D5 Kajetan Salmonowicz
ur. przed 1775 r. w Hrozowie zm. ≤ 1832 w Pińskiem [wg świadectwa Marszałka pow. pińskiego*) z 14 VII 1832 r.
nr 386 – jest "zeszły"]

syn Franciszka (D4) i Czeczotówny
żona Eugenia Joanna Nielubowicz *)
dzieci: Teodor Maksymilian (D9), Izydor Ezechiel (D10), Wiktor Władysław (D11)
*) marszałkiem szlachty pow. pińskiego (w latach 1825-1861) był Aleksander Skirmuntt.

- "(...) po śmierci oyca swoiego Franciszka iako naystarszy obiął opiekę nad swojm rodzeństwem i rządził
majątkiem Strazowem [Hrozowem] w wojew. nowogrodzkiem leżącym (...) po dziadu Dominiku Benedyktowiczu spadłym (...)" [Wyw D]
- był Regentem Ziemskim Nowogródzkim
- "(... ) Kaietan w swojem i rodzeństwa imieniu dobra Strazow [Hrozów] po Dominiku dziadu spadłe wyprzedał [dnia 2 IV 1793 r.] Józefowi Harasimowiczowi (...)" [Wyw D]
- 28.05.1797 r. w Izwie (par. Nowogródek) Kajetan Salmonowicz był świadkiem na ślubie siostry Mechtyldy z Walerianem Kiersnowskim
[KM par. Nowogródek]

= czy brał udział w Insurekcji Kościuszkowskiej i czy miało to wpływ na jego dalsze losy ??
- „(…) nabył dziedzictwem folwark Dorew w p-cie Nowogrodzkiem leżący z poddanymi od Stanisława Borosniewicza*) za prawem 1798 Januara 9 wydanym; tegoż roku i m-ca 11 dnia w Ziemstwie Nowogrodzkiem
przyznanym, ktory wyprzedał pozniey bratu stryiecznemu Hipolitowi Jozefowiczowi Salmonowiczowi przez
prawo roku 1800 Marca 19 datne a 1804 Marca 21 w Ziemstwie Nowogrodzkiem przyznane (…)” [Wyw D]

Mapa z 1929 r.: Pas 36 Słup 42
Mapa z 1932 r.: Pas 36 Słup 42
Darewo, folw. w połud. wschod. stronie pow. nowogródzkiego, w paraf. katol. darewskiej; ma obszaru 324 morg., gleba wyborna, młyn
wodny [Sul]

[sprzedaż maj. w woj. nowogródzkim i zakup maj. w pow. pińskim odbyły się po II rozbiorze Polski – już pod
władzą Rosji!]
- nabył (? – być może „wżenił się”) dobra w powiecie Pińskim – jakie?, najpewniej Ładoroże
[z kościoła parafialnego Lubieszowskiego są metryki trzech jego synów, ponieważ był to najbliższy kościół
katolicki]
*) F 391-6-612 – Spis–księga [dot. 1835 r.] (ros.), poz. 561: 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
Eugenia Joanna – wnuczka Antoniego Nielubowicza, kapitana Regimentu Dragonów Królewicza Imci
W.Ks.Lit. w Pińsku, właściciela Ładoroża.
Regiment Dragonów Królewicza Imci Wielkiego Księstwa Litewskiego – pułk jazdy (dragonów), sformowany 1717 r.
Dowódcą oddziału (do 1762 r.) był gen. Michał Kazimierz Ogiński, pisarz polny W.Ks.Lit. [1728 -1800]
Stanowisko: Pińsk.
Przeformowanie: 30.04.1775 [Regiment Dragonów Królewicza został spieszony (przeformow. w 5. Regiment Pieszy Lit.).

*) O folwarku Darew (Darewo) Kajetana (D5)
Wg „Wywodu Izydora (D6) z 1835 r.”:

„… folwark Dorew w p-cie Nowogrodzkiem leżący z poddanymi od Stanisława Bereśniewicza …”
Wg „Wywodu … herbu własnego z 1819 r.”:

„… maiętność Darew w p-cie nowogr: leżącą od Stanisława Bereszczowicza …”
Z pewnością chodzi tu o nazwisko Bereśniewicz-Bereszniewicz h. Bereśniewicz (Bereszniewicz) – [polski h. szlach.,
odmiana h. Kościesza]

Bereśniewicz v. Bereszniewicz h. własnego. W 2. poł. XVII w. Jerzy Bereśniewicz, łowczy miński, żonaty był z Krystyną
Przecławską, 2-vo żoną Juriewicza, podstolego witebskiego, zmarłą w 1689 r. Pewnie syn jego, Jan Stanisław, świadek na
zapisie Juriewicza z 1714 r. Andrzej, podstoli mozyrski 1707 r. na zjeździe lubelskim. W wojew. nowogrodzkim Jerzy
1755 r., a Bonifacy i Bogusław 1756 r. Bogusław, stolnikowicz połocki 1759 r. Maciej podpisał manifest szlachty litewskiej w 1763 r. Bereśniewiczowie byli też w wojew. witebskim. [A. Boniecki, Herbarz, t. 1, str. 166]

