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w roku 1831. 
Skreślił 

PIOTR SZRETTER. c 
k\i ę  

Powstańcy zabrawszy niewolni
ków i konie, szli na powrót wv-
mienioną groblą, aby się złączyć 
z tymi, którzy byli *vysłani do 
rozrzucenia mostku; ci za złącie 
niem oznajmili, iż napotkali czte
rech ułanów, którzy po wystrzele
niu do nich uciekali w las ku 
dworowi Siewiec, irdzie z przyczv-

^ ny wielkich błot daleko iść nic 
mogli; — wszyscy więc sie rozeszli 
po lesie, czekajac tych czterech 
Moskali. Było to jakby polowa
nie na ułanów. Dwaj wyśledzeni 
zostali prze» Hektora Olędzkiego 
CPiotra Szrettera, pierwszy po wy
strzeleniu przebił mu lancę na 
wpół, drugi Hwym wystrzałem ra
il i konia, który poczuł wierzgać i 
jeźdźca zrzucił. Ci obaj wzięci by
li, aaś dwóch innych powstańcy 
wpędzili w błoto koło Siewca, 
gii/.ie oni tak zagrabili ze sweiui 
Ki'ńmi, iż musieliśmy powrozami 
ifii z błota wyciągać. Po ukończe
ni a tej potyczki, gdy już wszyscy 
bvhsmy zebraui, mając kilsanaścio 
k-.ni, zdobytych z bronią, posiodła-
u\ch — wybrano z nas tyluż 
jeźdźców i wykomenderowano do 
zabrania sucharów i innej żywności, 
która była przygotowaną dla Mo
skali we dworze zvanym Skorzyn, 
który jest o pół mili od wsi 
Heleny. Obywatel  Skoczyński 
-<atn nas o tern zawiadomi). 

abyśmy zabrali  tę żywność. 
Zatem kuwnlerya nasza pod 
komenda Piotra rfzrettera i 

r * 

Stanisława Kaluskiego przy
była do wmi Heleny i zare
kwirowaliśmy kilkanaście wo
zów, z k torem i przybyliśmy 
do dworu Skoczy na, ładzie 
znaleźliśmy więcej  żywncścn 
niżeśmy się spodziewali,  a  
<ila zalatwieuia i pospiechu 
tego transportu kazaliśmy 

•przyprowadzić większą i lość 
wozów, u a  które porozkłada 
l iśmy owe prowianty i da
wszy Kwit przyjęcia obywate
lowi Skoczyńskiemu, spieszy 
l iśmy z onymi do Swietliczy.sk.  

Było to uasze szczęście..  że-
^my się spiesznie uwinęli  
z tym transportem, bowiem 
zaledwie przeszliśmy groblę, 
gdyśmy zdała spostrzegli  hu
zarów, zbliżających się pod 
Heleny, z kipi  oni dalej  nie 
poszh. Przybywszv do Popie-
lewa zastaliśmy tum wszyst
kich pows;ftńL-ó'>v i niewolni
ków; gdyśmy się taui zatrzy
mali  na wypoczynek, da i s ię 
słyszeć około Helen lmk 
dział.  Natychmiast wyprawi 
l iśmy powozy Żywnością uo 
Swietliczy.sk, le.^z nie traktem, 
tylko iuuu luałft  drożyną, a 
f lumi poczęliśmy się zbliżać do 
tych strzałów; wkrótce do-
wiedziliśmy się,  iż te strzały 

%'ly na wiatr,  ażeby nastra
szyć buntowników. Powróci
liśmy nazad. 

Mieliśmy ambaras z niewol
nikami, i żeby ich nie zabi
jać, uradziliśmy zebrać skład
kę i dać im po parę złotych, 

- zalecając im, żeby do wojska 
i moskiewskiego nie powracali.  
iKilku z nich było z Wołynia, 
"którzy chętnie w powstaniu 
pozostali  i  aż do końca 
wytrwali.  

V PO it  A ŻK A MARSZAŁKA 
NIEMCEWICZA. 

