
Nemes Zoltán leveléböl:
-----------------------

Kedves Sándor!     Hajdúböszörmény, 1910.II.28.

Az ismeretlenül bekopogtató atyánkfiát s hozzátartozóit legszívé-
lyesebben üdvözölve ...

... nemeslevél birtokomban van 6-os gimnazista korom óta.

Szabolcs vármegyei Petneháza községben tartott gyülésen hirdettetett
ki.

A csak leveledböl ismert Nemes Józsi bácsi, aki Beregszászon volt
járásbíró, sógorom Szép Géza ottani törvényszéki elnök jó barátságuk
folytán - Gézának felesége a növérem Nemes Margit - írt már ez ügyben,
s a leszármazási fát a hála Istennek életbenlevö  1841. évi születésü
apám Nemes Miklós Hajdúnánási lakos földbirtokos ... alapján kiegé-
szítve el is küldöttem.

Szíves tudomásodra hozom, hogy: Születtem 1865-ben, 1894-ben felesé-
gül vettem az alispánom egyetlen leányát, van 5 gyermekünk.
Gyula, az elsö már Debrecenben 6-ik gimnazista, azután vannak ikrek
Ćdám és Éva, elöbbi itten 3-ik gimnázista, Éva Debrecenben a Lóczy
intézetben 4-ik felsöiskolás, Erzsi itthon 2-ik elemista, Pál pedig
10 hónapos korban van.

11 éve vagyok föszolgabíró.

...

Nemes Bertalan ügyvéd leveléböl:
--------------------------------

Kedves Sándorom!   1911. márc. 10.

... Az anyakönyvi kivonatokat 12 drbban és egy egyházhistóriai
kivonatot megkaptam. Azokat mint tulajdonaidat egyelöre azért
örzöm, mert Józsi már a legközelebb megjelenö valami Heraldika
folyóiratban ezeket produkálni akarja.

Az eredeti nemeslevél tényleg nála van, azt lefényképeztette.
Egy példányt neked is fog küldeni.

Bizonyos lévén, hogy Mózes  Gábor berceli papnak fia, Neked
Mózesnek a keresztlevelét kellene még megszerezni. Ide vonat-
kozó adat annyi van, hogy Nemes Mózes 1777. január 3-án szüle-
tett Bercelen Szabolcs megyében, hol atyja Gábor lelkész volt.

Többnek részünkröl utána járni felesleges volna. Mert ez a
Gábor  Józsival már közös ös lévén, ennek és Mihály Miklós ke-
resztlevelének a megszerzése Józsinak is érdeke, s lehet ö ezt
meg is fogja szerezni. Mihály t.i. fia a nemességet nyert
Balázs unokájának Györgynek. Ez a György élt már akkor, mikor
nagyapja a nemességet kapta, s az eredeti levélben meg van
nevezve.

...

A levelek eredetije a Némethy családi irattárban.
�


