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В итлеем сния младенецъ
,-Изминаха вече 51 год^ откато Духъ святий 

бѣ осѣнилъ сърдцата на първитѣ шестима наши 
възгоржепи братя и ^имъ внуши светата идея да 
съз^&датъ мзкедонскатя революционна организа- 
ция за борба- про.тивъ вѣковната тирания.

Половина вѣковенъ копнежъ за свобода: люти 
борби, тежки мжки, скжпи жертви, опустошения и 
разорения—материални и морални, загуби беáчетни 
— цѣли семейства се разориха и загинаха въ бор» 
бата — докато най-после свободата озари страна\ 
та ни, българското сърдце цѣлокупно се възрадва, 
везвеличи се. Зидѣхме това, което' отъ вѣкове 
ожидаваше българс^иятъ народъ—величцето на бъл- 
гарскяга земя-*-и възкликна цѣлъ. народъ — *Съ 
нами- Богъ уразумейте и покланяйте ся ЕмуI,

И Богъ е съ насъI
Той ни-благослоби, Той ии възроди и не ще 

ни остави, защото и ний сме съ Него. Ето Да. На- 
ближава рождението Му. Очакваме Го пакъ да 
дойде при насъ, така както сме Го очаквали още* 
отъ създаването на българското царство. И, всич- 
ката ни надежда е въ Него. Той е крепилъ» вѣра- 
та въ свѣтлото наше бждеще. Той ни е пазилъ 
Съ Него сме живѣли, съ Него ше преблдемъ 
въ*вѣковетѣ — въпреки всичко, напукъ на ѣрага, 
който що не стори и що не се кани да стори, само 
и сам0 ДЗ изкърти вкоренилата се дълбоко въ 
душауа ни вѣра, че България е и ще си остане 
велика, че Македония вече е свободна, че маке- 
донскиятъ българинъ, опоенъ отъ свободата и 
озаренъ отъ нейнитѣ лжчи, вижда, че всички бъл- 
гарски земи сж вече заедно и образуватъ цѣло-

куппата Българска държава, и очаква да утихне 
свѣтътъ, за да хвръкнатъ всички заедно и до- 
гонятъ напредъка, съ който ще очудятъ свѣта, 
така както той е билъ очуденъ въ началото на 
срѣднитѣ вѣкове, когато той се бѣ из- 
дигналъ до лоложението на първенецъ всрѣдъ 
всичкитѣ славянски народи, като бѣше създалъ 
своята могжща култура, недостигната отъ ве- 
лики даже ймперии въ Европа.

Да се облечемъ, братя, съ търпение* да доча- 
ка тоя свѣтълъ часъ 1 '

Д° тоя часъ, може би, още и голѣми премеж. 
дия ни очакватъ'. Ще загинатъ, може би села и 
градове и хиляди невинни български души. Ще 
загинатъ, можб би, и мнозина отъ насъ — но нито 
единъ не ще умре съ отворени очи по роденъ 
край. Всички ще издъхнемъ съ спокойни сърдца, 
доволни, че Македония вече не е робиня, че ве 
ще остане българинъ подъ нашето небе въ робство.

Нека се въоржжимъ съ .търпение, нека по- 
кажемъ себеотрицанието, куража, който ни бѣ въо- 
душевлявалъ на младини и койго бѣ ни далъ въз- 
можность да проявимъ чудеса отъ храбрость, отъ 
които и днесъ свѣтътъ се удивлява: краятъ, 
благоприятниятъ, победоносниятъ край вече набли- 
жава. Чупятъ се едно следъ друго вражескитѣ 
оржжия предъ духа на носителитѣ на истината и 
на правдата.

Заради тържеството ва тази истина, на прав- 
дата е дошълъ Христосъ на земятаI

И вѣчна ще бжде Неговата славаI
И. Хр.
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ОМЕРЗВЛЕНИЕТО
Въ вѣковния си копнежъ за величие и про* 

слава, въ стремежа си да прояви своето творче- 
ство въ областьта на веществената култура, бъл* 
гаринътъ впрѣгна сили и създаде отъ бившата 
турска паланка Срѣдецътъ, гордостьта на цѣлуя 
народъ. Кой бъдгарииъ, кждето и да се е нами- 
ралъ той, не е ожидавалъ да посети Царствения 
градъ, станалъ приказенъ центъръ на култура и 
красота, на здраве и свежесть, на монументални 
сгради и разкошъ> удивляващи даже и чужденци* 
тѣ, които, родени и израсли въ своитѣ непозна* 
ващи робството страни, не сж могли да си обя- 
снятъ подема на София и въобще нз цѣлатз 
страна за такъвъ крагькъ срокъ и при всичкитѣ 
сътресения които българинътт» е изживѣлъ въ 
своего кратко свободно слщетвувание.

Деньтъ 10. I. 1944 год. ще остане тжженъ и 
злопаметенъ за следващигѣ български поколѣ- 
ния: Демояътъ, койго още въ зарята на цашето 
създаване бѣ изпречилъ гърди противъ цѣлост- 
ното наше политическо обособление, прояви на 
дѣло своето омерзвление къмъ насъ. Разбиха се 
окончателно предположенията у нѣкои за нѣкаква 
хуманность и човѣколюбие у англо-саксонцитѣ, 
които съ своето лицемѣрие бѣха заслѣпили мно- 
зина българи, като имъ изпращаха специални 
богатоплатени мисионери съ цель да обръщатъ 
православнитѣ християни въ тѣхната — въ про* 
тестантската вѣра — да цепятъ по тоя начннъ 
рождени братя и ги дѣлятъ на истинно вѣрующи 
християни и на заблудени овце, които и днесъ се 
срѣщагъ, безъ да се поглеждатъ.

Преръ дневното и особено презъ нощното 
аеропланно нападение отъ 10. I. 44 г. софиянци 
преживѣха адски страхове и млки, нечути и не- 
виждани огь никой българинъ до сега.

Многобройни сгради бѣха сринати въ осно- 
витѣ си й окончателно унищожени, други бѣха 
съборени и изпотрошени — рѣдко остана кжщз 
съ здравъ прозорецъ — електричество и зодо* 
проводъ повредени, улицитѣ разорани — зълъ 
демонъ бѣ се рззбѣсилъ и прояви своятз унищо- 
жителнз силз върху мирното столично население 

върху жени и деца, върху болнави и стзрци 
върху училищз и сиропиталищз, върху черкви и 
болници, съ едно единствино нзмѣрение — да се 
накаже ненаказуемия, да се рззпъне вѣрующия и 
сподвижника нз рззпнатия заради правдатз и 
истинатз на кръстз, дз се спъне рязвитието на
се К0ЙТ0 0ще 0ТЪ нлваиетоси нз свѣтзсе е вълнувалъ отъ еднз единственз мечтз — да
Й Ж  и своя “ й то  о т ъ  66 ГОД

се видизаедно дали скжпи жертви за гл» и д®амата 
имъ братска любовь Гмечта 6 ° Н3 °бЩаТа

преде3™ Т0п“ 0сеИавъп,Фта Не се "одяава укращението нз цѣлия Г0Рд9стьта, върху 
остана бъл°арИк о ^ р д ц е Г Р°ДЪ' Не 
неозлобено противъ злосторникн наРанен0' 
Обвд. безъ разлика на полъРи въ;„Л рисждата е 
тическо вѣрую и положение н Г „Р„л ' ва полн' 
незаг.егнатъ, на граждани^  » пострздалъ или 
всички еднакво отвратени ИЛИ с°лянин*ь —

изъ развалинитѣ „а София ивиѣрнкд смърть-

тз си цѣли ‘ семействз — децз изгубихз родите- 
литѣ си, майки оплакватъ децзта си. Избити бѣхя 
достойни наши държавници и дипломзти, профе- 
сори и учени, писатели и художници, свещеници и 
учители — загина злзтнз наша младежь, пълнз 
съ енергия и блестящи нзмѣрения зз ;нзпредъкъ 
и жизнерадость, зз службз предъ родъ и отечество, 
зá величието на българския народъ!

Никой не каза яминъ, всѣки анатема изрече.
И що станз ?
Изпъкнз кзто стихия братолюбието и обичь- 

та! Кзто че ли народътъ бѣ очаквалъ подобна 
еднз злз прокоба, за да открие всичкитѣ скрити 
до тогзвз ззложби на милость и човѣщина, 
зз дз разтвори своитѣ обятия и дз прегърне въ 
пазвата си пострадалия свой братъ, дз го стопли, 
да го приюти, дз го нахрани и утеши. Не остана 
голъ и ненахраненъ, необутъ и необлѣченъ, не 
окураженъ и неуспокоенъ. И всичкитѣ служби — 
отъ върховетѣ нз управлението до най-обикнове- 
ния служащъ Iр^ и всички изъ цѣлата страна раз- 
гънаха чувства на състрадание и милость. и си 
създздохз еднз единственз цель —'д з  услужзтъ 
на огорченитѣ, на . прокуденитѣ- бѣжанци, които 
презъ цѣлия свой животъ съ черна икономия и 
лишения бѣхз си създали сво^ свешенъ домъ и 
подслонъ.

Бългзринътъ издържз блестящъ изпитъ предъ 
история и обществз, изпитъ, който ще блещи като 
фзкелъ въ бждещето.

Да се поздрзвимъ!
Не стзна товз, що проповѣдвзхз душмани. 