Gdyśmy przybyli  do S wie
lb.zysk, zastaliśmy tam nowo 
pr/.vbyłego powstańca, mar
szałka powiatu Brzeskiego 
Niemcewicza. Był ou wielce 

0-s^zadowolonv, widząc na?iZ try
umf. Kawalerya bardzo mu 
się podobała, zatem o ile 
mógł, dokładał i on starania, 
aby oną powiększyć. Na ten 

ć; przedmiot wybrano najlepsze 

Konie z  pod o w ycnrmóity c 
bryk pod Binłowieią, które 
gromadami po piwozy się 
wlóczvły.  Gdy więc tej  ka-
waleryi  uformowało się kil  
kadziesiat  ko -ni.  natenczas wy 
mieniouy marszałek objftwit  
swói zamiar,  że chce i  on 
podnieść powitanie w powie
cie brzeskim '  napndać na 
garnizony mo.s.cew.skie.  będą 
ce w nialei  bczb'e po wsiach 
i  miasteczkach. Wymógł on u 
dowódzoy naszego, Jakóba 
Szrettera, część .  kawaleryi  l  
piechoty i  w kilka dni opu
ścił nasze powstanie.  

W tymże dniu reszta ka-
waleryi  wyruszyła do Swisło-
czy i la zabrania reszty pro
wiantów przegotowanych dla 

.Moskali. '  
Marszałek ze swojem wop 

skiem zaledwo parę mil  uszedł, 
gdy na trakcie w uroczysku 
zwanem Kończyk niespodzia
nie napotkał Moskal 1 .  Nie bę
dąc przygotowani powstańcy, 
nie mogli  na inch zrobić za
sadzki,  b r > i las  nie był po 
temu, zatem kawalerzyści  i  
piechota pierzchała za przy
kładem marszałka. Jadnakże 
popłoch ten me poruszył kil
kunastu powstańców, na czele 
których był Autom Szretter 
i Hektor OlędzKi.  Cl zszedłszy 
w gęstwinę, mocao się op.e 
rać poczęli,  lecz na próżno, 
bowiem nie równie większa 
siła nieprzyjaciół zmusiła ich 
do cofnięoia ?tę;  jeden tylko 
z nich. zawzięty wiarus,  męż
nie poległ śmiercią bohatera, 
nie wypuśńł on bagneta z rę 
ki.  aż do ostatniego kresu 
życia;  zabiwszy kilku Moska
li,  nie chcąc z placu ustąpić, 
został przez nich zakłuty.  
Był to ochotnik z wojska mo
skiewskiego (Kowalewski).  

Gdy już Moskale strzelać 
przestali  i odeszli  z  tego miej
sca, natenczas Antoni Szret
ter,  zebrawszy szczątki  po
wstańców rozproszonych, po
wrócił do Swietliczysk, lesz 
marszałka iuż więcej  <v po
wstaniu nie widziano. 

ZABRANIE WOŁÓW PRO
WADZONYCH DLA MO

SKALI I POTYCZKA 
POD KOŃCZY-

KIEM. 

Naczelnik powstania dowie
dziawszy się,  że Moskale zno
wu mają przechodzić przez 
toż same miejsce, postanowił 
z nimi się spotkać. Jakoż 
tegoż dnia, to jest  20 maja, 
ci  którzy byli  uzbrojeni,  wy 
ruszyli  na zasadzkę. We trzy 
godzin marszu przybyli  w 
mieisce naznaczone. Tam, gdy 
się zatrzymali  na chwilę,  
spostrzegają wołów karmnych 
trzodę traktem, która zbliża
ła się ku nim; zdziwieni tym 
darem boskim, jak niegdyś 
izraalici  manną, zatrzymali  tę 
trzodę, a nie wideąu prty nim 
nikogo z lud7i,  sądzili,  że te 
woły były pędzone przez Mo
skali,  którzy Dostrzegłszy po
wstańców. pouciekali;  poczęto 
więc ich szukać po lesie,  
w kilka minut znaleźli  żyda, 
który przyznał się,  iż te wo
ły dostawią!  dla Moskalu Nic 
nie mogło powstrzymać za
wziętości  i  zemsty powstań
ców nad żydem, według nich 
bowiem każdy żyd uważany 
był za szpiega lub stronnika 
moskiewskiego. 

