A92 Walerian Salmonowicz
ur. 1805 r. w Smulkach zm.
w
syn Tadeusza (A9)
żona Bogumiła Niewęgłowska (ur. 1807, zm. 11.07.1865), c. Justyna (sędziego ziem., maj. Szczołno) i Franciszki Wołodźkówny
dzieci: Anna (A921), Kazimierz (A922), Ferdynand (A923), Józef (A924), Julian (A925), Napoleon (A926)
- studiuje medycynę na uniwersytecie w Wilnie [nie ukończył?]
[patrz: Stanisław Trzebiński, Zarys historii Wileńskiego Instytutu Medycznego, Wilno 1927 – str. 43: Spis „skarbowych
(funduszowych) studentów medycyny” Uniwersytetu i Akademji medyko-chirurgicznej w Wilnie – poz. 440: Walerian
Salmonowicz lp. 1824]

- odziedziczył folwark Salki wraz ze wsią Smulki
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- z dokumentu LVIA F 391-6-1130 „Księga szlachty powiatu Dzisieńskiego. R. 1843. I okręg – poz. 194”:
Walerian Salmonowicz urodzony w 1805 r.
żona Bogumiła Niewengłowska ur. 1807 r. [Niewęgłowska]
synowie: Kazimierz 15 l.
Ferdynand 7 l.
Józef 3 l.
Julian 2 l.
Napoleon 1 l.
córka:
Anna 16 l.
siostra Waleriana: Konstancja 25 l.
Wszyscy zamieszkują w majątku Salki z chłopami: 40 m., 41 k. [m – mężczyzn, k – kobiet]
- 31.10.1855 r. w Nowym Dworze [k. Warszawy] Walerian Salmonowicz z żoną Bogumiłą byli rodzicami chrzestnymi
Marianny Bogumiły, c. ich syna Ferdynanda, czyli swojej wnuczki
- wypis z dokumentu: „Spisok Wołostiej Sielskich Obszczestw po mirowym uczastkam Wilienskoj Gubiernii 1873 goda”,
str. 78: (tekst ros.)
nazwa gminy – Drujska
nazwa dóbr – Salkowskoje
nazwa majątku wg spisu w 1865 r. – Salki
właściciel – Waler.[ian] Salmonowicz
nazwa wsi, siół wchodzących w skład majątku – wieś Smulki 25 dusz, dworskich 3 dusz, razem 32 dusz
Salki, fol. szlach., pow. dzisieński, w 3 okr. pol., gm. Druja. Okr. wiejski Salki, o 66 w. od Dzisny, ma 1 dm., 8 mk. katol., 248 dzies.
ziemi dwors.; własność Waleriana Salmonowicza. Okr. wiejski stanowi wś Smulki. Własność niegdyś ks. Mirskich, nabyte od nich przez
Salmonowiczów [Sul]
Smulki, wś. pow. dzisieński, w 3 okr. pol., gm. Druja, okr.wiejski i dobra Salmonowiczów Salki, o 16 w. od gminy a 63 w. od Dzisny, ma
4 dm., 39 mk. katol. (w 1866 r. 25 dusz rewiz.). [Sul]
Pakowszczyzna (maj. kupiony przez Justyna s. Michała Niewęgłowskiego w 1823 r.)
Szczołno, dobra, pow. dzisieński, gm. Miory. W 1727 r. kupuje (od Rudominów) Franciszek Felicjan Niewęgłowski wojski brasławski;
ma syna Michała, rotmistrza brasławsk., żonatego z Franciszką Wawrzecką (zmarła przed 1790; po śmierci Michała [~1780] wyszła za
Alojzego Rahozę). Michał ma syna Justyna sędziego grodzkiego brasławskiego. Szczołno należy do Niewęgłowskich do r. 1823.
1 w. (wiorsta) = 1,067 km (1067 m)

