A923 Ferdynand Salmonowicz
ur.
1836 r. w
zm.
w
syn Waleriana (A92)
żona Malwina Klot ur. 1830 r., c. Alberta, właśc. maj. Antoniszki (patrz linia Klotów)
dzieci: Maryanna Bogumiła ↓, Maryanna ↓, Józef Walerian ↓, Ferdynand ↓
- wcześnie opuścił dom rodzinny i poświęcił się karierze urzędniczo-wojskowej
- w 1855 r. Sekretarz Gubernialny*) pierwszego polowego Artyleryjskiego Parku w Twierdzy Nowogeorgiewskiej
- w 1858 r. Sekretarz Koleżski**) Artyleryjskiego 8go Parku w Twierdzy Nowogeorgiewskiej
*) urzędnik 11 rangi
**) urzędnik 10 rangi

- współwłaściciel (z braćmi Julianem i Napoleonem) majątku Salki [patrz: Plan majatku Salki z 1894 r.]
- radca dworu w 1873 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 47, vol. 27, s. 145)

Marianna Bogumiła Salmonowicz
ur. 24.09.1855 r. w Twierdzy Nowogeorgiewskiej (Modlin) zm.
córka Ferdynanda (A923)
mąż
dzieci
- metryka urodzenia

-

w

Marianna Salmonowicz
ur. 12.02.1858 r. w Twierdzy Nowogeorgiewskiej (Modlin) zm.
córka Ferdynanda (A923)
mąż
dzieci

w

- metryka udodzenia [KM par. Nowy Dwór]

-

Józef Walerian Salmonowicz
ur. 29.04.1862 r. w
syn Ferdynanda (A923)
żona
dzieci

zm. ok. 1915 r. w

- wykształcenie ogólne i „przysposobienie wojskowe” otrzymał w domu (ojciec – urzędnik wojskowy)
- 20 sierpnia 1880 r. wstąpił do szkoły wojskowej (piechoty) w Rydze; ukończył w 1885 r.
- 16 czerwca 1885 r. mianowany podporucznikiem; wcielony do 100. Ostrowskiego pułku 25. Dywizji Piechoty w Dźwińsku
- 12.06.1889 r. mianowany porucznikiem; 15.03.1899 r. – sztabs-kapitanem; 6.05.1900 r. – kapitanem
- brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905

- odznaczony Orderem Św. Anny z mieczami i wstęgą

w 1906 r.

- odznaczony Orderem Św. Stanisława 2. st. z mieczami
w 1907 r.
- 5.10.1913 r. przeniesiony w stopniu podpułk. do 147. Samarskiego p.p., gdzie został dowódcą 4. batalionu
- brał udział w I wojnie św.; za wybitne zasługi mianowany pułkownikiem 7.08.1914 r.
- na dzień 1.08.1916 r. – nie ma go na liście oficerów pułku…

Сальмoнович Иосиф-Валериан Фердинандович * 29.04.1862
Католического вероисповедания. Общее образование получил дома. В службу вступил 20.08.1880. Окончил Рижское
пех. юнкерское училище. В офицеры произведен в 100-й пех. Островский полк. Подпоручик (12.06.1885). Поручик
(12.06.1889). Штабс-Капитан (15.03.1899). Капитан (06.05.1900). Участник русско-японской войны 1904-05. На 01.11.1911 в том
же чине и полку. 5 октября 1913 г. произведен в подполковники с переводом на службу в 147-й пехотный Самарский полк. 7
ноября 1913 г. назначен командиром 4-го батальона полка. Участник мировой войны. На 06.10.1914 Подполковник того же
полка. Полковник (пр. 06.10.1914; ст. 07.08.1914; за отличие в делах...). На 01.08.1916 в списках не значится. Награды: ордена
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бан-том (1906); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1907).

Ferdynand Salmonowicz
ur.
1864 r. w Antoniszkach zm.
w
syn Ferdynanda (A923)
żona Teresa Jadwiga Lewandowska (ur. 1875 r., c. Franciszka i Joanny z Buczyńskich); ślub 23.07.1892
dzieci Leonard (ur. VI. 1893, zm. 17.04.1894)
- w 1892 r. urzędnik kolejowy; mieszkał na Pradze (W-wa)
- metryka ślubu

- zastępca naczelnika stacji kolejowej Kozłowa Ruda (gub. suwalska) w 1898 r.

