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Unter Rückschluß der Beilage der Schätzbaren
Note dem 11. d.m. Z. 2767 und in theilweiser
Erledigung derselben erlaube ich mir Euerer
Durchlaucht ergebenst zu eröffnen, daß nach
meinem unmastgeblichen Dafürhalten diejenigen
Gewerbleute, welche für ihre Mühewaltung bei
der Instandsetzung der Krönungs Insignien eine
Entlohnung kaum irgend einen gegründeten
Anspruch machen dürften.Dagegen erscheinen mir der Hutmachermeister
Franz Pórfy und der Schwertfeger Adolf
Szikrássy mit Rücksicht auf ihre bei dieser
Gelegenheit betätigten dynastischen und
patriotischen Gefühle einer A[ller]h.[öchste]
Anerkennung würdig, welche in einem
angemessene Geschenke, allenfalls einem Ringe
oder Brustnadl bestehen dürfte.
Hinsichtlich der persönlichen Verhältnisse des
Pfeiferschneiders Holländer wende ich mich
Einem an den Minister der Innere und werde
nicht ermangeln, die in diesem Wege erbetenen
verläßlichen Auskünfte Euerer Durchlaucht
demnächst bekannt zu geben.
Ofen am 13. Juni 1867.

An Seine der Herrn kk.
General-Majors und Obersthofmeisters Sr. kk. Apost. Majestät
Fürsten Hohenlohe-Schillingsfürst
Durchlaucht
etc etc etc

Georg G. Festetics

Praes: 14. Juni 1867.
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Hivatkozással folyó hó 11-én 2767 sz. alatt
kelt becses jegyzékének kiegészítésre és ennek
részleges elintézése során van szerencsém
alázatosan Fenséged tudomására hozni, hogy
nem mérvadó álláspontom szerint ezen
iparosok, melyek a koronázási jelvények
javításánál fáradozásaikért közreműködtek,
díjazásukra szinte semmilyen megalapozott
igényt nem nyújtottak be.
Ugyanakkor számomra úgy tűnik, hogy
Pórfy Ferencz kalapgyáros és Szikrássy Adolf
kardműves, tekintettel ezen alkalomból
kifolyólag tanúsított dinasztikus és hazafias
érzelmeikre a legmagasabb elismerésre méltóak,
mely egy megfelelő ajándékkal, esetleg egy
gyűrűvel vagy melltűvel lenne lehetséges.
Holländer
pipametsző
személyes
viszonyainak vonatkozásában pedig a
Belügyminiszterhez fordulok, és nem fogom
elmulasztani, hogy az ezúton kért megbízható
információkat
Fenséged
mihamarabbi
tudomására hozzam.
Buda, 1867. június 13-án
Őuraságának a cs. és kir. vezérezredesnek és Ő
cs. és kir. apost. Felsége főudvarmesterének,
Fenséges Hohenlohe-Schillingfürst hercegnek
stb. stb. stb.

gr. Festetics György

Bemutattatott: 1867. június 14.
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