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Lord Chamberlain's-Office,

February 26, 1821.

N

OTICE is hereby given, that His Majesty
will hold a Drawing-Room at BuckinghamPalace, on Thursday the 22<l of March next, at
1
tvvoio clock.

Whitehall, February 24, 1821.

T

HE King has been pleased to command that,
in the present and in all future years, His
Majesty's Birth-day shall be, in all respects, observed and kept on the 23d day or' April; excepting when that day shall fall on Sunday, in which
case the same is to be observed and kept on the
following day.

HE following Addresses have been presented
to the King; which Addresses His Majesty
Was pleased to receive very graciously:

T

At Ardderchocaf Fawrhydi y Brenin.
Cyfarchiacl Ffyddlon a Pharcbus Trigolion
Plwyf Llangyfelach.
Rasusaf Benllyicydd,
NYNI, Deiliaid ufydtl a ffyddlon eich Mawrhydi,
trigolion Plwyf helaeth Llangyfelach, cynnylledig
yn Llangyfelach, yn' swydd Forganwg, ydyiu yn
atolygu cerad i nesau eich Gorseddfainc, gyda ynn
siervvydd mwyat gwresog o'n hymlyniad parhaus ac
anghyfuewidiol i berson eich. Mawrbydi : ac o'n
cadarn penderfyniad i ymddiftynjiydeithaf ein galln,
awdurdod oruchel y Senedd, a phob urddas a ihagorfraint peitbynol i'ch Coron, mcgys ag y inaent
gwedi eu sefydlu ar egwycldorion ein Llywodraeth
mwyaf rhagorol.
Gyda'r teimladano'rdiolchganvch cryfaf yr ydym
yn dyrauno son am eieh Tad nnvyaf enwog, dan
Lywodraeth dadol yr hwn y bn ei«i dedwyddwch i
fyw cyhyd: ac nyni a dderbyniasoii) ddyfodiad eich
Mawrhydi i Deyrngadair eich tadati gyda thaer
ddyniuniad a gobaith y bydd eich Awdunlod Freu-

ninol gael ei defnyddio i ymddiSyn Rhagorfreratiau
Crefyddol yn gystal a Gwladol eich pdbl.
Yr ydyra yn edrych gyda'g atgasrwydd ar y
cynygion hyny a wnawd yu ddiweddar i ddadymchwelyd ein fi'ydd nfewn lacfaawdwr, a'n gofal penat"
fydd i wrthwynebu y cyfyiw athrawiaethaupei-yglus
yn y gymydogaeth hon, ac i feithrin yn dyner y
genedl ieuanc i barchu crefydd eu henafiaid, sef, i
"ofni Duw, ac anrhydeddu y Brenin." Ac yr
ydym yn yinddibynu ar gadernid eich Llywodraeth
er gostegu yr holl gyfryw gabledd a phenvhyddid ;
ac os bydd i fradwriaeth feiddio codi ei ben yn
erbyn awdurdod lywodraethol eich Mawrhydi, yr
ydym yn feddianol ar yr hyder onest o gredu y
bydd i holl Gymru, hyd y dyn diweddaf, ddyfod
ymlaen i ymddiffyn eu Du\v, eu Gwlad, a'u Brenin.
Yr ydym yn hydern yn noethineb Cynghorwyr
eich Mawrhydi am ryw gyflym ostyngiad o'r beicbiau
trymion hyny.ag y ruae cyflwr cyfyng Gyflwr y
Llywodraeth gwedi ein gosod danynt; a gweddiwn ar
Hollalluog Drefnwr pob dygwyddiad, fod i Goron
eich Mawrhydi gael ei sefydlu yn serchiadau eich.
deiliaidj yn y fath fodd fel ag y byddo eich teyrnasiacl
yn hir a gogoneddus dros genedl rydd, ddedwydd ao
unol.
|_Here follow the Signatures.]
[Presented by Mr. DilltDyn, accompanied by Sir
C. Cote, M. P.]
At Ardderchocaf Fawrhydi y Brenin.
Cyferchiad Parchus a Ffyddlon Plwyfolion
Llandilotalybont yn swydd Forganwg.
Rasusajf Benllywydd,
NYNI, ft'yddlonaf ac Ufuddaf ddeiliaid eich
Mawrhydi, Plyfolion LUndilotalybont ydyn yn
deisyf cennad i agosbah 'ch presenoldejb Brenuinol
ftn hanneich hyn fel tystiolaeth o'n gostyngedig an
diffuaut ufudd dod ie'h Mawrhydi ac on gwir lawenyrld'ar eich esgyniad decl wydd i Oprscddfa eich
Hynafiaid, gan hyderus obeithio y bydd i chwi i
wnenthur ifynti 'r golled ddigyffelib a gawsom trwy
forwolaeth ein diweddar Ardderchocaf Freniu. O
Feisir dal ddwys deimlad on rhwymedigddyled tuag
at Dduw ein Brenin a'n Gwlad yrydym fel ^leiliaid
ftyddlon yn ei ystyried yu orpUwysedig ariioindaa