Не се сбждна и нздеждзта ня нзпздзтеля. Не се 
пролѣ брзгскз кръвь изъ улицитѣ на София. Не 
се посрами българинътъ. Посрамиха се тѣ, кърво- 
жздницитѣ, които цѣлъ свѣтъ осжди.

Не настана революция и братоубийство. Не 
се създздохз-бзрикзди изъ улицитѣ на София. 
Барикадитѣ сж нз грзницитѣ нз отечеството, които 
пззятъ постигнзтзтз вече свободз и единство, ве- 
личието на българския няродъ!

Пролѣ се новз братска кръвь зз братско ве- 
личие и единомислие. Бългзрцнътъ отъ Мзкедо- 
ния, Добруджз и Бѣломорието страдà и се мжчй, 
дзде жертви за своето име, зз своя брзтъ и 
обратно — свободниятъ българинъ волй войни, 
дзва и давз жертви — човѣшки и мзтеризлни т- 
пзла, ставà и кзто феИиксъ се изпрзви на кра- 
катз си, възсия и възкликна — сей естъ брзтъ 
мой истинний и возлюблений онемже блзговолихъ.

Какво ни очаквз?
к ’В°Аата спи' вРагътъ не спиI“ се кззвз Мо- 

ни очаква- «0 изпитътъ е издържзнъ. Всѣки отъ нзсъ знзе — веднажъ ни 
е мзйка раждала, ед„а смърть ни очзквз -  но 
смърть честня, 'достойнз. / , ,

гатъКтГмIЪ С6 Д3 ПОхитятъ грздоветѣ нй. Мо*:
шожаватъ И и о  1 СИлата Щ да  Убивзтъ, да ,уни-
дължи нляп^в”3 Тѣзи тѣхни вР°Дени кзчества се дължи владението имъ нздъ4свѣтз.
тели ПЯРТЛЦИ на *мъРтьта и ня мизерията, носи- 
пи Vл лощастиятз, тѣ влзствувзтъ надъ наро- 
93В Ш  ИТ ЖЛатЪ отъ мизерия. и глздъ, мз-

и Ж Л ИМЪ да сл едни отъ най-плодо- роднитъ изъ земната щирь.
(Следва на 3. стр.)
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Свещеноикономъ Григорий попъ Димитровъ 
българинъ отъ източно православно вѣроизповѣ- 
дание, синъ „а свѣщеникъ Димитъръ Димчевь е
В°аГаръНаТи йГ аЙо 1м 4 ГОД ВЪ ГР Неготинъ на оардаръ, Iиквешко, Македония.

Пьрвоначалного си образование получихъ въ
СИ и Пр63Ъп 1880/81 Учебна година завърш ихъ II класъ при II кл. училище въ гр Со-

Л V нъ при учителитѣ Христо Бучковъ и Кузманъ 
Ш апкаревъ. Презъ ,1881/82 год. се откри Солун^

™*Г^ЛГврСКа мжжка гимназия съ пансионъ и 
ИI класъ, на която първиятъ й директоръ бѣ г 
Божидъ Раиновъ отъ гр. Котелъ, съ 6 - 7  учители 
и около 50 60 ученици, подържани на свои срѣд- 
ства и на Св, Екзархия въ пансиона.

Свещеноикономъ Григорий*
*  кРас^ва величествена църква и 
" Р « ъ  19П  год. гърцит^. До пГе'„и °  о6"6^хв  
на параквиса, бъдгвритѣ въ гр л I ™ " 15“8“* " '10 
ваха въ една стая въ ппмя и» '-Рииъ се черку. 
НИКЪ конствитинъ Гулâбневъ ен0**иЯ« и .  с.ещс.

Д и н в / и ^ с ъ ^ Ж и  Т „3« 1889/90 >ч' 6“» го. 
ни рвзправии между самия п-»ле 1,силиа и взаии- 
църковнвтв о6ЩинУа."иМеИрЯо„П̂ * х“ Д‘ ^ Ь т“г« " и» 
и чле-юветѣ на общинатв, М0Жа да о- п^ еио08ъ 
пръвъ пжть II клвсно училише г-ъ и рие 39

ТО отъ турскатв войска на село сЛ одеш ъ
Iъзств°ние°еI0 бѣ пред»еСIНИ“-ь на Илинденското

Г п„л//А Въс ГУмбндже-ЪннIте -  Вардарско -
?89зУ/94КголIИнЛааенЪ' " РеЗЪ 1890/91 уч година д0
л и ш е Т л  г  вкдючигелно на вторсклвсно учи-
н и « п атТии Гумен^ жа бѣ ндй голѣмиятъ алми-
всичкитѣ г,НЪ ЦеНТъръ следъ гРада въ околияга и 
I к Г п т I  к К0ВН0 ~  училищни дѣла се ржково- 
Дѣха отъ Българската църковна общинв въ гр
/ умендже, наедно съ глввния учитель като рев».' 
зоръ на всичии училища въ околияга, звщото ед- 
ва презъ 1892/93 год можа дв се открие въ Енид- 
«е-вардаръ бъ..гарско училище и община.
топ, \аâ*р К**°®арт -  Солунски вилаетъ, презъ 
1В94-1895 учебна година въ I класното училище 

V  гр. Енидже -  Вардаръ ~  Солунски виля- 
етъ, презъ 1895 — 1896 учебна година на второ- 
класното училище.

Следъ като завършихъ III и IV класъ въ гим- 
назията презъ 1882/83 и 1884/85 уч. години. учи- 
телствувахт» при II кл. смѣсено училище въ гр. Ве- 
лесъ, съ годишна заплата 17 3<4 лири турски /381 
лв. златни/ първата и 30 лири турски /681 лева 
златни/ вторáта гоцйна. Като спестихъ известнасу- 
ма за издръжката си въ пансионв, звщото баща 
ми бѣш е беДенъ да ме подържа на свои срѣдства, 
постжпихъ повторно въ Солунската гимнвзия и 
презъ 188 788 учебна година завършихъ пълния й 
ЛУРСЪ ■“  VII клзс4.. III випускъ на гимназията, съ 
зрѣлостно свидетелство.

Следъ свършване нв гимназиятд, посветихъ се 
на учителското поприще. Мирското ми име бѣше 
Григоръ попъ Димитровъ. като непрекмснато следъ 
свършването на гимназията, изпълнявахъ длъж* 
ностьта главенъ учитель — директоръ на II и III 
класни училища и прогимназии, въ следнитѣ гра- 
дове на Македония подъ ведомството и издръж- 
ката Н0 св БългарСк« Екзврхия. ^

/  В \  гр. Леринъ, Битолски вилаетъ, лрезъ 1888 
/89 учебна година, клдето презъ нея годинв се от- 
кри българска църква -  парвклисъ „Св. В М. Пан- 
телеимонъ" въ центъра на града съ рвзрешение 
на БитолскиТѣ правителствени турски влести, презъ 
м. мартъ, а следъ 12 години на сжшото това мѣс- 
то, кждето се помѣщаваше и училището ни на 
главната улица на града .В врош ъ“, издигната бѣ

У ' гр‘ •Леринъ. (втори пжть) отъ 1896/97 до 
1900/901 учгб, години включително и послецова- 
телно на II и III кл. ‘смѣсено училище.

(Продължава отъ 2 стр.)
За голѣмо щастие България е земледѣлска 

страна — всички сме селяни — това всѣки чув- 
ствува и знае. И всички граждани. ако е писано, 
да изчезнемъ, България пакъ ще остане велнка, 
щастливаI И не за пръвъ пжть България прежи- 
вява подобни премеждия; Знайно е — въ края на 
XVI и въ иачалото на XV// в. изъ нашитѣ мѣста 
е бушувала страшна чума. Изъ монастирн и бал- 
кани българинътъ се е крилъ и се е спасилъ отъ 
напастьта — цѣли турски поселения сж изчезва- 
ли  — пордди предписанията на Корана тѣ не сж 
познавали никакви предпазни мѣрки — алахтанъ 

> гелмишъI Отъ тогава българинътъ е взелъ над- 
мощие и се е замогналъ, и материалното му про 
цъвтяване е създало възрожденската епоха, която 
и до день днешенъ не е прекжсвала.

Сега чумата се явява отъ горе, отъ въздуха. 
Бацилътъ й е Албионъ. По хцжи и катако.чби, 
по пещери и дупки Ще се криемъ и ще се пред- 
пазимъ, но подсиления, подкрепенъ възоожденецъ 
— българинъ ще възтържествува и свѣтло бж- 
деще го очаква.

