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lami magányban (talán Sfc. Gervaisban, Cfcunonix-on innen) meg-
húzzuk magunkat egy pár hétre. Roncsolt lelkemnek magányra 's 
az örök természet csillapító befolyására van szüksége. , 

Beh sokszor mondjuk, bár csak velünk lehetne ö n kedves h ű 
barátunk, kihez tíz évi családi viszony a testvériség érzetével eggyé 
forrasztott. — Nem tudom engednek-e áldozatos kötelességei egy 
kis kirándulást. 

De ha m a j d meghiúsult reményeink kötelességeink láncza v é g -
kép le1 pereg 's ismét a hontalanság nyomora ú j ra kezdődik, sok-
szor kérd jük egymástól, ugy leszünk e ismét mint tíz év óta valánk,, 
vagy hiányozni fog e családunk köréből Ihász a hű barát, kit test-
vérnek megszoktunk tekinteni. 

Kérni nem merem Önt édes barátom! mert tudja , hogy é n 
csak ínséget nyomort, nélkülözést ajánlhatok, mellyben tíz év ó ta 
önfeláldozással híven 's zúgolódás nélkül osztozott; 's bizon csak 
jellem szilárdsága 's lovagias hűsége b i rha tá ' reá hogy illy soká is-
t ű r j e azt. • 

Köszönöm, köszönjük lelkünk mélyéből hozzám,, családomhoz! 
példátlan, csatlakozását; 's hálátlanok volnánk, ha nem kérnénk, 
hogy csak, 's csak is egyedül sa já t vonzalmát vegye vezérül jö-
vendőrei elhatározásában. De ha e vonzalom oda vezetné" Önt, hogy 
továbbá is osztozni akarjon örömtelen tengésünkben, mondanom sem 
kell, hogy, örömmel és vigasztalt érzéssel üdvözlendjük Önt, csalá-
dunk körében, mint szeretett testvért, kinek hűsége elviselhetővé 
tette 's teendné éltünk bánatos terhét. — De ha másként határozand,. 
családi körünkben nagy lesz ugyan a csorba, del életben halálban, 
hű szerető testvérei maradunk. — í r jon kérem mi hamarébb h ű 
bará t ja 
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PULSZKY KOSSUTHNAK A BÉKEKÖTÉS KILÁTÁSAIRÓL. 

0 . L., N. M. Kossuth-ir. 

13. St. Albans Villa, Highgate Rise N. W. 
Bárhogy tör jem is ostoba fejemet még sem tudóm kiszámítani; 

hogy lehessen a Villafrancai békeelőzményekből békét kifaragni. A. 
herczegségekben restauratio 's az olasz szövetség kivitele a kör-
négyszegesitésénél is nehezebb feladat, hacsak a franczia sereg nem. 
fordúl az olaszok ellen a' mi erkölcsi lehetetlenség 's a' suf f rage 
universel felforgatása. Hát aztán a ' Legatiók dolga, meg a Szárd. 
kiráiy beleegyezése! Mivel az ki nem vihető á Zürichi Conferentia 
által, hol két makacs fél áll egymás ellenében, 's nincs ki a a kettő-
közt határzó végzést hozhasson. Ezen tömkelegből csak két k imene-
tel lehetséges, Európai conferentia és háború. A' mi az elsőt illeti, 
mi eddig azt hallottuk, hogy a Villafrancai perjtély kulcsa azon e l -
lenszenv mind a két császárnál, mellyel a neutrális hatalmak dic— 
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tatioja ellen viseltetnek. Hogy- lehetne az, hogy most ugyan azon 
császárok ugyanazon dictatiot maguk hívnák fel. Angol ország azon 
kívül mindennap erősebben kimondja véleményét, hogy bármi ked-
ves legyen Lord Palmerstonnak 's Russelnak részt venni illy érte-
kezletben, Angliának érdekei kivánják a' be nem avatkozást. A béke 
előzményei nem tetszenek itten, 's igy tehát a nép nem akar ja az 
ország tekintélyét olly békébeni részvét által compromittáltatni, melly 
senkinek nem kell 's minden résztvevőt Olasz gyűlöletnek 's Euró-
pai neheztelésnek teszi ki. A' lapok e részben egyhangúlag nyilat-
koznak, leg erősebben az Economist, melly a Ministerium egy ré-
szét képviseli. Gilpin azt mondta nekem tegnap, hogy a parlamenti 
tagok többsége ugyan ezt akar ja . E' szerint hogy lehessen kibonta-
kozni a ' nehézségekből nem látom, különösen miután Lord John 
kijelentette, hogy a franczia kormány hivatalosan kijelentette mi 
szerint nem fogja erővel vissza vinni a herczegeket. — 

Szabó Pistának adom e levelet, ki ma este indul Svájczba. Lajos 
még mindig passus nélkül van, ámbár reméljük,, hogy még ma fog 
kapni. 

Nődet tisztelemí, félek hogy a Svajczi levegő nem jó neki. Vilma 
jól van, piros, jó kedvű, jövő hétfőn indulnak Ventnorba, hol csak 
nagy nehezen kaphat tunk házat. 

Isten veletek. Hived PULSZKY 
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Kedves öregem, 
Valahára meg van Lajos számára a franczia visa 's igy tehát 

m a este útnak indul. Ma íreggel i r tam már egy levelet hozzád, mellyet 
Szabó Pista vitt magával," most csak azt adom hozzá, hogy 
i t t hiszik, hogy Ferericz József enged Modena, iParma és Toscana 
iránt, 's feladja nagybátyja ' és öccse jogait. Mindenki várva vá r j a 
Lord John igért felvilágosító észrevételeit Pénteken 's addig fel-
függeszti végitéletét az olasz • bonyodalmakv iránt. Mittchieitől Mac 
Ádámtól és Rawlinstól folyvást jönnek a levelek tele részvéttel 's 
Gilpin azt mondta, hogy a parlamenti tagok rendre kérdezgetik, 
hol vagy s bátorságban vagy e. Amerikában Asbóth felszólítására 
nagyon készülnek a magyarok, természetesen július 12,-ikig még 
csak a' Solferinoi csatát tudták, két héttel később tudhat ták csak 
meg a béke megkötését. 

Lajos el fogja neked hozni a Bellot society levelét, egyébb le-
vél nem jött, melly érdemes volna elolvasásra. 

• A' St. Albans villák egyike kiadó, 75 font hárornl évre, ha első 
év végén elhagynád 10 font bonus, ha második évben 5 font. Szebb 
é s nagyobb a ház' a ' templom mellett, közel a vámházhoz a mi u t -