1 biedny żvd uważany był 
za szpiega lub i  adrajcę, po

wieszony zG9tal.  Pamiętne i  
długo powtarzane były jego 
słowa, sądził bowiem, iż po
wstańcy żartując na gałęż go 
ciągnęli,  przyrzekł nam, że 
byle tylko dauo mu pistolet,  
(.11 - im Dybiez« zabije.  

Zabrane woły odesłane były 
d.> Swietliczysk, wtem dano 
znać, i i  Morale nadchodzą. 
Każdy więc-pieszyl  do broui;  
me było czasu do zasadzki,  
bó Moskale już byli  niedale
ko, i  widząc snujących się 
powstańców, poczęli  do nich 
strzelać, a krzycząc zbliżali  
s ię.  Autoui Szretter^ z ojcem, 
będąc w gęstwinie, gdzie po-
zvcya dla powstańców była 
lepsza, poczęli  ich zwoływać. 
Sygnał do zbierania się był 
to pyszczeK od klaryueta, 
którego donośny głos dobrze 
byl  zaąny w powstaniu; 
wszyscy więc w to miejsce 
spieszyli,  a  trzymając się w 
gromadzie, diugo się opierali  
przeciwko przeważnej si le mo
skiewskiej.  Wreszcie widząc, 
iż Moskale t .  b i^neta mi coraz 
bliżej  ku uim s,ę wdzierają,  
usunęli  s ię od nich. Tak więc 
i ta  potyczka z korzyśjią u-
kończona została, bowiem le
gło Lam kilkanaście Moskali,  
a  z naszych żaden nawet ra
niony me został.  

ZABRANIE ą ŻYWNOŚCI 
^ PRZYGOTOWANEJ WE"" 

WSI POŁĄCE. 

Powstańcy przybywszy do 
Swietliczysk znaleźli  tam ka-
waleryą.  która była wysianą 
do Swisłoczy pod komendą 
Piotra Szretera, i z  mą kilku 
nowo przybyłych ochotników, 
i ki lka fur żywności,  której-
by mogli  więcej  gprzywiesć, 
gdyby im Moskalejprzeszko- j 
dą nie stali;  ci  bowiem w tym
że samym dniu mieli  przybyć, 
zatem musieliśmy roiterować, 
bo siły nasze były niedosta
teczne. 

Dnia 21 maja dano znać do 
powstania, iż Moskale zeJSwi-
ołoczy wyszli  do B ' V .esfow;<:y, 
z czego dowódzoa ki-rzystając 
^ vsłał tychże samych kabule-
rzv>tów, aby im p.iz.ib er. ' .c 
wszystkie magazyny żywuoś-i.  

W tymże dniu powzięto 
wiadi.mość, iż kilkunastu ko
zaków test  we w<i Białowie
ży. zatem nasz <l >wó'!z:a wy
siał maiy oddział powsiańców, 
W tyn< bowiem czasie,  jak 
się niżej  dowiemy, powstanie 
nasze rozbitem zostało. Po
chodziło to z braku szpiegów, 
bo powstańcy me wiedzieli  ,  
0  tem, że Moskale jednocze 
śnie z trzech stron mają na 
nich uderzyć, a  nie będąc 
przygotowani ua ten atak, za
miast  Zebrać wszystkie swoje 
si iy w jeden punkt,  rozdzieli
l i  one. jakeśmy widzieli  i  da
lej  obaczymy. 