*) Изъ споменитѣ .на покойния свеш. Гр. п. Димитровъ К. Хр. Сов.
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VII. гр. Кочани. — Скопски виляетъ. п р езъ  
1901/902 уч. год. и

VIII. гр. Куманово. —  Скопски виляетъ, презъ 
1902/903 уч. година на II кл. смѣСено училищ?.

, На 1 мартъ 1903 година. по покана и предло- 
жение на Св. Екзархия, заминахъ за Царигрвдъ, 
кж дето, по поржчка на Негово Блаж енство Е кзардъ 
И осиф ъ I, бѣ хъ  рж кополож енъ на 9 мартъ ш из  
год., кръстопоклонна недѣля, за свещ еникъ в ъ  хра- 
ма ,С в .,М . и Ярхид. С т е ф а н ъ *  въ  Ф енеръ. Ца- 
риграцъ, отъ  тогаваш ния ректоръ на българската 
духовча семинария въ гр. Ц ариградъ, Н егово Пре- 
осв. Браницкия епископъ Н еофитъ О гъ  деня на 
ржкополагането ми, до 30 мартъ с. г. престояхъ 
въ  Ц ариградъ й за около 20, дни извърш ихъ само 
5 6 литургии въ църквата яСв. Стефан ь*, понеже 
бѣха велики пости. Следъ ржкополагането ми на 
1 априлъ 1903 Г. бѣхъ  назначенъ о тъ  Св. Екзархия 
за  прецседатель на бългврската църковна община 
въ гр. Костуръ като представитель на Негово Бла- 
женство Екзарха.

Преди заминаванрто си, явихъ се при Негово 
Блаженство. за да взема благословението и нас- 
тавленията му за новата ми обш ествена служба, 
сега като свещ еникъ. Той, съ  свойствената нему 
мждрость. кротость и ввториТетъ, начерта бжде- 
щ ага ми дейность на новото мѣсто, кж дето, споредъ  
тогавашнитѣ обстоятепства трѣбваш е да бжаа бу 
день и внимателенъ въ  всичко, бйло към ъ  влас 
титѣ, било къмъ населението, тъй като днитѣ бѣ- 
ха критични,' защ ото българското население въ 
Костурско, заедно съ  цѣлия битолски виляетъ, се 
готвѣш е за едно възстание презъ  лѣтото  на сж- 
щ ата година срещу турския режимъ.

На 14 апрйлъ 1903 г. понедѣлникъ, 2-3 дена 
преди бомбения атентать  на бзнкáта въ гр. Со- 
лунъ, заминахъ и на другия ден ь 15. IV. пристиг- 
нахъ въ гр. Косгуръ семейно и заехъ  длъж ностьта 
си председатель.1

Така поставенъ при подобни обстоятелства 
въ гр. Косгуръ, с ъ  б членното си семейство и то 
въ  единъ градъ предим но съ  гръцко, турско и 
еврейско население, б ѣ  отново възстановено раз- 
строеното отъ възстанието ц ърксвн о  — училищно 
дѣло и ззработено съ  ощ е по голѣм ъ ж аръ и ш иръ 
надъ високопатриотичното българско население 
въ Костурско, въ.сО-60 чисто български села въ

.1. Белѣжка. П редседателитѣ на българскитѣ черковни 
общини въ. турската империя бѣха сжщ евр.-менно и начая- 
ници на църковно — училищ нитѣ дѣ ла въ  околията и пред- 
ставителитъ на висшата духовна власть предъ правит. тVР- 
ски власти. ; г

въ Костуръ на тая длъжность до 10 септег 
ври 1305 г при ецни изключителни обстоятелства и бурл 
време -  ИЛИНДЕИСКОТО ВЪЗСТ-НИЕ, кждето и когато с 

СИМумъ усилия н еиергия да устоишъ и изне 
йя р-1 т! ^ и следъ възстанието, една възстановителна бо|

нж ж Г ж ени Жи Ряеи а И ИЗКЛаани невинни около  50-60 българ^ 
З ш е ѣ Ш  селото убиха и ед и н ъ  о тъ  нв

другия день ОIилптт. вещеникъ Стефанъ Н иколовъ. Е 
Дѣхъ тжжната и сърцераздрит9 И СЪ най' голѣмъ У » асъ  в> 
кървожацностьта на тѣ™  к?ртнна- извърш ена от
убиици. Едвамъ на трегия деГкИ«ъСКИ Гръцки Рвзбойници 
селото и погребани Г ! ! !  бѣХЗ Вдигнати Убититѣ в 
мѣсто случилото се отъ н а о о ч н п ^  константиРаха на самот 
отъ  гр. Битоля. състояша се  о т ъ ^ ^ п ^ г  комисия 33 тая це/1 
ляетскитѣ власти. Ъ е зР°леиекитѣ консули ч в

околията, кждето се о ткр и И  нови училйщ в и цър- 
кви, признаващ и духовното ведом ство на Св. Ек-

3аР* Т á м ъ , между другитѣ просвѣтни  начинания и 
цели, следъ  възстанието  презъ  зи м ат а  на 1904 г. 
открихъ и 15 дневенъ  курсъ в ъ  Общ инското зд а - 
ние въ града за  опрѣсняване знанието и църчов- 
ния р ед ъ  и служ ба на 8.10 свещ еници о т ъ  10 15 
села оти м ѣстностьта наречена „К астен ари я“ или 
.Н есрам ъ колъ*, които току-щ о се б ѣ ха  о тк азал и  
о тъ  духовното ведом ство  на П атркврш иятв  и при-
знаха Св. Екзархия. * _

П резъ първата п оловина на м. юнии IУир г. 
по зап овѣ д ь  на турски^ и н сп екто р ь  Халми П аш а 
въ тая обла<;ть, бѣ хъ  и зви канъ  в ъ  Б и то л я  и за- 
д ър ж ан ъ  тамъ д<5 началото на м. септемврий с. г, 
поради нѣкои  и други станали н а п о сл ед ъ к ъ  убий- 
ства въ Костурско между б ъ л гар и  и гтр и и .

2. С ледъ гр. К остуръ , отъ  15 септем врий  1905г. 
д о  1. III. 1907 г. и зп ъ лн явахъ  д л ъ ж н о стьта  архи- 
ерейски намѣстникъ въ  гр. КДВА ДЛРЦ И  С трумиш ка 
епархия, и кж дето, като  представи тель  на духов- 
ната власть. презъ  всичкото  време на стоенето  ми 
там ъ, засед ав ах ъ  като  редовен ъ  и п ризн атъ  о т ъ  
турскитѣ власти членъ в ъ  заседанията на околий- 
ския съ в е тъ  при каймикамина (околи й ски ягъ  на- 
чалникъ) съ  п раво  на гласъ , който  имаха сам о  
епархийскитѣ врхиереи и на кои то  властьта оспор- 
ваш е на мнозина о тъ  тѣ х ъ  това право.

3 П редсецатель на ц ъ р ко в н ата  о бщ и на в ъ  гр. 
Лозенградъ, Т ракия, о т ъ  1 м ар тъ  1907 г. до  1 юлий 
1909 г а сж щ еврем енно и у п р ав л яю ш ъ  Л озенград- 
ската епархия. понеже, като  часть д о  то гав а  на 
одринската епархия, б ѣ  о тд ѣ л ен а , съ сто ящ а се о тъ  
око л и и тѣ : Л озен градска , М алкотъ рн овска , Лю ле- 
Бургаска, В изенска и др. и адм инистративно  бѣ  
управлявана о т ъ  Л о з е н г р а д с й а т а  ц ъ р ко вн а  
о б щ и н а ,  въ  ц ъ р ко вн о  учнлищ но отнош ение 
направо съ  светата  Е кзархия, а  не както  
бѣ  до тогава ч р езъ  О дринъ. П р езъ  то ва  време, 
на 8 септември 1908 г б ѣ х ъ  п р о и зв ед ен ъ  въ  чинъ 
свещ еноиконом ъ въ  ц ъ р к в ат а  иСв. С теф а н ъ “ въ  
Ц ар и гр ад ъ  о тъ  струмиш кия м итрополитъ  Герасимъ

4, П редседатель на ц ъ р к о в н а  обш ина в ъ  гр. 
Дойран?'. Солунски виляетъ , М акедония, о тъ  1 VIII 
1909 г. а въ  последствие архиерейски нам ѣстникъ , 
когато п р езъ  1910 год . почнаха административно 
всичкитб църковни общ ини въ  М акедония', по ед- 
на наредба н а  Св. Е кзар^и я да се  уп р авл яват>  о тъ  
съответния епархийски ц ен тъ р ъ , респекти вн о  гр. 
Солунъ.

П резъ  първата половина на м. Ф еф руари  1911 
г. по силцта на правителствената зап о в ѣ д ь  на ос- 
нование на едно ц ар ск о  ираце, б ъ л гар и тѣ  кгIто 
мнозичство. около 350 кж щ и в ъ  гр Д ойранъ , мо- , 
жахме д а  взем ем ъ  о тъ  гр ъ ц к ат а  патриарш ия един- 
ствената черква въ гр Д о й р аи ъ  „Св ПР. И лия“, 
построена п р езъ  първата псл. вина на м иналия 
вѣ къ , и .кж дето  б ъ л гар и тѣ  се ч еркуваха сл ев ъ  
това до края на 1916 г.. защ ото  п р езъ  нея година 
самата църква, заедн о  съ  цѣлия градъ, б ѣ  разру- 
шена п р езъ  време на меж дуевропейската, война за- 
ради кзменния й дървен ъ  материялъ. н еобходи м ъ

„ ябпгИЗ° СТР0ЯШИТѣ Се 0К0ПИ и УкРеп ления д о  свмия радъ  и к ^ о е т о  п р езъ  Вт0рата половина на ,м

-  IVМдивИизиЯ9 I8 пГ‘ б ъ л гар ск о то  *Р0бро  войн ство  
В азон ъ  П ДЪ ком анав0нето на ген ер а л ъ  Вл.

