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Mi első Ferencz József,

Isten kedvező kegyelméből Ausztriai Császár,

Magyar,

Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kún és Bolgár országok

Apostoli,

úgy Illyria, Jerusálem stb.

Királya,

Ausztria főhercege, Toscana és Krakó nagyhercege, Lotharingia, Salzburg,
Steuer, Korontán, Kraina és Bukovina hercege, Erdély nagyfejedelme, Morvai őr-
gróf, Fel- és Al-Slezia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Ösvieczim és Zátor,
Teschen, Friaul, Ragusa és Zára stb. herczege, Habsburg, Turol, Kybura, Görcz
és Gradiska grófja, Trient és Brizen fejedelme, Fel- és Al-Luzsicza s Istria őr-
grófja, Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja, Triest, Kattaro és a
Szláv őrgrófság Ura stb.
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Emlékezetül adjuk ezennel tudatván mindenekkel kiket illet:
Hogy Mi a Személyünk körüli minisztérium ideiglenes vezetésé-
vel megbízott magyar Miniszterelnökünk előterjesztése folytán
kegyelmes tekintetebe és figyelembe vevén

PACHNER SZILÁRD

nyugállományu czimzetes vezérőrnagy Hívünknek Felségünk és Felséges
Uralkodó Házunk iránti állandó hűségét valamint harmiczhat évet
meghaladó, békében úgy, mint háboruban egyaránt teljesített kifogásta-
lan katonai szolgálatát; tekintve különösen, hogy Ő az 1866. évben a
Poroszország elleni hadjáratban mint hadnagy Sonovnál, Skalitznál
és Schurtznál ütközetben, utóbbi helyen előcsatározásban is és végre a
kőniggrätzi csatában vett részt és az ellenség előtt bátor magatartást
tanúsított: nevezett

Pachner Szilárdot

és hites nejétől született

Brelich Emiliától

származó Dénes, Szilárd, Imre, Fedor és László nevü
fiait valamint Ilona és Aranka nevű leányait s Isten áldásá-
ból netán ezután születendő mindkét nembeli valamennyi törvényes iva-
dékát és maradékát, mind az imént említett kíváló érdemekért, mind
azt, ki Felségünk és Felséges Uralkodó Házunk és Magyarországunk
szent koronája iránt szép, jó és nemes tettek által magának érdemeket
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szerezni és az erény ösvényét követni törekszik, jutalmazni és hathatós buz-
dításul a jutalom kitűnő és maradandó jelével és emlékével feldíszíteni
szoktuk, királyi hatalmunkból és különös kegyelmünk és kegyelmessé-
günkből Magyarországunk és társországai valóságos, igaz régi és kétség-
telen

NEMESEI

közé és sorába a Zobori előnév használhatásának engedélyezése mellett
felveendőnek tartottuk, legfelsőbb királyi akaratunk szerint kegyelmesen
megengedvén, hogy ezentúl jövendő örök időkig fennvezett

Pachner Szilárd

s mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadéka és maradéka a

Zobori

előnév használata mellett mindazon jogokkal élhessen és bírhasson, me-
lyekkel említett Magyarországunk és térsországainak valóságos, igaz
régi és kétségtelen nemesei eddigelé törvény, vagy hajdani szokás sze-
rint, bármikép éltek és bírtak, vagy élnek, és bírnak.

Mely iránta tanúsított legfelsőbb királyi kegyelmünk és kegyel-
mességünk bővebb tanuságául s a valóságos, igaz és kétség-
telen nemesség örök időkig fennmaradó jeléül Neki és
mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékának és maradékának
következő czímert, vagy nemesi díszjelt adtuk és engedtük:

Csücsköstalpú álló paizs, melyet középen arany csík oszt ketté.
A felső vörös pajzs mezőben főnt egy vonalban öt hatágú ezüst
csillag a csillagok alatt egy fekete és ettől jobbra és balra egy-
egy ezüst stilizált liliom lebeg. Az alsó mezőben a pajzs alját elfog-
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laló zöld dombon aranymarkolatu kivont kardot tartó pánczélos
és vaskesztyűs jobbkar könyököl, a könyök hajlásában fogyó ezüst hold-
sarlóm szarvai közt ötágu ezüst csillaggal. A paizsra helyezett, jobbra
fordult koronás nyilt lovagsisak dísze; jobbjában aranymarkolatu
görbe kivont kardot, baljában égő bombát tartó, vörös nyelvét kiöltő a-
rany oroszlán növekvően. A sisaktakaró jobbról vörös-ezüst balról
kék-arany.

Miként mindez jelen levelünk elején a festő jártas kezei által
és művészi ecsettel valódi természetes szinekkel is előállítva
világosabban szemlélhető.

Kegyelmesen elhatározván és megengedvén továbbá, miszerint
ezen czimert, vagy nemesi diszjelt, jövendő örök időkig több-
ször nevezett és ezentúl már nemes

Zobori Pachner Szilárd

mindkét nembeli valamennyi törvényesivadékaival és maradékai-
val együtt Magyarországunk és társországai valóságos, igaz, gyöke-
res és kétségtelen többi nemeseiként mindazon joggal viselhesse és
használhassa, melylyel ezek törvény, vagy hajdani szokás szerint
éltek éa birtak vagy élnek és birnak, nemcsak akarjuk de kegyelmesen
parancsoljuk is, hogy ezen valóságos, igaz és kétségtelen nemesi czim-
mel Őt és mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékát éa mara-
dékát minden rendü, állapotu, hivatalu, méltóságu és tekintetü egyé-
nek felruházottnak s díszesitettnek tartsák és ismerjék.

Minek emlékül és örök jeléül többször emlitett
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Zobori

Pachner Szilárdnak

s mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékának és maradékának
Apostoli magyar királyi függő pecsétünkkel megerősitett jelen czime-
res nemesi kiváltságlevelünket tartottuk kegyelmesen kiadandónak
és engedendőnek.

Kelt a Mi őszintén kedvelt Hívünk tekintetes és nyagságos
Hédervári gróf Khuen-Héderváry Károly,
belső titkos Tanácsosunk, Kamarásunk, az aranygyapjas-
rend és Szent István-Rendünk nagykeresztes vitéze, első osztályu vasko-
rona-Rendünk lovagja stb. és a Személyünk közüli minisztérium ideigle-
nes vezetésével megbizott magyar Miniszterelnökünk kezei által Bécsben
Ausztriában Nagy-Boldogasszony hava huszonnegyedik napján, az Úr
ezerkileczszáztizenegyedik Uralkodásunk hatvanharmadik évében.

Ferencz József

Gróf Khuen-Héderváry
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