
D23   Józefa Salmonowiczówna  
ur.   7.05.1872 r.  w  Remejkiszkach  zm.      1924 r.  w  Wilnie  

córka   Edwarda Jana (D12)   

mąż  Ferdynand Mikołaj Haaze   

dzieci:  Irena (E1),  Halina (E2),  Janina (E3)   

- ochrzczona 25 V 1872 r. w Holszanach  

- ślub 18 X 1901 r. w kościele Ostrobramskim w Wilnie  

- rodzina męża, Ferdynanda Haaze, pochodziła z Rygi  

- z pamiętnika Lecha Orłowskiego:   

             "41.  Józefa Salmonowicz.  

  Urodzona w roku 1872, ukończyła pensję w Warszawie oraz kursa ogrodnicze i kwiaciarskie. Zamierzała  

  pracować prowadząc racjonalną hodowlę kwiatów pod Warszawą, wspólnie z koleżanką Heleną Rejmont,  

  z którą kupiła do współki działkę pod Warszawą w Miłośnie, ale wyszła zamąż w roku 1901 za Ferdynanda  

  Haaze i zamieszkała z nim, najpierw w majątku Apuzen na Łotwie, a potem w majątku Chołchły [Chołchło]  

  koło Mołodeczna. Majątek ten dzierżawił jej mąż, zakupując cały inwentarz za posag  żony. W czasie I woj.- 

  ny światowej w majątku została zakwaterowana cała masa wojska rosyjskiego na postój. Żołdactwo  znisz- 

  czyło  cały inwentarz i zasiewy. Józefa miała 3 córki: Halinę, Irenę i Janinę. Zmuszeni do wyjazdu z mająt- 

  ku, zamieszkali w Mińsku, gdzie córki chodziły do szkół, a mąż pracował w administracji majątku Ślepianka 

  pod Mińskiem. Po wycofaniu się wojsk polskich z Mińska, Józefa z dwiema młodszemi córkami wyjechała  

  do Warszawy. Ferdynand został. Starsza córka Halina należała do P.O.W. (Polska Organizacja Wojskowa) 

  i była w owym czasie na froncie. Po roku Ferdynand zdołał uciec z Mińska do Polski i dostał pracę w Nowo- 

  gródku jako plenipotent (zarządzający) u hrabiego Jundziłła. Żona i córki przeniosły się do Wilna. Tamże w  

  wieku lat 52 Józefa zmarła po ataku sklerotycznym."   
[oryginał w posiadaniu Aliny Szaszkiewicz, Edmonton, Kanada]  

- Gazeta Warszawska (nr 206) piątek, dnia 5 sierpnia 1892 r.:    
   Muzeum pszczelnicze. Kursa pasiecznictwa i ogrodnictwa w Muzeum pszczelniczem przy ulicy Koszykowej, w tych  

   dniach ukończono. Świadectwa z ukończonych kursów i zdanych egzaminów otrzymały panie: J. Salmonowiczówna,  

   A. Rząśnicka, M. Kłoczkowska, S. Pilecka, W. Rogowska, J. Szychowska, T. Śpiewak, M. Żelechowska, M. Stojowska,  

   K. Osiecka, M. Karaś, A. Brun, L. Jabłońska oraz L. Sławińska.  Z praktykantów zaś otrzymali świadectwa: pp. J. Ali- 

   chanow (z odznaczeniem), W. Szumański, J. Józefowicz, J. Goździkowski, A. Janowski, W. Suszycki, K. Ochorowicz,  

   D. Wabałas i J. Kociatkiewicz.  

   Wszystkie praktykantki i praktykanci postanowili w r. 1896 dnia l-go września zjechać się celem wykazania osiągniętych  

   rezultatów z własnych pasiek.  

 

 

 

 

 

 