*?нашкв победа надъ ан гл и и ск и тѣ  
съглаш енски воиски. Д о взим ането  на черквата
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презъ 1911 год бългврското население въ гр. Дой- 
рачь се черкуваше въ отджленъ параклисъ. по- 
светенъ на „Св, Кирилъ и Св. Методий“ още презъ 
1687/К8 год, въ отдѣлна кжща близо до езерото, 
приспособена за черква. На 29. VIII. 1912 г. стана 
бомбенъ агентатъ въ гр. Дойранъ, жертва на к</и- 
то станаха 30 души убити и ранени турци и единъ 
българинъ въ пазарището, позъ двата голѣми чи- 
нари на града близо до езерото.

5. Десеть дни преди балкансквта война и въ 
деня на мобилизацията въ България. на 17 сеп- 
тември 1912 год. заминахъ презъ гр Солунъ за Ку- 
маново. Скопска епархия, кжоето бѣхъ премѣстенъ 
за архиарейски намѣстникъ. Обаче, като пристиг- 
нахъ въ гр. Скопие, не можвхъ пс-нататъкъ да 
продължа пжтя и заема длъжностьта си въ гр Ку. 
маново, защото съобщенията се прекратиха и Бал- 
канската войнв, на 3 октсмври 1912 г. се обяви. 
Следъ квто престояхъ около 20 дни въ гр. Скопие, 
а отъ  твмъ, при разбнването на турскатв войска. 
можахъ да отила въ родното си мѣсто гр Него- 
тинъ на В ардаръ и отъ кждето на 28 октомрий 
1912 год се върнахъ съ голѣми мжки пешкомъ 
въ гр Дойранъ при семейството ми, което по бо- 
лесть и други причини остана тамъ следъ моето 
заминаване за гр. Куманово.

Презъ време на моето престояване въ гр. 
Дойранъ, сега вече освободенъ отъ българскитѣ 
войски, презь кторага половина на м. ноемврий с. 
г. посети града и официвлно бѣ посрещнатъ отъ 
цѣлото население Н. Ц, Величество Князъ Борисъ 
Търновски, а сега Царь Борисъ III, съ братв си 
князъ Кирилъ Преславски, генералъ Тодоровъ, вис- 
ша военна свита, гарнизонния началникъ полков- 
никъ Михайловски, братъ на поета Михаиловски,и 
др и се отпоави направо въ градската черквд „Св. 
Илия“, кждето азъ, наедно съ архиерейския нв- 
мѣстникъ въ Дойранъ Иеромонахъ Борисъ, сега 
пскойникъ, въ, съслужие съ цѣлото градско духо- 
венство, отслужихме първия молебенъ въ Мвке- 
дония за здравето и дългОденствието на Н. Вели- 
чество Царь Фердинвндъ I, престолонаследника и 
цѣлия царски дпмъ, както и за успѣха на българ- 
ското воинство, за окончвтелното освобождение 
на цѣлия български народъ въ Македония и Тра- 
кия отъ турцитѣ.

В ъ края на м. декемврий с. г. звминахъ по- 
вторно за гр. Куманово, за дв заема длъжностьта 
си, обаче. сръбскитѣ власти въ гр Скопие не ми 
позводиха да отидв въ  Кумвнсво, защото твмъ 
нѣмало ^ългарй Последниятъ грвдъ бѣ окупиранъ 
отъ сръбската войска й имаше сръбско управление.

6. Св. ЕкЗархия презъ м. януврий 1913 год. 
ме из^ращв за врхиерейски нвмѣстникъ въ гр. 
Кукушъ. кждето стояхъ за такъвъ до откриване- 
то нв междусъюзническата войне — 18 юни 1913 
г. и отъ кждето, като оставихме домъ и покжщ- 
нина, на 20 юни 1913 г съ цѣлото си семейство: 
мвйка 70 год, жена и три деца, безъ никаква връх- 
на дрехв на гърба си даже, непустнахме градв и 
следъ десеть — дневно бѣгане, измжчване и ски- 
твне. безъ хранв и подслонъ- пешкомъ отъ Ку- 
кушъ, презъ Порой, Демиръ Хисаръ, Петричъ, Св. 
Врачъ, Мелникъ. Горна Джумая, Дупницв и Радо- 
миръ, на 1 юлий 1913 г пристигнахме като бѣжан- 
ци въ гр. София, като презъ това време, ствна жер- 
тва на мжкитѣ и изтезанията майка ми презвите- 
ра Саломония, която нв 26 юни с. г. почина въ

Гр ГОсГ.„ДV>КУ„ ^ Г ,КЖД' ТО Я ПОГI»е5а' «  по войнишк н.Следъ установяването ми въ гр Со<Ьия по^
следователно заемклъ и изпълн.вмъ следнитѣ 
длъжности, като свещеникъ непрекжгНдт« ѣ 
ведомството на Св Софийска митрополия: АЪ

1. Пѣвецъ въ храма параклисъ „Св. Со<Ьия“
тукъ отъ 1. VIII. до 1. IX. 1913 г. Ф ’

2. Времененъ енорийски свещеникъ въ Иáви-
бродъ отъ 1 IX. до 5 X. С. г. Р

3. Отъ 19 октомврий 1913 г. до 1 май 1915 г. 
изпълняаахъ длъжностьта градски свещенникъ при 
Столичната гробарска църква „Са. Богородица“ за 
обслужваие християнитѣ, идващи на гробиша.

4 Въ гр. Дупница. отъ \4 окточврий 1915 г. 
До 1. VIII. 1917 г. временно заведующъ вакантната 
енория при църквата ,св. Никола’, безъ възнаг- 
рвждение — само отъ требитѣ

5. Сеещенослужитель въ параклиса „Св. Пе- 
търъ и Павелъ" при Централния затворъ отъ 1. 
XII. 1917 г. до 31 юний 1921 г. Едновременно съ 
тази длъжность въ Центрвлния затворъ изпълня- 
ввхъ и помощникъ енорийска свещеническа длъж- 
ность при столичния храмъ „СЛ. София" отъ 20. XII. 
1918 г до 12. XI. 1921 г.

Презъ 1917 и 1918 години изтьлнявахъ длъж- 
ностьта счетоводитегь при софийската епархийскв 
свещоливниив, а презъ 1919 г. още и помощникъ 
апминистраторъ на списвнието „Народенъ стражъ“ 
издание на Софийската митрополия, което току шо 
почна да излиза, подъ редвкцията нв господинъ 
Иванъ Снѣгаровъ, сега професоръ въ Богослов- 
ския факултетъ, а после на енорийския свещеникъ 
Михаилъ Химитлийски, сега покойникъ.

6. Отъ 12 ноември 1921 год. непрекжснато и 
редовно изпълняввхъ, по назнвчение отъ управ- 
ляющия тогава софийска епархия, Високопросве- 
шенния Видински митропокитъ г. Неофитъ, длъж- 
ностьта свещенослужитель, чредникъ-свещенникъ и 
6 години преаседатель на църковного настоятелство 
при храма „Св. Николай Старий" въ София. отъ 
кждето на 19. XII. 1935 година, бѣхъ премѣстенъ 
зв такъвъ въ бившата руска църква „Св. Николвй“ 
на ул. Царь Освободитель. понеже първата цър* 
ква „Св. Николвй" нв ул. Царь Калоянъ бѣ двде- 
на нв русчатв емиграиия въ София. Тамъ престо- 
яхъ до 15 юлий 1938 год.

Презъ 1921 гол. бѣхъ избранъ отъ македон- 
ската емиграция въ София, за църковенъ предста- 
витель на Струмишката еперхия^ въ Македоьия зв 
ц ъ р ковн о  народния съборъ. който почна рв засе- 
пава отъ 1 януврий 1922 год. въ Нвродното съб- 
рвние и продължвва до м юний с. г. съ нуждното 
число духовни И мирски предстввитеги отъ всички 
епврхии въ Бъл врия, Македсния и Трвкия, наед- 
но съ еперхийскитѣ врхиереи за измѣнението на 
екзерхийския устввъ по наредбвта на тогевашни- 
тѣ прввителствени влвсти

И твка имамъ обшо прослужени години 
27 — въ Македония и Трекия и 25 въ Бългврия, 
всичко 52 навхршени години на обшественв въ 
поссвѣтно и духовно отношение службв, подъ ве- 
^ с т в о т о  н= Светага българска пр.восллвно

“ IРКИ такв, отъ всичко юреизложено, кекто се 
виждв. слелъ завършване нв гнмнвзи.лното си 
образоввние. непрекжснато съмъ изпълняввлъ след
нитѣ обществени служби: Я„лгмммя-

1. Главенъ учитель-директоръ на прогимна 
(Следва на 7 стр.
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Дейностьто но свещсникъ Днтонъ Диновъ въ революц- оргонизсция въ Битоля
Родомъ съмъ отъ Битоля, дето завършихъ и 

прогимназия. По нѣмане възможность да продъл- 
жа образованието си, баща ми ме взе въгрънчар- 
ската си работилница въ Баиръ махала. Роденъ 
съмъ на 15. VII. 1874 г. и встжпихъ въ бракъ 
презъ 1894 г. съ сестрата на известния револю- 
ционеръ Павелъ Христовъ, Екатерина. На следна- 
та година Павелъ бѣше дошелъ въ отпуска отъ 
Леринъ и между другото — ми откри за създа- 
дената революц организация, като ми каза: „Ако 
си готовъ да умрешъ за свободата на Македония,

ша пп* . V п н л п л  I Iл  Ш/ЛП*Т в г  VЛЧЮПЧ. С П9

; ь да  дгшрсшо оа  ю уиида х а па твлVДV
иди при Христо Чемковъ въ хотелъ „Солуяъ“ на 
.Широкъ-сокакъ*. Намѣрихъ го. Запознахме се и 
следъ дълги разговори приехъ клетвата.

