
B5    Jerzy Salmonowicz 
ur.      1785 r.  w  Podziśniu   zm.                      w  

syn   Jana (B4)  

żona   

dzieci   Ewelina ? ↓   

- właściciel maj. Podziśnie (wspólnie z bratem Wincentym – na podst. dok. donacyjnego z dn. 20.03.1809 r.)   

- sędzia grodzki brasławski  

- prezydent (?) grodzki brasławski [WypB]   

- przewodniczący Sądu Grodzkiego w Widzach w 1821 r.  [Spis etatów w imperium rosyjskim na 1821 r.]  

- (na podst. Zespół akt: LVIA F 391-7-4096 – mikrofilmy): 

   (film 1)  

  „Spisek [spis] szlachty powiatu Brasławskiego przybyłej do miasta gubernialnego Wilna, która może woto- 

  wać i być obraną na urząd w 1809 r.”:  
   (…)  

  4-to  Jan Salmonowicz wicemarszałek Brasławski             4 Januario godz. 6 rano  

  5-to  Jerzy Salmonowicz                                                     4 Januario godz. 6 rano  

  6-to  Wincenty Salmonowicz                                              4 Januario godz. 6 rano  

      [Przybyli razem, a więc z jednej miejscowości; jak wynika z dalszych dokumentów – z Podziśnia]. 

- (film 2, str. 326)  

  „Spisek Urzędników obranych Pow. Brasławskiego”  
  (…) 

  Sędziowie Grodzcy:  1)    ……..  

  2) Jerzy Salmonowicz   

  3)    …….  
   (str. 330)  

  „Lista Familii urzędników pow. Brasławskiego na Sejmiku Elekcyjnym w roku 1809 w styczniu obranych”:  
  (…)   

  Jerzy Salmonowicz,  sędzia Grodzki  –   

   [urząd pierwszy posiadany]   sędzia Grodzki Brasław.  –  

   [wiek]   lat 24 –  

   [nazwisko Posesji, ilość dusz]   Podzisna  dusz 100  –  

   [gdzie się uczył wiadomości prawa]   w Subuliach Brasław.  –  

   [na jakich pierwej był funkcjach]   Był adwokatem Brasław.  –  

   [czy był notowany w Kryminalnym Postępku]   nie był  

- (dok. F 391-8-83 k. 19 „Spis szlachty potwierdzonej w szlachectwie w 1835 r. w gubernii wileńskiej”):     [idem dok. F 391-9-15]  

   (…) 

  Salmonowiczi Jurij, Wikientij s synom Zygmuntom-Iwanom-Wikientiem Iwanowy, (…)  

  [Salmonowiczowie Jerzy i Wincenty, synowie Jana; Zygmunt Jan Wincenty syn Wincentego]   

 

 

Ewelina Salmonowiczówna   
ur.  13.12.1821 r., zm. 10.03.1907 r., pochowana na Rossie w Wilnie (razem z mężem)  

córka  Jerzego Salmonowicza, szlachcica  

mąż  Tadeusz Stachowski zm. 30.03.1910 w wieku 60 lat  [ur. 1850]   
patrz: - Wykaz: Pochowani na cmentarzu na Rossie w Wilnie.  

          - Księga zgonów parafii św. Jana w Wilnie za lata 1906-1907.   

          - Tablica nagrobna na cmentarzu Rossa  

 

 
-----------------  

w 1870 r. świadkiem na ślubie Ludwika Salmonowicza (A22) w Wilnie – był Jan Stachowski (??)   


