B0 Piotr Salmonowicz
ur. ok. 1720 r. w
zm.
syn Józefa (B)
żona
dzieci Tadeusz (A50), Michał ↓, Kazimierz ↓

w

- sprzedał 6.03.1748 r. swoją część Achremowców bratu Dominikowi [Wyp B]
- „(…) nabył za prawem wieczysto-kupnym od Antoniego i Emilij z Swirskich Mirskich Horodniczych
Brasławskich dobra Smulkie i Giadzie*) zwane w Powiecie wówczas Brasławskim, a dziś Dziesnieńskim
leżące, iak to udowodniło toż prawo od pomienionych Mirskich w 1756. Apryla 29. iemu wydane,
a 1757. 7bra 2. w Trybunale Głownym Wo Xtwa Litt. przyznane, (…) [WypB]
- „(…) testament iego w roku 1776. Augusta 23. sporządzony, a 1777. Xbra 20. w Ziemstwie Brasławskim
aktykowany, przez który pomieniony maiątek Smulki i Giadzie synom swoim zapisał (…)” [WypB]
*) Giadzie = Gajdele (Gajdziele) dobra, pow. dzisieński. (...) W 1700 r. Gajdele razem z Drujką przechodzą na własność Rudominów i pozostają w tej rodzinie do 1815 r. (...) W 1830 r. folw. nazwany Kazimierzówką [Sul]
W 1784 r. [Jot]:
Gajdziele, wioska JP. Józefa Rudominy, na wschodzie letnim 1 1/2 mili. – Gajdziele, drugie tegoż pana i w tejże
stronie, 2 mile.
Smulki, zaścianek Jpana Tadeusza Salmonowicza, od południa blisko wschodu, 11/2 mili.

Michał Salmonowicz
ur. ok. 1755 r. w
syn Piotra (B0)
żona
dzieci

zm.

w

Eleonora Salmonowicz
ur. ok. 1760 r. w
zm.
w
córka Piotra (B0)
mąż Jan Januszkiewicz
dzieci Szymon Januszkiewicz (ur. 4.10.1784 w Dowiaty)
[KM kościoła filialnego Belmont; filia Brasław]

Szymon ur. 4.10.1784 r., s. Jana Janus(z)kiewicza i Eleonory Salmonowiczówny, szlachty ze wsi Dowiaty. Chrzestni:
Jerzy Bochdanowicz i GD Eleonora Dąbrowina; wszyscy ze wsi Dowiaty
Dowiaty, wś pryw., dobra pryw., pow. dzisieński, par. Belmont [Sul]

Kazimierz Salmonowicz
ur. ok. 1765 r. w
syn Piotra (B0)
żona
dzieci Aleksander ↓

zm.

w

- „(...) przeniósł się na Białoruś, gdzie miał potomstwo.” [WypB]

Aleksander Salmonowicz
ur. ok. 1790 r. w
syn Kazimierza
żona
dzieci

zm.

w

- w 1823 r. ławnik w Niższym sądzie ziemskim w Gorodku [Horodku] (gubernia witebska)