Христо Чемковъ ми заповѣда — да органи- 
рамъ колкото се може повече другари и приятели 
въ святото дѣло и нашата грънчарница стана све- 
тилище за револ. организация

Организиралъ съмъ мнозина. но вде споме- 
на само нѣколко лица: Миялче Лисолайчето, 
Георги и братъ му «Коста Пѣснаджиеви, Мише 
Кьосето, Кузе Смилевчето, убитъ въ Могила съ 
четата на Параск. Цвѣтковъ, Пеце Георгиевъ, 
убитъ, Михаилъ Диновъ, Коста Йосифоцъ, Стефйо 
Кафеджията, Петре . . Петре . . ., Тирчо Дуяко, 
Спиро дърводѣл. и много други.

Презъ 1897 г. сръбската пропагаида открй- 
ваше сръбско училище на мѣстото, дето вла- 
диката Григорий построи бълг. митрополия.

По заповѣдь на Чемковъ трѣбваше да се 
разтури това тържество. Като ржководитель, съ- 
брахъ една голѣма група и се явихме всички на 
водосвета. Бѣше недѣленъ день, сдедъ отпускъ 
на черквата. Всички сме въ училищния дворъ. 
Свещеникътъ-ренегатъ бѣше отъ с. Лисолай. Поч- 
на водосвета- —г „Благословевъ Богъ нашъ!" Цѣ- 
лата група подъ моя команда извикахме: .Долу 
подкупенитѣ съпари сърбомаеиI Падишахъ мъзъ 
чокъ яшI! ,Цолу прецателитѣ! . . .* и стана 
една галиматия, единъ бой — въ чудо се видѣ- 
ха всички и се пръснаха като пилци. Не се видѣ 
ни попъ, ни сърбоманинъ! Тукъ бѣше башъ по- 
лицъ, други турски личеости, сръбскиятъ консулъ.

Набелязани като инициатори въ разпрата 
арестуваха менъ и брата ми попъ Михаилъ въ 
оеледието. Затвориха ни по отдѣлно — да' нѣмаме 
сношение помежду си. *

Дегето на бакалина, който продоволствува* 
ше беледието, обаче, ми достави листъ и моливъ 
и установихме писмено отговоритѣ, които трѣб-

отъе„рокурорае "РИ РаЗП“Та “ бѣХ“е освободени
не с Л РVТИ"ЖТЬ' Въ гР°биIоата при Св. Недѣля 
И е с I““ ,омв>ши гагребевието, освевъ на бъл-

Й Я  . Г . , Е.’Ж . Г Д Г  á Ж

I I *  “  "очаа еии»Т> бой, който завърши СЪ СЧVП- 
ги лави По / РЪЦКИЯ ."опъ Илия и МНОГО дру. 
венъЛаЛтв„"°ъ.ТдЯрРуаг3; Р; Л ^ ъ осждсит> ии '5  лие-

чиха ме кандил'опалецъ°въ"църкватасТнедѣ®'

Уби се рускиятъ консулъ, обяви се и въз- 
стание. Погърсиха ме отъ полицията и азъ пра- 
во въ четата на Наумъ Буфчето. Следъ амни- 
стията, прибрахъ се у дома и презъ 1906 г. бѣхъ 
ржкоположенъ за свещеникъ.

Настанихъ се да живѣя въ кжщата на дѣдо 
ми Хр. Стояновъ, баща на Павелъ Христовъ въ 
Енимахала.

Павелъ Христовъ, Милайъ Матовъ, Пандо 
Кляшевъ заповѣдаха да направимъ скривалище 
въ кжщата и направихме 2 отдѣлни помѣщения. 
Почнаха да идватъ пелегални отвсѣк^де. При 
насъ квартируваха и Дзоле и Георги п. Христовъ, 
Узуновъ, Петре Ацевъ, Тане, Чаулевъ, Алябака, 
Алекси Чолака. Димко Могилчето съ 12 четници, 
Ангеле и др. Отписáлъ бѣхъ и попадия и деца. 
Какви не обиски се правѣха въ дома ни. за да 
откриятъ скривалишата, обаче, турцитѣ бѣха слѣ- 
пи I Попадията ми бѣше решена на смърть. Да си 
кажа истината: Щомъ кажеха обискъ ще има, азъ 
напускахъ кжщата — попадията ми се разправя- 
ше съ полицията.

На 2 пжти тя помета отъ вълнение. Единъ 
ижть, като видѣла Петре Лигушо, облѣченъ въ 
забитски дрехи заедно съ турци да прави обискъ, 
насмалко да е умрѣла — пометна близнаци, обър- 
нала се тогава къмъ него: ,И  ти ли, бре Петрушъ, 
дойде да търсишъ комити, ти, който довчера бѣ- 
ше такъвъ?“ — ,Ай мори кодошко!“ вНе съмъ 
азъ кодошка. а ти си кодошиеъ!“ - -  Обиденъ П. 
Лигушевъ бѣ й ударилъ 2 плесници. Въ тоя мо- 
ментъ въ скривалището имаше 5 души. Обискътъ 
траялъ тъкмо 5 часа: дирили най щателно и на- 
пускали, пакъ се връщали, отново дирили — та- 
ка на*4 5 пжти повторили, попадията е подна- 
сяла варени яйца и пържени кьовтета и е окура- 
жавала скрититѣ, които се канѣли да се самоза- 
стрелятъ въ случай, че бждатъ открити. А тя все 
ги успокоява и ги насърдчава.

Единъ день бѣха загонили единъ четникъ на 
име Христо. Току що влѣзълт въ двора ни и го 
заловили. Хванали полицаитѣ попадията ми за ко- 
ситѣ и почнали да я влачатъ, обвинявайки я. че 
крие брата си.

яБратъ ми не е тука. Братъ ми е въ Бълга- 
рия! извикала тя. дръпнала се от.ъ рлцетѣ имъ 
и изнесла портрета на Павелъ Христовъ. „Ето го 
братъ ми, а не тоя нещастникъ, кой знае отъ кж- 
де подгоненъ отъ васъ и тукъ го залавятеГ По- 
късно тоя четникъ бѣ обѣсенъ.

Единъ плть докараха 2 жени да я обиски- 
ратъ, но нищо не откриха. Полицац и офицери съ 
шашкитѣ си мѣриха стенитѣ горе и доле ~  въ 
зимника. „Бурда биръ бошъ дувиръ варъ, ама
билмемъ кимъ дъръ — което ще рече _ тV къ
праздна стена има; но не знамъ коя е -  слѣ 
пи бѣха. Веднажъ Чаулевъ не желаелъ да влѣзне 
въ скривалището, но попадията насила го е за 1
^тавила да се смъкне доле и той се е спасилъ I
НРКНОД.  РИ скРивалиЩето бѣхме поставилите- 
некия съ умирисана свинска масть. Турцитѣ шомъ
подушеха, почувствуваха отвращеиие и сЪ дVМИтѣ: „домузъ чокъ кокаръ“ --  свинятя 
рише -  напускаха подземието.

ШШШ  « а я в а
Съобщава: Ил,
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С П А С Ъ  ЯНЕВТз М АНЧЕВЪ
Родомъ съмъ отъ с. Скоруша, Радовишко, 

бедно село, занимаваще се съ отглеждане кози и 
дребно земледѣлие. Въ селото ни нѣмаше ни учи- 
лище, нито църква. Огъ време на време явяввше 
се сгариятъ свещеникъ Ачдонъ отъ Радовишъ — 
той ни кръщаваше и опѣваше. Дѣдо Каранфилъ 
Ивановъ. Въчковъ Коце и Атанасъ Спасовски хо- 
дѣха често въ Струмица и съ дѣдо Герасимъ на* 
редиха да ни се изпрати у ч и т е л ь Ме л е т и й  Ан* 
доновъ отъ Радовишъ, пазаренъ по 2 лири турски 
за 6 месеца, заедно съ храната. Дѣдо Яне овча- 
рьтъ отстжпи своята кжща — стара полусхлупена 

безъ коминъ, безъ приспособления — за учи- 
лище. Пушъкъ пълнѣше класната стая. За да не 
бѣгатъ децага, джобоветѣ на учителя винаги бѣ- 
ха пълни съ леблебии и шекерчетв, та ги залъг- 
ваше и по тоя начинъ поцържаше училището. Де- 
тето м и — 6—7 год.—бѣше ученикъ, та постоянно 
дружехъ съ учителя.