Kawalerya nasza przyby
wszy do Swisłoczy, nie zna
lazła.  już żywności,  która by
ła przygotowaną; Moskale onę 
zabrali .  Tam dowiedzieliśmy 
się,  że prefekt szkół Jurce-
wicz mi a!  u siebie broń za
braną studentom, udaliśmy 
się więc do niego i zabrał; 
śmy kilka fuzvi.  Mułkowski,  
profesor języka francuzkiego, 
sam oznajmił, że ma u siebie 
broń i chętnie nam onę ofia
rował. U plaekomendant.a 

•miasta w iego niebytnośji  
zrewidowaliśmy jego papiery 
1 znaleźliśmy raport o obco 
tach .- ' i iszego powstania; dali
śmy mu rozkaz, aby zaraz za 
opuścił miasto.  

(Ciąg dalszy nastąpi.)  

Lik 

H. W POSZ. 
Chas. A. GILE. 

ZABEZPIECZENIA, KARTY 
OKlkTOWE, PRZEWŁASZ
CZANIA 1 NOT ARY AT I>V» 

ULICZNY. 
Mamy metylko najwiękMSą 

i najbezpieczniejszą agenoyą 
zabezpieczenia w Wiuonie, lec* 
nawet na cały Północny Za
chód. Mamy w ręku mfticj 
więcej połowę wszystkich tMt 
bezpieczeó w Wiuonie. 

Nie bierzemy więcej od IR 
bezpiecsenia w naszych da» 
Afch Kompaniach jak inni. 

BIURO 
Kr. 66— 3rd tt* 

Nad golami* HiUkeek 

W^ktxUłoony w iViemozecli 

Łekan i ab sier 
• BIURO: 

Kad tpteką J. W. LAUE'RA 
Mieszkanie prywatne: Nr. 

407 E. 6th Str. 
Godziny przyjmowania: Od 

x4ziny 9 do 11 przed polud-
tudzież od godiiny 

4 po południu. 

W. SŁOMISSEA 
679 iUliraitc!  Ave 

onlCAGó, ILL. 

Polecam Wielebnemu Ducho
wieństwu jak i Szanownym Towa
rzystwom Polskim mój Skład i Pra-
3Ównię różnego gatunku Cli or ją 
gffi, Szarf, 0*nak, Rozet, 
Beret. Pałek inarszałko 
wskieli i<p. po jaknajtańszej 
cenie. Wykouujg wszystkie Obsta-
lunki jak najpunktalniej i najsu-
mienniej, bo przez dziewiętnaście 
lat praktyni nabrałam wprawy w 
powyższych wyrobach. Także Wie
lebnym Siostrom polecam mój 
skład i wielki wybór E4orosi, 
Welonów, Bnkidóir, dla 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do pierwsze] Komunii świę
tej.—Tak samo mam zawsze na 
składzie Korony, Welony 
dla młodych Panien do ślubuj 
Wszystko po jaknajtańszej cenie. 

•8F* Proazg przybyć i przeko
nać sig w Pólskim Handlu, zanim 
Ijj^lldacie do Składa narodowości 

Z Biacuukiem 
'W • Słom Ińsk a \ 

llQIMlieaukee Ave. Chicago Ul 

I 

l. :ATTAełVAeNT§! 
'WOODWORK 

m jca*O. ZIJIKJO* SQUARE.•»"" 
FO« SA1£ BY 

^ Wiuonie -pi/.'<laie te maszyn 

H. V. BOGART 
130 Wom Tt)i  . tr .  

JAN J. BU KOLT MFG. CO. 
PIERWSZA I JEDYNA W STANACH ZJEDNOCZO
NYCH POLSKA FABRYKA OŁTARZY I SPRZĘTÓW 

KOŚCIELNYCH. 
W nowo wybudowanej i obszernej fa

bryce naszej wyrabiamy najpiękniejsze i 
ajgustowniej rzeźbione ołtarze, pięknie 
dekorowaee bogato pozłacane ołtarze z 
drzewa twardego, polerowane i pozłaca
ne,a także kazalnice, chrzcielnice,konfesy-
onały, ławki itp. sprzęty kościelne.Oprócz 
tego bióra i meble do banków, ofisów i 
handli. 

