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Nagyméltóságu Gróf, Minister Elnök Úr!Nagyméltóságu Gróf, Minister Elnök Úr!Nagyméltóságu Gróf, Minister Elnök Úr!Nagyméltóságu Gróf, Minister Elnök Úr!    
    
A csász. kir. főudvarmesteri hivatal f.é. juniushó 22A csász. kir. főudvarmesteri hivatal f.é. juniushó 22A csász. kir. főudvarmesteri hivatal f.é. juniushó 22A csász. kir. főudvarmesteri hivatal f.é. juniushó 22énénénén    3012 sz. alatt hozzám intézett átirata szerint Ő 3012 sz. alatt hozzám intézett átirata szerint Ő 3012 sz. alatt hozzám intézett átirata szerint Ő 3012 sz. alatt hozzám intézett átirata szerint Ő 
csász. kir. apost. Felsége a magyar kir. korocsász. kir. apost. Felsége a magyar kir. korocsász. kir. apost. Felsége a magyar kir. korocsász. kir. apost. Felsége a magyar kir. korona jelvényeknek helyreállítása körüli működéseért, Pórfi Ferencz, na jelvényeknek helyreállítása körüli működéseért, Pórfi Ferencz, na jelvényeknek helyreállítása körüli működéseért, Pórfi Ferencz, na jelvényeknek helyreállítása körüli működéseért, Pórfi Ferencz, 
pesti kalapgyáros és Szikrássy Adolf kardgyártónak a pesti kalapgyáros és Szikrássy Adolf kardgyártónak a pesti kalapgyáros és Szikrássy Adolf kardgyártónak a pesti kalapgyáros és Szikrássy Adolf kardgyártónak a ..../. alatt mellék/. alatt mellék/. alatt mellék/. alatt mellékeeeellllt arany szelenczéket t arany szelenczéket t arany szelenczéket t arany szelenczéket 
legkegyelmesebben ajándékoztatni méltóztatván, erről Nagyméltóságodat oly megkereséssel van szerenlegkegyelmesebben ajándékoztatni méltóztatván, erről Nagyméltóságodat oly megkereséssel van szerenlegkegyelmesebben ajándékoztatni méltóztatván, erről Nagyméltóságodat oly megkereséssel van szerenlegkegyelmesebben ajándékoztatni méltóztatván, erről Nagyméltóságodat oly megkereséssel van szerencsém csém csém csém 
értesíteni, miszerint a kerdéses szelenczék kézbesítése iránt intézkedni 's az illető vevényeket nekem értesíteni, miszerint a kerdéses szelenczék kézbesítése iránt intézkedni 's az illető vevényeket nekem értesíteni, miszerint a kerdéses szelenczék kézbesítése iránt intézkedni 's az illető vevényeket nekem értesíteni, miszerint a kerdéses szelenczék kézbesítése iránt intézkedni 's az illető vevényeket nekem 
megküldetni szíveskedjék.megküldetni szíveskedjék.megküldetni szíveskedjék.megküldetni szíveskedjék.    

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.    
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A minister helyettA minister helyettA minister helyettA minister helyett    
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Nagyméltoságu Gróf Andrássy Gyula magyar királyi minister elnök úrnak.Nagyméltoságu Gróf Andrássy Gyula magyar királyi minister elnök úrnak.Nagyméltoságu Gróf Andrássy Gyula magyar királyi minister elnök úrnak.Nagyméltoságu Gróf Andrássy Gyula magyar királyi minister elnök úrnak.    
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A’ Felség körüli m. kir. minister urnak m. hó 25A’ Felség körüli m. kir. minister urnak m. hó 25A’ Felség körüli m. kir. minister urnak m. hó 25A’ Felség körüli m. kir. minister urnak m. hó 25énénénén    
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A’ Budapesti közlöny ujdonsági rovatába.A’ Budapesti közlöny ujdonsági rovatába.A’ Budapesti közlöny ujdonsági rovatába.A’ Budapesti közlöny ujdonsági rovatába.    
    
„Miként illetékes helyröl értesülünk Porfi Ferencz „Miként illetékes helyröl értesülünk Porfi Ferencz „Miként illetékes helyröl értesülünk Porfi Ferencz „Miként illetékes helyröl értesülünk Porfi Ferencz 
pesti kalapgyáros és Szikrási Adolf kardgyártó a’ pesti kalapgyáros és Szikrási Adolf kardgyártó a’ pesti kalapgyáros és Szikrási Adolf kardgyártó a’ pesti kalapgyáros és Szikrási Adolf kardgyártó a’ 
magyar királyi korona jelvények helyrehozása magyar királyi korona jelvények helyrehozása magyar királyi korona jelvények helyrehozása magyar királyi korona jelvények helyrehozása 
körüli müködéseikért Ö Felkörüli müködéseikért Ö Felkörüli müködéseikért Ö Felkörüli müködéseikért Ö Felségétől értékes ségétől értékes ségétől értékes ségétől értékes 
szelenczékkel ajándékoztattak meg, melyek szelenczékkel ajándékoztattak meg, melyek szelenczékkel ajándékoztattak meg, melyek szelenczékkel ajándékoztattak meg, melyek 
részökre a’ belügy ministerium által kézbesítettek.”részökre a’ belügy ministerium által kézbesítettek.”részökre a’ belügy ministerium által kézbesítettek.”részökre a’ belügy ministerium által kézbesítettek.”    
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