Ецна вечерь мой съседъ извика баща ми Той 
напълни една плоска съ вино и излѣзе. Азъ — по- 
диритѣ му. Отби се въ 1 праздна кжша на край 
селото. Надннчамъ. Стаята пълна съ селяни. Единъ 
п,ези отъ вънъ. .Коисте ?" запита. „Свои, свои", 
отговорихме съ съседа ни и влѣзсхме Товв бѣше 
презъ 1901 год. Забелязахъ между нашитѣ млвдъ 
хубавъ, левентъ, чIрнсмургавъ юнакъ. Разбрахъ. 
Това бѣше Гоце Дѣлчевъ, заедно съ Иванъ Дръ- 
мата отъ с. Инево, Петрушъ п. Лвзаровъ, Ив. Ми* 
левски и Коие Кацевъ Гоце бѣше говорилъ дъл- 
го. Па Станаха всички, свалиха капитѣ, кръстятъ 
се и цѣлуватъ сложенитѣ прецверително върху 
една мзсичка евангелие, нагантъ и кама. Заклѣхъ 
се и азъ заедно съ всички.

Презъ 1902 год. за войвода дойде Коце Маз- 
нейковъ, който добре организира Радовишко. 
Презъ възстанието на чело на милицията стоеше 
Ив. Дрьмата, силенъ мжжъ, голѣмъ патриотъ, без- 
страшенъ. Съ пѣсень на уста загина въ борбата 
заедно съ много други.

Следъ възстанието надойде вскеръ и ужвсъ 
обзе всички ни — скрихме си оржжието и не го 
предадохме. С. Конче бѣше смѣсено, та селянитѣ 
не можаха да укриятъ пушкитѣ си. Избѣгаха въ 
Конченския балканъ, но потера ги звгради и за- 
едно съ мнозина други паднаха Иванъ и Дике 
Решиневски, Ив. Ковачовъ, попъ Василевъ, други- 
тѣ захвърлиха кримки и патрони и сл се  изпокрили 
въ гората. Конченци много изпатиха. Осждиха по 
на 3 год. затворъ попъ Василъ, Спвсо Димчевъ, 
Хаджи Канче, братъ му — калугеръ, Петко 
бакалина, Григоръ Тръпковъ, баща му Ефремъ.

Новиятъ ни войвода бѣ Симеонъ Молеровъ 
съ централно село Дединр, презъ което минаваше 
каналния пжть за снабдяввне съ оржжие. Отъ с. 
Скоруша на велики чегвъртъкъ 1904 г. вдигнвха 
оржжие 4 коня лушки и 5 товара патр ни. Четата, 
която придружаввше товара. даде сражение и па- 
днаха Илия Стаменовъ отъ Скоруша и оше единъ. 
С. Липа, край което стана сражението, бѣ запале- 
но. а селянитѣ Евтимъ Стефановъ, баща му дѣдо 
Стефанъ и Тодоръ Костединовъ лежаха въ Иеди 
Куле 3. години.

По тоя поводъ Симеонъ Молеровъ замина за 
София да отговвря предъ Централния Комитетъ и

бѣ замѣстенъ за 4 месеца етъ 
Ореевица — Рацовишко, простъ, 
мждъръ и храбъръ юнакъ.

Стаменъ оть с. 
неграмотенъ, но

Презъ велики пости 1905 г. Симеонъ Моле 
ровъ е въ Радовишъ, въ Варошкате мвхела Ппи 
Коце Антовъ. Приготвили голѣмъ гювечъ съ месо 
и го носятъ на фурнате. Това нѣщо обърнало 
вниманието на келайджията Ллия — всички по* 
стятъ, а гювечъ съ месо се пече! Проследилъ гю- 
веча и открилъ комититѣ. Влестьта обседила цѣ- 
лата махала и цѣлъ день се е водило срежение. 
Докарали и орждия и изгорѣ махалета. Стаменъ, 
който бѣше въ с. Инево, четата на Тодоръ Алек- 
сандровъ и милицията отъ селата ударятъ презъ 
нощьта войсквта и четата се отърва съ 1 раненъ 

Ванчо. . ., който се скри въ кжщата нв п. Иванъ 
и лѣкуванъ отъ Петрушъ п. Лазаровъ оздравѣ, 
та по-късно замина за четате си.

Кжщитѣ на Коце Антовъ и Туше Болдура 
пострадвха изиѣло и то двамата лежвха по Згод. 
въ звтвора въ Скопие. Симеонъ Молеровъ напуснв 
Радовишко и бѣ замѣстенъ отъ Стаменъ съ дру- 
гври Кацевъ Коце, огь с. Пагулово, Митето отъ 
с. Падешъ, Христо Маневъ и Поцко Калимецевъ 
отъ с. Дедино.

Съ окржжно отъ Централния Комитетъ зепо* 
вѣдано ни бѣше да се снабдимъ нв всѣка цена 
съ оржжие. Разбрахме — такова имало въ Щип- 
ско Ново село Събрахме помежду си 29 лири. 
Явихъ се въ Щипъ при учителя Османксвъ и Па* 
не Прошевъ. Съ тѣхно съдействие купихъ 9 пуш* 
ки разни чешити. Но кой ще ги пренесе? Пжти- 
щата всички заети съ войска и джендарми Дой- 
доха наши селяни на пазвръ Въ хана не Христо 
Хаджияновъ въ Ново село Коле самарджияте раз- 
пори самвритѣ на 4 коня, разглобихме пушкитѣ 
и ги постевихме въ самаритѣ. Азъ се пресбра- 
зихъ на кюмюрджия — облѣкохъ се въ дрипи, 
изчернихъ си лицето, квчихъ се на 1 конь, в 4 тѣ 
други коне завързани 1 следъ другъ. Грабнахъ 
въ ржцетѣ семунъ хлѣбъ и лапамъ ли лвпвмъ. 
Косатв ми настръхнв и, цѣлъ треперящъ, минахъ 
презъ всичкитѣ митарствв. * I, 2 3

(Продължава отъ 5 стр.)
I въ изброенитѣ по горе училища въ Македо-
I, подъ ведомството на св. Екзерхия отъ 1 сеп- 
Iврий 1888 г. до 1. IV. 1903 г. всичко 16 години 
> месеци. заедно съ учителскитѣ години въ гр. 
десъ^

2. Отъ V IV. 1903 г. до 1. IV. 1904 год. като 
Iдседатель не ц ъ р к о в н и  обццши, еперхийски на- 
:тникъ и уп ревляю щ ъ Л озенградсквта епархия 
години и 6 месеци.

3. Следъ дохождането ми въ България. вслед- 
ие стеклитѣ се обстоятелства и поради между- 
тзническате война й§ балквнитѣ презъ 1913 гч 
ълнявахъ рвзни длъжности, като све^ е”^ къ’ 
лючително подъ ведомстеото на Св. Софийскв 
рополия, 25 години.
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Радостьта въ село бѣше голѣма. Имахме б и 
новитѣ 9 -  станаха ни 15 пушки,—ходихме на нощчо 
обучение по цѣли нощи и стегнахме една чудесна 
чета.

Усинъ капитанъ бѣ образувалъ силна турска 
чета. Съ знанието на властьта той съсѣче 7 чов- 
чари, устрои засада на Енфиевъ ^>ено, рани него 
въ рвмото, а баща му въ крака и 1 уби коня му, 
а тѣ убиха 1 отъ четницитѣ му.

Разьренъ, Усинъ ага съ войска загради се- 
лото ни Скоруша и задигнаха 13 души, та право въ 
Скопие. Осждиха ги по 3 год. а Иаанъ Евтимова, 
Ангелъ Гадинаковъ отъ с. Загорци и Лазаръ Хри- 
стовъ — домазетъ въ Скоруша — умрѣха въ за- 
твора, — другитѣ, следъ хуриета, освободиха. Мое- 
то стояне въ Скоруша вече бѣше невъзможно. 
Постжпихъ въ четата на Стаменъ — 16. III. 1906 г. 
Ооседиха ни въ гората на с. Дукатино. Съ по-

Спасъ Яневъ М анчевъ

мощьта на милицията убихме семия Усинъ ага и 
2-ма негови четници презъ есеньта на -19С7 год. 
Съблѣкохме чохенитѣ му дрехи и облѣкохме Ста- 
мена и го украсихме съ сребърнитѣ му и златни 
кьостеци и заминахме за София. Хуриетътъ ни за- 
вари изъ Радовишкитѣ балкени.

Наши другери бѣха — Евтимъ Каремено отъ 
Радовишъ, Атенасъ Стояновъ отъ Дукатино, Хри- 
сто Загорцвлията отъ с. Гарванъ и Колю Липов- 
ликията отъ с. Дедино Свалиха ни съ зурли и 
тъпани, та . . прегръшания и цѣлувки съ егитѣI

1910 г. Настена обезоржжителната акция. По- 
боища и бесилки въ Щипъ, - Кочани, Радовишъ. 
Тодоръ Длександровъ и Ефремъ Чучката ни запо- 
вѣдаха да не предеваме оржжието. На 8 VIII 910 
год преминахме въ Кюстендилъ — 380 души отъ 
Радовишко-отъ Щипско и Кочанско много повече.

По едно спорезумение на нвшето съ турско- 
то правителство заминахме обратно по домоветѣ 
си. Ьългерска комисия ни предавеше, турска ни 
приемаше.

Въ Радовишъ — направо въ затвора. Гъ 
жило цѣло затворници. Въ тъмнинате видѣ ми
оаванГи НИЗКа* " ; КаТ° Му удаРихъ единъконс,раванъ и да ме нѣма.