SZ\ LDY pozłacane i malowane roz
maitego rodzaju. 

Wykonujemy plany i rysunki jakna-p 
spieszniej i akuratnie do;wszelkich budowli. 

Zamówienia wykonujemy szybko, do
kładnie i o 10 do ló procent tanie], aniżeli 
jakakolwiek inna fabryka tego rodzaju. 

Plany, rysunki, ceny i rekomendacye 
wysełamy natychmiast na żądanie beźpła-

„ tnie. 
Polecamy sie Wiel- Dueliowieństwu 

i przemysłowcom polskim. 

ĘOKOLIT MPS. G O .  
231-233 GENTER -STR- STEVENS POINT. WIS-

NB. Przedstawicielem naszym dla Milwaukee, Wis., i okolicy jest 
p. J. Kwaśniewski, zamieszkały pod 877 10th Ave. 

Buty i Trzewiki 
ZA BEZCEN! 

Wyprzedaż rozpoczęła się w Czwartek 
29 Czerwca. 

Handel obuwia kompanii TBE BIGr 
BOSTON" będzie drobnostkowo wyprzedany 
w dziesieciu dniach. Wyprzedaż odbędzie 
się pod numerem 

52 West Third Str. 52 
w Winona, Minnesota. 

Z powiciu, n»,;vvi;j£. ,hi  .się spólKn E. H. Whitti ' . igham & 
Co..  c:i !y skład bu*'ó\v i  trzewików męskich i damskich, dla 
chlof.ców, /iy.iewoiąt i d/,i^ni i  t .  d.  dostał sit{  nam za bardzo 
tanie uioiwądze; «Hpł,ie:l i«my tylko 46 centów za dolara.  

Prosimy do nas, zanim pójdziecie kupić 
gdzieindziej. Walne dni handlowe u nas to 

SOBOTA I PIĄTEK. 
52 W est .3rd Str. Winóna, Minn. 

MAX A GOLTZ 

w IV wardzie 
na rogu nlic 5 tej i Carimona 

zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domu DO* 
trzeba, * 

Lekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. ^ = ' 

Towar drogieryjny, jako to farby, benzynę różne oleje, oraz okulary 
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych żródet. 

W aptece w 4-tei wardzio mamy jako zawiadówcę egzaminówftQ6* 
go aptekarza, rodowitego Polaka 
pana MIECZYSŁAWA KOWALEWSKIEGO. 

BIHMHII 

FARMY 
w ŁoHp City 

fw Nebrasce). 
Można w tej okolicy jeszcze 

dostać za tanie pieniądze bardzo 
dobrą, ziemię. Mamy dobry polski 
kościół i szkolę bez długu. 

Trzeba si§ zgłosić do polskiego 
agenta snrzedaly gruntów pod 
adresem-

Rndolp Joliik 
liOnp'Oity, Sherman Co., Mebr. 

R0ESNEE&C». 
BIJE WYSOKI^ CENY, 

ZA DOLARA 100 CENTÓW WARTOŚCI. 
Włożyliśmy <-od:>piero do Dcio i  10ci '» centowyoh szelbiągów 

nowt» 7.: ipasy pierwszej  kl  isy towarów w każdym domu po 
p 1 11'7.bnvco • sprzedniemy je po cenach leszcze raz tak 
t«niih, płk gdzi^indzii-j .  Towary zupełn e świeże i  czyste.  

nabili  je^r.  szybka wyprzedaż, choć tani zysk.  Cent 
os7.cz<;d<«uiy.  '-ent zarobiony. Prosimy Szanowną Publiczność, 
aby przyszła /"bsc.yć i  f ię przeięonals.  Za małą garstkę 
centów moiee^ '^upić bardzo wiele.  

PRZYBYWAJCIE GHUTK8 
abyście mogli wybrać co lepszego. 

Nigdy jeszcze w Winonie niczego 
tak tanio nie sprzedawano. 

THE FAIR 
205 & 207 E. 3rd St. 
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