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W dniu 20 sierpnia 1920 r. zginęło śmiercią tohaterós
6 "pură-, 12. dys. piech., przydzielonych do kolumny na= '
Bohate=
rlgdsî Nr. 12, jako eskorta materjału
romie ci pełnili służbę na dzorcu kole jouym. вСНодогопіе .
W chsili, gdy części 8. dys. son. skroczyły do miasts,
dzielni saperzy postanosili bronié powierzony waterjał
do ostatniej kropli krsi i sadali nieprzyjaciel: ciężkie
straty, kładąc trupem kilkunastu kozaków, W końcu ujęci
żywcem przez przeważające siły tolszesików, zostali ska=
zani na śmierć przez zsrąbanie. Dos, tolsześickie obsadai=
ezaerobokiem kordonu jesdscon; na
środku czaorotoku postawiono Sacii saperéæ prsed kazdye,
z nick po jednym kozaku. Saperów obnagono i na dany znak
rozpoczęła się egzekucja, polegająca ns zarąbaniu szttlą.

lo miejsce egzekucji

i.
Dos. bolsz. zakazało, by saperów rąbano równocześnie,
polecono rąbać kolejno, by pun-xi pozostali przykkyy
miu saperzy dłużej się mgczyli widokieu konejących ofiar.
W tem bestjalski sposób zasiekli bolszemiey dzielnych
chsili pozostali na saym sta=

saperon , którzy do

nieustraszonym zachowaniem się i

mowisku, dając saym

.pegardq śmierci piękny przykład cnoty żołnierskiej. Miesz=
Chedoroaa bali się pochoaa6 nieszczęślise off-wryZ
# стави bytności sładz

d.;;iero dzięki in=

tersencji miejscowego proboszcza pochoieno je.
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