D9 Teodor Maksymilian Salmonowicz
ur. 18.03.1817 r. (metryka z kościoła Lubieszowskiego*) w Ładorożu zm.
syn Kajetana (D5)
żona
dzieci: Adam (1)

w

- Salmonowicz Teodor Maksymilian lat 18, syn Kajetana
jego rodzeni bracia: Izydor Ezechiel lat 16
Wiktor Władysław lat 14
ich matka Eugenia Joanna lat 42, wdowa
[ur. 1793±1]
mieszkają w starostwie Ładoroże
LVIA F 391-6-612 – Spis–księga [dot. 1835 r.] (ros.), poz. 561
Ładoroże, wś, pow. piński, gm. Moroczna. Niegdyś starostwo; w XVIII w. należało do Zimieckich; August III (1733-1763) przywilejem
cesyjnym nadał je Antoniemu Nielubowiczowi. Obecnie koronne. Ładoroże leży nad Styrem i rozlewami Prypeci. [Sul t. V s. 568]

Mapa P41 S42
Mutwica, ws i dobra, pow. piński, gm. Moroczna. Dobra – dziedzictwo dawne Nielubowiczów [Sul]
Niańkowicze, wś i dobra, pow. piński; dobra – dziedzictwo Nielubowiczów [Sul]

*) metryki urodzenia Teodora i jego braci z kościoła w Lubieszowie – najbliższego kościoła katolickiego! Bliżej Ładoroża były jedynie
cerkwie.
„Kościoł parafialny Lubieszowski w pow. pińskim położony (odległy od kościołów parafialnych: Pińskiego o mil 10, KamiennoKoszyrskiego o mil 5, Janowskiego o mil 7), założony w roku 1733, ukończony 1762, a w r. 1786 przez biskupa suffragana łuckobrzeskiego Jana Chryzostoma Kaczkowskiego (ur.1744, zm. 1816) konsekrowany; po rok 1798 należał do dyecezyi łuckiej, odtąd do
nowoutworzonej mińskiej, a po skassowaniu tej ostatniej r. 1869 do dyecezyi wileńskiej przyłączony; kosztem Pijarów wzniesiony z muru
na miejsce drewnianego w czasie erekcyi funduszu r. 1693 przez fundatorów Jana Karola Dolskiego i Annę z Chorodowskich małżonków
zbudowanego; ma długości łokci litewskich 70 3/4, szerokości 40 ¼ [łokieć litewski – 65 cm]. Do dziedzińca czyli cmentarza jego
otoczonego murem wchodzi się bramą, którą herb zgromadzenia pijarskiego Imię Marya z żelaza zdobi.”

Lubieszów, m-czko pow. piński, gm. Lubieszów (71 w. od Pińska). Kościół pijarów (od 1762 r. murowany). Gmina ma 13 starostw
wiejskich, 29 wsi [Sul]

- potwierdzony w szlachectwie Dekretem Heroldii z dnia 21 VIII 1839 r. nr 11459
(LVIA F 391-8-1236 k. 86, poz. 18, rubr. 10)

