A9 Tadeusz Salmonowicz
ur. 25 II [IX] 1763 r. [metryka z kośc. Łaukieskiego1)] w Achremowcach zm.
syn Piotra (B0)
żona Eleonora z Wroczyńskich 2)
dzieci: Ignacy (A91), Walerian (A92), Konstancja (A93)

1817 r. w

- rotmistrz brasławski [Jot]
- kupił od ks. Mirskiego folwark Zielonowszczyzna w 1775 r.
- w 1784 r. właściciel zaścianków Dubniki ª), Smulki i Zielonowszczyzna (w parafii ikażnieńskiej); we wsi
Smulki miał dworek „na górce” [Jot] [w „Opisy parafii dekanatu brasławskiego” 1784 brak nazwy Salki. Salki –
to Zielonowszczyzna (nazwa najprawdopodobniej od nazwiska właściciela)]
„Smulki, zaścianek JPana Tadeusza Salmonowicza, od południa blisko wschodu, mili 1½ małej” [ok. 8,5 km od m. Ikaźń]
„Zielonowszczyzna, zaścianek JPana Tadeusza Salmonowicza, na wschodzie letnim mili 1½ miernej” [jak wyżej]

ª) Dubniki = Dębniaki, folw. k. zaśc. Smulki
Smulki, wś, pow. dzisieński, gm. Druja, okr. wiejski i dobra Salmonowiczów Salki [Sul t. X s. 925]
Zielonowszczyzna – brak u [Sul] i na mapie WIG

Mapa 1932 r. – P26 S45

- wg [Hed] – Wykaz prywatnych majątków i właścicieli: Salki: Mirski, potem Salmonowicz [od] 1775
- dokument F 391-8-83 k. 19 (idem F 391-9-15): Spis szlachty potwierdzonej w szlachectwie w 1835 r. w gubernii wileńskiej (tekst rosyjski) wymienia Ignacego i Waleriana synów Tadeusza
- dokument F 391-6-1130 „Księga szlachty powiatu Dzisieńskiego. R. 1843. I okręg, poz. 194” wymienia
Konstancję córkę Tadeusza
- 1.03.1817 r. sporządził testament, w którym podzielił majątek między synów [WypB]
1

) Łaukiessa (Lauzen, Laukeze, Laucese), wieś w okr. iłłukszciańskim w Kurlandii, z przys.: Kuromujża, Ligniszki, Krojniszki i Holen-

dernia. Kościół parafialny katolicki śś. Piotra i Pawła, założony w 1710 r. – parafia dekanatu semigalskiego. Iłukszta – m. pow. od
1826 r.; położone 30 w. na płn. od m. Jeziorosy [Sul]
2
) Narod. Arch. Hist. Białorusi F 1747-1-13 – wg [Jot]

1 w. (wiorsta) = 1,067 km (1067 m)

