryo€tc} E.lrr brr.y po troÉn rg* rc & p.ra j.štĚ *ltmtieJqr
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}atar{* vročcaÍ. obrah' Iistu Bě1 aúÁtat ut"a'bee. ho jeba gáveř.

t jsj vIak lrgřrjinjcnl a potn&Loun řr i ogtatnÍ Iísty tctářt

bv aěly být apřírtupěny zsyerovskýn badatc}sr.

Bobrrt B. P1molat* rlbliur Eeycr' The FatJr to Dccad€ncc' Ehe Elgac.
hrir, ffoetsn l.gt3r 264 atr.

Ibi.L (mc Íonga ín Erycr l.ifď } 19-26

O$f 2{, 1906, ?{{; OSE{D 6-21 19rt3, &48

Parrl s1nnar1 Parnátní}: a. ó6nt u EelánEfi" I.idolá ifaoEacl'e 3&l
1988, Is. 251.

Dopicy Jsou přÍatupay v roěindn trebiYta.

n.áIr 8er.lšod-špeain8rov.á pŤetládalc z $štinui, lqgliětÍqlr l fraa-
étiry'i j'gjí přetsl.ady gv'cřljňova\r předevšÍnEárodní tist1r: e tu-

uÍr v lotccilr t'6Ba-188E; z Bápnrt&ow xniBovqr oúrš1r r. I'8&T.

S}ád*j'Ery.ern Yzájemá Lorcapond€lGc} Wč. .r.š. Ívapil, Praba,

nEsev L95T? otllazgr na dalšf qydanou tsoroapondénei gvádú Bgbcrt

B. $rnarat, ooGcr 246.

Eobert B. Ptrmcatr ooe*r 19-46.

Srov.. nrv;rd.6opic [o.14 z 3oi 13. 1891 : i.. ďr ni* jakg by to

EVIo. věera $|vaIo' eo jgrn YáE viděl* nladé děvĚátlo' u Eáprctk&

lh{hqt po poEo$ťl A dnrs nátc roďion ...l.

sporou pro datován{ jc udnLe o ryóanf tnagr.lii Brtl.n; bra

1yÚ1r v ši.neagvě Kcbiagtní Leibovně nr gaěát'Lg r. I8e3 ( cr€v.

s1ádck-3iř6l,. G.Gon Bo. 349.; ěopia d,etováa 29. 1. 1893)"

text

B1.3 vg6foDur' uL- a* t}sJ92: Élgg1ivá paní, Loaeěně, žr rírk]'en.b

.ig aa svótě 69říEt Pocítáp Vánr hg tcd5r a {toufán, ža Yfu nch.rdc neuil'ý

&
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a Že gr Yfu budc doe"a1a i líbit. zárovcň Eás prosín' byatc ni

přil'ořaný balíěek 1cakavě erpodovala pí Bittnero*ó,€ ncvÍn to-

tiž' jeáí adrore a jaw jiat, že Yy jí zá{tc. $obázítr cc aai c p1.

Eitt.sergvoe tgá v ffi' tá '!ilobě pro ni tak t,m&é.d ťrjota z těG&'