Вдигнаха веднега жена ми и децата ми 
по учителя Хр. Лозлелиевъ ми бѣ съобщено’ 
вко не се предамъ -  всиччо ще ми унищожат 
П редедохъ се. пе презъ Щипъ заведоха „е  ̂
Скопие. Воененъ сждъ осжди кого нв 10 кого 

5 год., Евтимъ Карамано на 101, е менънаобе

ване. Хвърлиха ме въ долапъ. Ноемврий 10 Студъ,. 
гладъ, мърсотия. Нищо се не види. Чекемъ края 
на земния си животъ. Ключарьт* често ме наглеж- 
да да не би самъ да туря край на живота си Азъ 
тръпна при всѣко раздрънкване на ключалката и 
чакамъ да ме изведатъ зе бесило.

Следъ 6 — 7 дни изведохе ме Щ о било ? Дру- 
гаритѣ ми Дончо Христовъ, Поцко Калимацевъ, 
Хр. Маневъ щѣли да ищ рещ атъ на заточение, та 
да се опростимъ. Плачъ, сълзи, ридания. Подарихъ 
имъ обущата и дрехитѣ си — бѣха здрави — ме- 
не нали щѣха да бесятъ?

Коце Ципушевъ съ телеграми и заявления се 
е застжпилъ за менъ достойно. Минаха 53 дено- 
нощия въ килията. Присждата ми се е смекчила 
— доживотенъ затворъ. Изведоха ме предъ 4 ду- 
ши военни. „Огъ насъ зависи дали да спасимъ 
живота ти. Кажи, кой заведе 380-тѣ души въ Бъл- 
гари я?“ Страшно мжчение. Какъ ще опозоря жи- 
вота си? Изведоха лъжесвидегели. Стефанъ Др- 
совъ отъ Скор/ша каза, че съмъ му отпрегналъ 
колата съ счопи и насила съмъ го отвелъ прѣко 
граница. „Лъже, лъже, ефендилеръ, какъ може на- 
сила да се отведе нѣкой — жинотно ли е? "

— Не само тукъ се живѣе. И на друго мѣсто 
има животъ. Тамъ горе всѣки щ еотговаряI „Обе- 
сете го. , .“ — каза единъ — клетва не разтуря. 
Сложиха ми веригитѣ и обратно още 6 —7 дни въ  
долапа. Но смекчениего-наказанието ми пристигна. 
Изведоха ме въ общия каушъ.*Никой не ме позна. 
Толкова много бѣхъ се измѣнилъ, На 9 май 1911 
год. изведоха ме за Синапъ Кале — Мала Мзия.

Сулганъ Мехмедъ Решадъ V дойде на покло- 
нение на гроба на Мурадъ, посети загвора и всич- 
ки затворници съ министъра. Азъ бѣхъ вече на 
пжть и продължихъ страцанията си.

Щ астие мое! Въ Солунъ стояхме 10 дни, па 
отъ тукъ 25 души съ трена въ Цариграцъ, а следъ 
нови 15 дни оковаха ни съ букагии двама по два- 
ма и право въ хамбара долу на парахода, до като 
стигнахме въ Синапъ, мейгдунароценъ затворъ съ 
представители отъ всички вѣри и отъ най разни и 
престжпни присжди. Тукъ камата бѣше най упо- 
трѣбимото оржжие. Единъ день видѣхме 11 трупа, 
между които и Яли б;й, помакъ отъ Тиквешко, 
нашия най голѣмъ зложелатель. Всички бѣхме на 
сухъ хлѣбъ и вода, безъ сапунъ, безъ огрѣвъ, а, 
въшки, страшни — съ дърво да ги кълцашъ,

Сгарейшината на нашия каушъ бѣше Коджа 
пхмедъ Кастамболлия — лазъ  — човѣкъ злравъ и 
правдивъ. Не разбрахме какъ, но той ни обикна 
и стана нашъ защитникъ. Благодарение нему ние 
дължимъ своя животъ.

Обявяването на Балчанската война влоши 
особено много нашето положение. Погледи сви- 
репи бѣха насочени къмъ насъ. Не веднажъ се 
каниха да ни унищожатъ, но Коджа Яхмедъ бѣше 
далъ обетъ -  до каго той е живъ, ни косъмъ 
отъ главата ни нѣма да падче.

пг,вг,т^с>СМеН0 н^ какъ си изложихме опасенията си 
предъ Руския търговски консулъ. По негово на- 
стояване извърши се обискъ и заловиха 560 ками
лвопЯИIД08а 5 месе1*а никого не цуснаха на
двора, та Се лишихме отъ 2 часовата ежедневна

сложГха 1913 год' сУтРиньта рано голѣмциложиха маса на двора и разтвориха голѣми тев-
Р гледатъ къмъ нвшия Вбулгвръ каушъ".
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3  стражари съ пушки отвориха вратата и викатъ : 
.Спасъ Яневъ огъ Радовишъ, СкопVКи виляетъ, 
Яне Скаевъ и Василъ Саатчия Марковъ отъ Би- 
толя — вземете си дрехитѣ и излизайте вънъ.“

Извикаха ни всички (8) души българи. Казаха 
ни, че като политически престжпници. свободни 
сме. И звикахме „Падишахъмъ зъчокъяша!" а пре- 
престжпницитѣ турци взеха да псуватъ и султанъ 
и харемъ Радостьта ни бѣше неописуема. На Ге- 
орги Карамичо отъ Енидже Вардарско отъ радость 
припадна, та съ вода го освѣстихме. Изведоха 
ни отъ затвора. Директорътъ ни държа напжт- 
ствена речь и изпрати много здраве за Македо- 
ния -т  и той билъ македонецъ. Разплака се. Каза 
ни че Македония е разпокжсана между сърби и 
гърци и ни насърдчи да продължимъ борбата до 
окончателното й освобождение Па ни даде двама 
стражари да ни разведатъ да видимъ града съ 
полуостровно положение — малъкъ островъ свър- 
занъ съ сушата съ ржкавъ не по широкъ отъ 
една широкâ улица, на края й грамадна старо- 
времска порта отъ козано желѣзо, дебела, тежка 
—  не ще се намѣри сега човѣкъ да я отваря и 
загваря. Населението на града се състои отъ ка- 
раманлии — турци хри:тияни — турски говорятъ, 
нà туоски се чете евангелието въ черква.

Качиха ни на единъ параходъ. но не долу въ 
хамбара, а отгоре, та всичко виждаме. Отъ едина 
до другия край вода. Въ вода слънцето изгрѣва, 
въ вода се скрива.

Следъ 5 дни стигнахме въ Цариградъ, а отъ 
тамъ съ другъ параходъ — въ Измиръ. Тукъ де- 
зинфекцираха дрехитѣ ни, та се успокоихме. Въ 
Пирея. Волосъ, гърцитѣ съ погледитѣ си искаха 
да ни изядатъ. Щ ѣха да ни товарятъ на гръцки 
пзраходъ. Придружаващиятъ ни стражарь ни каза, 
че се канили отъ парахода въ морето да ни хвър- 

-лятъ. Вървейки за пристанището, бѣгомъ нахъл- 
тахме въ австрийската агенция и разправихме 
всичко. Взеха ни подъ свое покровителство и ни 
натовариха на единъ австрийски параходъ, голѣмъ, 
съ 3 комина.

Ецно хърватче, прислужникъ въ ресторанта, 
ни даде хубавъ хлѣбъ и манджа, безплатно. Стиг- 
нахме въ Солунъ. Тукъ ни раздѣлиха — менъ съ 
Василъ Саатчията и'Яне Скаевъ отъ Битоля сръбски 
поданици, в останалитѣ — Георги Карамичо, Петъръ 
Алиотовъ, Кольо Стояновъ отъ с. Церворъ. Ив. 
Богдановъ и Трендз отъ Корнишоръ — гръцки.

Всички изпратиха по роднитѣ имъ мѣста, а 
менъ отново въ затвора Сждба! 3 цни безъ тро* 
ха хлѣбъ, безъ квпка вода. Изтощенъ, изхвърлихв 
ме на улицата. Що да правя? Пари, ниго стотин* 
ка. па издърпанъ, окжсанъ! Едва се движа изъ 
улицитѣ на Солунъ. Диря сръбското консулато. 
Влѣзохъ вжгре. 1 свещеникъ ме пита. — Ща си 
ти, изъ дакле си? — Разправихъ му всичко и го 
моля за под*репа. Иска да му представя нЬкои, 
коЙто ме познава, па даде ми 2 черека бѣла мед- 
жидия и ме изгони. Що да се правиI Никого не 
познавамъ. Видѣхъ нѣщо квто ханъ, престрашихъ 
се и влѣзохъ вжтре. Петима души ме разгледаха 
отъ глава до пеги, шущуквхв си нѣщо като на 
български и се подосѣтиха. Щастие.

