B6 Wincenty Salmonowicz
ur. ok. 1790 r. w Podziśniu zm.
syn Jana (B4)
żona
dzieci Zygmunt Jan Wincenty (B7)

w

- na podst. Zespół akt: LVIA F 391-7-4096 (mikrofilmy):
(film 1)

„Spisek szlachty powiatu Brasławskiego przybyłej do miasta gubernialnego Wilna, która może wotować
i być obraną na urząd w 1809 r.”:
(…)

4-to Jan Salmonowicz wicemarszałek Brasławski
5-to Jerzy Salmonowicz
6-to Wincenty Salmonowicz

4 Januario godz. 6 rano
4 Januario godz. 6 rano
4 Januario godz. 6 rano

Przybyli razem, a więc z jednej miejscowości (jak wynika z dalszej treści – z Podziśnia)
(film 2 str. 327v)
[kandydował do Apelacji Sądu Niższego Brasławskiego]

1. Wincenty Salmonowicz

Reupowałł (?) – nie wybrany

[rezygnował(?)]
(film 2 str. ?)
Wykaz podpisujących „Rotę przysięgi wyborczej” w 1809 r.:
(…)
Jerzy Salmonowicz
[te dwa podpisy identycznym charakterem pisma(!) – czyżby bracia mieli jednego nauczyciela(?)
Wincenty Salmonowicz
lub jeden podpisał za dwóch(!)]
(…)

- właściciel maj. Podziśnie (wspólnie z bratem Jerzym – na podst. dok. donacyjnego z dn. 20.03.1809 r.)
- potwierdzony w szlachectwie Rezolucją Deputacji Wywodowej Wileńskiej z dnia 22.12.1819 r.
- sędzia ziemski w Widzach w 1821 r. [Spis etatów w imperium rosyjskim na 1821 r.]
- sędzia powiatowy brasławski
- sędzia graniczny brasławski w 1830 r. [Spis etatów w imperium rosyjskim na 1830 r.]
- „Spisok dworian…” – „Spis szlachty gubernii wileńskiej na wyborach w 1834 r.”:
[poz.] 17. b. brasławski sędzia powiatowy, Wincenty Salmonowicz [z powiatu brasławskiego]. [mieszkał w
czasie wyborów] W domu Millera na ul. Niemieckiej. [razem z Wincentym mieszkali: Michał Wawrzecki, brasławski marszałek szlachty, kawaler [orderu]; Jan Biegański, b. podkomorzy brasławski, kawaler]
- (dok. LVIA F 391-8-83 k. 19 „Spis szlachty potwierdzonej w szlachectwie w 1835 r. w gubernii wileńskiej”): [idem dok. F 391-9-15]
(…)

Salmonowiczi Jurij, Wikientij s synom Zygmuntom-Iwanom-Wikientiem Iwanowy, (…)
[Salmonowiczowie Jerzy i Wincenty, synowie Jana; Zygmunt Jan Wincenty syn Wincentego]
- sędzia ziemski brasławski [LVIA F 391-6-707 cz. 1 Spis szlachty i urzędników pow. brasławskiego z V 1836 r.]
-