ktsřÍ osada${ od crýeh přátc]', zataborrí-li 8. Pro ně neba. Eo

byste ge eurila táž odc tsnG o.IYrtt,it, Elv] nsbot aeegeíÝá lr prÍvě

ug ně. - ďak dobrf \yl. aase trn Yéá poal.afuÍ liat ! Co Ty ni toho

blgba přcjctr - bohrržcl je to uarné. PEo ně jaou, jcn otmží}' ú-

těGqr' vÍcc EgEÍ nožaé. ň,ttate* Ěe k štěctí jc tae rá1o třeba, ná-

1o a přeer araaítuě reg}rol - Požadav'}ryrt l.{cděIfu Ěádná, prařádné,

acž tea jedra eezDytgs a tee je nedoatižiteIn$, nebot aelsží Y Eo-

ei gi!'oho 'la gYětě. .'e tg hratta plná l.áatsv a náhoelou ěi erudea' ěí

BroLletÍn. žádátr to ocl srder' Ltel{ nodovcór vrlbc té 1á8ry si}né

dát a tou olaboe na ncštěatí ce nrdovg&l epoLojit* lo jo tca co-

\ý ronán' t€ts kríteýn proatý, všedať, a ehecte-]'i sněšný.Anol Pro

jin'{ Jr to EEěš!é Plsotel že etárntr, atárntr, a1l nie ac proto v nén

nitrt Erdnd. At tzu] ee sněje bdo cbcr, nemán to n.ikonn za, zLé ' all

Fro c. a erIf, nú.j řivot je to doet. ffaě Tán to pí*r? $rlraIaste Et 3

Li to nšjak u P.Rl. Prosín, asoluvtr o tgm s nikýrl... Eý olanřtrryr

Ětěetí jeorl teptráte ' k{Yž Eáait.trě 8vr1j zrat aavírám,, a Jen v bIabn

oLeďitn a v opoJcnÍ. iluzl *lie' apotojca a tín, eo 8. zěc a v pod-

rtatř není3 téyby to ahleďání trvalo dáLe ncá několl.k 6ní' bylo by

to omožn{ Wt štaatqf,r.á.lc tak ga tsrátký ěao Jc brůza a bo1oet Y ry-

llencc lorrěeaf a útěeJra v bl.ízLá bytoeti, ktcrá sc zjrvrrjr a zrrLgt

jare přrtrrd t - sokl js.ur Tán elosti, aeptejto ee na gic ééIc, lpaI-
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te to pcmí a sapolsňte na aě9 - Jak se vedl ván? Jgtc gdrávl'? lo
jr to pravé štěEtÍ Jt 

"""o 
roéinu, ritovat ji, být nilován a jcň-

tě nal.éEat v grdei doeti nísta pro aoabgr a city Lrása6, }cžící Bi1p3

tu roóim. f;uř, &h váB to aacbove$t - so sE tsěr Yrcbl.lc&éha e jeho

[8ř.] oau&',. mzajíná qě tg uá arri za gáL. ltcpřeji n nic zléba

jato aiLong vůbce, ale aepřeji ei už ac g q{m set}etÍ. ani zde aní

v ji^uc giatmei. Pro ně nenÍ na gvětě - e'"i ga' ni co píšc. - Blátg

ldr{va. Poadramljta odr EBG p. Baušr.f TěšíB co vllni uvidět ty

dětÍ'g aŽ caae de Prabgr př{je&a. Rrdo to gnad brgs. - S pozdrav.l

pšátrlotfu Yář rlul. Zoyet

Ř. Datgvání rpítaň .l1. 2. E1s]93.l o onylu EToÝo pot&o 10.

b. banr Xctl'eg ryĚle ae poěát'Lu r. I893i 8roÝr s1ádoL-Z.Jr.r' @oGo1
Eo. 34gt 29. 1. 1893 3 to.. Daoa &oata]. jorn crory}éŤl Boklrna
e tg ně troebe vyrušile }.ll (8eyer sIá&ovÍ.}.

r. !Úar1l Bittagrod ror. EoubÍagvál ěraká bcrrěLr ( rg54-re98), ebot

berec ďiříbo Blttaerr (t'8{&19o3).

rl. ilgríe Bittngrorá b5rle" r. 1880 denrrcena opustit Prab; Bréb opět
v Hěmeeke B Do l'892 a Eánodnía díradlcn vc Yídai.,.

l. ď. Y,rďll'ický (l'8'3-191el' c aíBř Po jnrngván{ řádaýB č.Lepom ěew
Po 1E9g přrrušit tI. Zcytr drflnitivaě vělcbryr .týtý, tspěl Er
cLIoBhr a.vtího řivota trizÍ cvébo nanřolatví.

f. IBE. Plvol Baďe (1a!ip19g71'' nanžcl xláry spreiagrot (1ss?}r Po-
dějt ř.€tt.trěctalýeb plgmárla.

3i Elaácaa ( 18&-197li provd. Elsďrrrorú e pogději Brseor{} ' [ilenr
(18gr-19?9Ť Provd. 8ptlaarov4). Y'ěn (provd. Eocbord) a.Badlr ac-
byli trMgr jrĚtě ua cvětl (YĚrl rr narodíla o aěeo poadějl' 1'.
3. l8g3).

firlt^,4%^^*í-




