K8 Modest Salmonowicz
ur. ok. 1870 r. w Petersburgu zm. 1929 r. w Warszawie [Powązki kw. P, rz. 4 grobowiec Filipowskich]
syn Piotra (K5)
żona ???
dzieci
- inżynier architekt [ukończył zapewne Instytut Inżynierów Budownictwa w Petersburgu, gdzie profesorem
był jego ojciec]
- [tłumaczenie z j. ros.] Księga pamiątkowa / Guberni Suwalskiej / na 1898 r.
Suwalskie. Powiatowy inżynier-architekt, koleżski sekretarz*), Modest Salmonowicz s. Piotra, katolik, i. (?)
*) urzędnik 10 rangi

- [tłumaczenie z j. ros.] Księga pamiątkowa / Guberni Suwalskiej / na 1899 r.
sporządzona i wydana za rozporządzeniem Zarządu Guberni / Suwałki / 1899

„Zarząd Guberni – Wydział Budownictwa
Zastępca gubernialnego inżyniera-architekta / inżynier miejski / radca tytularny*)
Modest Salmonowicz s. Piotra katolik, żonaty, prac. od 1894 r., na stanowisku od 1898 r.”
*) urzędnik 9 rangi

- w 1900 r. mieszkał w Petersburgu – Księga adresowa Petersburga 1901 r.:

Дмвл. = właściciel domu
Басковь переулок. Zaułek Baskowa (w centralnej części Petersburga) rozciąga się obecnie od ulicy Korolenki do ulicy
Fontannowej. Nazwa znana jest od 1821 r. i pochodzi od nazwiska kupca Nikity Baskowa, właściciela domu (teraz nr 2,
naprzeciw ulicy Korolenki). Pierwotnie zaułek Baskowa był nieco mniejszy i dochodził tylko do ul. Szpitalnej (teraz Radiszczewa). 22 lutego 1899 r. został oficjalnie przedłużony do Prospektu Greckiego. Faktycznie do 1914 r. zaułek przedłużono tylko do ul. Fontannowej; dalszej rozbudowy nie było.
╠ z powyższych zapisów wynika, że Aleksander Salmonowicz s. Wiktora [prawdopodobnie syn Wiktora (D11)], masażysta i nauczyciel gimnastyki leczniczej, mieszkał – przyjmował w domu przy ul. Baskowa 10, który był własnością Sądu Okręgowego.
Walerian, Józef, Modest (i Maria – patrz) byli właścicielami domu, określonego w wykazie ulic i właścicieli
[9,144]; w Księdze adresowej Petersburga na 1901 r. nie umiałem znaleźć dokładnego adresu ╣

- w 1912 r. mieszka w Petersburgu przy prosp. Angielskim 7

Księga adresowa Petersburga na 1913 r.

- razem z Modestem mieszka Em.[ilia?, ilian?] s./c. Józefa [brata?] дт. = dziecko?
- w nieznanym bliżej czasie (prawdopodobnie ok. 1915 r.) wyjeżdża do Warszawy, gdzie opiekuje się swoją
siostrą Maryą Filipowską aż do jej śmierci w 1920 r.
- umiera w 1929 r., zostaje pochowany w grobowcu Filipowskich na Powązkach
-----------------------------

- inż. arch. Modest Salmonowicz = SARP o nim nic nie wie – inf. architekta Marka Perepeczko z ZG SARP

Сальмонович Модест Петрович Петербург
Сальмонович Александр Викторович Петербург

