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Par Kompagniet* af Kejsergarden opstillede, men uden Vaaben; Solda
terne tager mod de ankommendes Pelse.

Trapperne er saa brede og

Salene saa rummelige, at der, trods den store Menneskemængde, slet
ikke er overfyldt; der vilde uden Trængsel kunne være Plads til tr
i1mhi» Ti)n,,11.m

Gange saa mange.
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De fleste Besøgende er

samlede i den saakaldte Salle des Armoiries, hvor riflede korintiske Søjler bærer Loftet.
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Huer« som för oven løber spidst ti].,

D©

jsta,ty? stramt ret, holdende den dragne Klinge ubevægelig lige op
fffinwTiProcessionen aabnes af et langt Tog af
Kammerherrer, to og to sammen.

Da den milde, næsten hvidhaarede

Kejser med Storfyrsttronfølgerinden under Armen træder ind, lyder
en høj Kommando i to Tempi; den tjerkessiske Garde præsenterer,
førende Sablen i strakt Arm lodret op over Hovedet.
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Det er tydeligt, at næsten

alle de feer tilstedeværende er Hoffolk og vante til lignende Cere;
monier.

De danske, som betragter det glimrende Tog, maa dog føle'

Hjærtet banke stærkere ved Synet af deres Fædrelands Kongedatter,'
fin og yndefuld med skær Rødme paa Kinderne og et prægtigt Pande
smykke af Brillanter paa sit brune Haar.

Dragten er i russisk

Stil som de øvrige Damers, en hvid med Kniplinger bræmmet Sarafan
og en Robe af raslende Atlask, blank og skinnende som Sølv.
Alle følger med til Slotskapellet.

Her begynder det at
S *my

mangle paa Plads, ved Indgangen er der endog Trængsel.

Midt i de

bølgende, uniformerede Menneskemængde staar to Kosakker i fuld
Bevæbning ubevægelige som Billedstøtter, en paa hver Side af den
brede Dør.

Foran, til begge Sider og oven over glimter det alle

Vegne af Guld og Lys; oppe fra Alteret lyder den rolige, sikre
Korsang i lange, fulde, rene Toner, som skifter let og naturligt
bløde, velgørende Overgange.

Smukkere og smukkere bliver Sangen,

