
A8   Stanisław Salmonowicz 
ur.  1.12.1761 r. [metryka z kośc. Łaukieskiego*)]  w  Achremowcach   zm.                w  
syn   Jerzego (A5)  
żona  Anastazja Mackiewicz /Anna Marcinowska (?)  
dzieci:  Tekla ↓,  Anna i Marianna (bliźniaczki) ↓   

- 11.06.1792 r. w Plusach MD Stanisław Salmonowicz był ojcem chrzestnym Benedykta, s. Karola i Agaty Rychterów  
                                                                                                                                                                                                  [KM par. Plusy]  

- mieszkał we wsi Piewce  

- - „(…) Z tych czterey bracia a synowie Jerzego: Józef,  Michał, Tadeusz i Stanisław Salmonowiczowie (...) 

  pozniey wspólnie z piatym bratem Ignacym nabyli w Powiecie Brasławskim Maiątek dziedziczny Kuzmiszki  

  zwany, iak o tem poświadcza Prawo wieczysto=przedażne od Antoniego Zabłockiego Porucznikowicza Pttu  

  Brasłłgo urodzonym Józefowi, Michałowi, Tadeuszowi, Stanisławowi i Ignacemu Salmonowiczom Mieczni- 

  kowiczom Wendeńskim na rzeczony folwark Kuzmiszki w r. 1802 Kwietnia 8 wydane, tegoż roku Apryla 11.  

  w Grodzie Pttu Brasławskiego przyznane i 1803. 8
bra

 13 w Ziemstwie Brasławskim aktykowane, tudzież In- 

  tromissya w tymże roku i miesiącu dnia 18 w imieniu pomienionych Salmonowiczow do maiętności Kuzmi- 

  szki czyniona, i teyże dacie w Grodzie Brasławskim zeznana. (...)  [Wyp1]    

    Mapa  P26 S42   
- miecznik wendeński (po ojcu?)  [F 391-7-4096 Spisek szlachty pow. brasławskiego przybyłej do miasta gubernialnego  
   Wilna, która może wotowa i być obraną na urząd. R. 1809 m-c styczeń – poz. 39]  
- podpisał „Rotę przysięgi wyborczej” w 1809 r.  [dok. j.w.]  

 
*) 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]   
 

 
                                                                                                                                                                           [KM kośc. filialnego Belmont] 

 

Tekla Salomonowicz ur. 10.05.1790 r., c. Stanisława Salamonowicza i Anastazji Mackiewiczówny małż. ze wsi 

Piewce. Chrzestni: Jan Fiedorowicz i Anastazja Dalecka, wszyscy ze wsi Piewce   
                                                                                                                                                                            [KM kośc. filialnego Belmont]  

 

bliźniaczki Anna i Marianna ur. 20.04.1792 r., cc. GD Stanisława Salmanowicza i GD Anny Marcinowskiej małż. 

ze wsi Piewce. Chrzestni: GD Jan Fiedorowicz i GD Anastazja Dalecka, wdowa ze wsi Piewce  

 

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