Питатъ ме гЮ бългврски какъвъ съмъ. Раз- 
плакахъ се отъ радость. Разправихъ имъ страда- 
нията си Сложиха ми, и се нахсанихъ добре па 
тѣ напредъ, азъ подиръ тѣхъ и въ ФРенс«®та м®' 
хала при баба Явгустина. Тукъ пълно бѣше съ

нещастни българи като мене. Даде ми и тя 2 че- 
река и съ 1 момче изпрати ме при Г жа Шумлян- 
скв. Тукъ сждбата изсипа всичквта си благодатъ 
върху менV  Истинска мвйка -  не твка 
вѣха всички тукъ? -  тя ме прие съ рвдость.сло- 
жи ме на трвпезата -  бѣше обѣдъ и заповѣда 
на слугинята си да мц, донесе долни и горни дй- 
хи, 1 чифтъ обуща и 1 шапка. Тукъ бѣха 2 мжже 
— 1 по старъ и по всѣка вѣроятность г Шумлян- 
ски и Н Нвумовъ. Разправихъ патилата си. Н 
Наумовъ си спомни за менъ. На нѣколко пжти 
бѣше писалъ за мене въ вестника ,Првво“. Из* 
пратиха ме обратно въ хана съ бележкв да се 
храня безплатно. Спахъ въ сѣното на двора — 
страхъ го бѣше ханджията да ке ме заварятъ 
гръцкитѣ полицаи. Н Наумовъ ме заведе въ сръб- 
ското консулато и ми издействува безплвтно пж- 
туване и паспортъ. Качихъ се на трена и тръг- 
нахъ. Изъ пжтя мисъльта ме мжчи — какво ли 
ще заваря у дома ? Гаритѣ една следъ друга се 
нижагъ разорени. На Г р а д с к о  единъ младъ 
мжжъ въ селски дрехи се вгледа въ мене. Не мо- 
жем> да се познаемъ. Прозумахъ и той веднегв 
се обърна: — Ти Спасъ Яневъ ли си? И се хвър- 
ли върху мене? — Ние те мислѣхме за умрѣлъ, а 
ето Богъ те връша пакъ при насъ! На гара Кри- 
волакъ видѣхъ се съ Тодоръ Костединовъ отъ с. 
Липа. Представи ме момчето отъ Грвдско. Пре- 
гръщаме се съ Тодора и плачемъ. Разбрехъ — 
кжщата ми изгорѣла, жена ми била живв, но как- 
во е станало съ майка ми или съ децвта ми? Нѣ- 
що ме жегна. Тръпки ме побиха. Разтреперахъ се!

Въ Неготино явихъ се при окол. началникъ. 
Разпита ме въ подрсбности. Каза, че съмъ билъ 
правъ сърбинъ, Спасъ Яневикъ, и че бугарска про- 
паганда ме покварила. Пита ме, познвввмъ ли 
председника на Скорушка община Георге Коце* 
викъ. Извика го Гледа ме Георги, не може дв ме 
познае. Продумахъ му и той веднвга ме прегърна. 
,Ж ивъ ли си, Спасе!“ Разправи ми — всички би- 
ли добре освенъ майка ми — убили я сърби. ТIри* 
падна ми, но що можехъ дв нвправя ?

Еаинъ младъ момъкъ изтича за село мюжде 
да вземе отъ жена ми. Георги му каза пжтемъ да 
обади и на сестра ми въс. Загорци. Обадилъ имъ. 
Изпърво жена ми не повѣрввла, после изгубила 
съзнание отъ радость. та трѣбввло дв я свѣстя- 
ватъ. Вървимъ за селото.в Георги. пийнелъ мвл- 
ко, гърми съ една общинскв пушкв и свмо викв: 
„Умрѣлиятъ е живъ, иде, излѣзте дв го посрѣщ-
немъ!" «, Пл„Моятъ другарь отъ четвта Христоманъ Дон-
чевъ и цѣлото- Загорци бѣха излѣзли за среща. 
Предъ самото ни село сестритѣ ми, всичкитѣ ми 
приятели, жена ми, деиата ми треперятъ, ронятъ 
сълзи И ме чаквтъ. Който гледаше отъ стрена, 
само той може да опише възторзитѣ и вълнения- 
та V всички ни.

На 2. януарий 1914 г. цѣлиятъ миимотъ уни- 
щоженъ, жена ми и децата ми бѣхв се приютили 

Iвъ една сламенна поята.
' Всичко зв мигъ Прежвлихъ. Майка ми сърби- 

тѣ звклвли, отиввйки на черквв. Съселянитѣ ми се 
явиха нв добре дошелъ -  есични -  двже и оня 
Г й т о  въ СкоРпиеВме прелеяеше. К . «  ч« ГО Нву. 
чилъ теко да гоеори учительтъ ХР' и

Прощаввмъ не есички-. кезехъ -  "«"Ж Й Г* “ 
мо Лознвлиеве. Богъ ще ни сждиI Резбрехъ, че 
последния заклали квто предатель.
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Отъ общината старо-сърбиянци ми направиха 
голѣма честь — дойдоха въ кжши за добре до- 
шелъ и на другия день ми устроиха голѣнъ бан- 
кегъ.

Следъ 2 —3 дни окол. началникъ въ Неготино 
ме повика и ми каза, че щѣлъ да ме нвзначи за 
председникъ на общинатв съ двойна заплата. Мо- 
лихъ го да не ме натоварва съ тоя дългъ: слабъ 
съмъ още и уморенъ. Да си почина, за да се по- 
грижа за новъ домъ за деиата си да изградя. Не, 
неможе, ти ще си председникъ и на 8 .1. получихъ 
назначението — 500 динвра заплата. Всички чи 
новници въ общинета сърби Тѣ вършатъ всичко, 
каквото искатъ 'т- азъ само да подписвамъ. Па 
псувни, ругатни по адресъ на българитѣ! Не мо- 
га да търпя.

Следъ нѣколко дни бѣхъ отново извиканъ 
въ Неготино. Окол. началникъ ми казва: „Почна- 
ли да се явяватъ комити отъ Бългврия. Да съмъ 
му съобщввалъ всичко съ шифъръ. Заплатата 
щѣлъ да ми увгличи на 1000 динара. Яко взе- 
мешъ пушката и се лрисъединишъ къмъ комити- 
тѣ, знай, че жена и деца — всичко ще унищожа. 
Това не било въ турско 1 Върнахъ се въ Скоруша.

По цѣли нощи не спя отъ мжка. Не мога по- 
нататъкъ да понасямъ униженията! Решихъ да се 
изселя.

Отидохъ въ Рвдовишъ и откупихъ една тур- 
ска кжща, която, за да заплатя, продадохъ 1 конь 
и 1 муле. Подадохъ заявление, че се изселвамъ 
отъ селото си, та да бжда освободенъ отъ кмет- 
ството Получи се запрвѣдь на 28. III. 1914 год.

Следъ 10 дни по заповѣдь на Неготино Ра- 
довишкиятъ началникъ съЗ стражари дойде у дома 
и ме забра въ участъка. Затвориха ме. Стъмни се. 
2-та стражари легнвха и заспаха.а третиятъ остана 
вънъ да ме пази. Цѣла нощь само пушихъ, та не 
мигнахъ. Зазори се. Решихъ да бѣгамъ на свобо- 
дв или смъртьI Измъкнахъ полека шинела на 1 
отъ дълбоко заспалитѣ стражари — той бѣше се 
покрилъ само съ нея — взехъ шапката му и я 
нахлузихъ на главата си — запалихъ цигара, на- 
метнахъ шинела съ вдигната яка и излѣзохъ да 
се омия. Пазачътъ не ме позна. Огдалечихъ се 
вничателно и хукнахъ изъ града Скрихъ се въ 
зимника на Янастасъ Ивановъ отъ Ново село По- 
късно тои се събуди и му се обадихъ. Начални- 
кътъ. побѣснѣлъ отъ мжка, викалъ, крѣскалъ, из- 
потрепалъ стрвжаритѣ. Презъ нощьта съ помощь- 
тв на пнастасъ Петрушъ попъ Лгзаровъ и Пе- 
трушъ паковъ измъкнахъ се изъ Радовишъ и се 
присъединихъ къмъ четата на Хр. Симеоновъ. Надъ 
^ Й РваНЪ П° мѣстностьта жкавица видѣхъ всич-
6ѣ из“ кл.УТ ° ’11еНИ- ТуКIИНОГО българска кръль оѣ изгекла. Отъ Гарванъ сърбитѣ докарали 7 д V-

сТирь с Г г еДГ еГ  ГИ Д0 Стен" а но - Р и Т  «онá-
и I е 0 р г к  Навт>Рзали ги, бутн али  1 стена

Дѣдо Ив Милевски, Твне^Иа Т  рЗЗВаЛИПИтѣ:

á ш т Ш Щ т т
О г ъ с ^ к Г  Д и1I? в' ’ Пнг Д °««ето  „ 3 *ени
нокъСХрТОз Т а ^ . ъ ДУс“ аИсо3 Г Ве ЯнМЪ
МИГРЗ ’6 ГОД- Ко°°  Хр„стокъ,Ией р авДЪЩ̂ к о в ъ У

Дим. Коцевъ, Василъ Илиевъ Квланевски, 2 деца 
по на 13 год., Стойчо Иос. Карамфиловъ, Трайко 
Велковски Мара Янева (83 г о д ), Неде Ятанасовъ 
и братъ му Иввнъ. Отъ с. Лубница 19 душ и: Ко- 
це дасквло Пинчовъ и дтщеря му 19 год., Ильо 
Севдинъ 75 год. — другитѣ не помня. Не само се- 
лото Конче унищожиха, но съсипела до основи и 
старинния при него монвстиръ Св. Богородица. 
Зографията омаскарили, на светцитѣ очитѣ извър- 
тѣли, всичко отъ олтара изкрали. Освободители! 
Човѣшко безсрамие 1

Презъ 1915 год. Христоманъ Дончевъ дър- 
жанъ билъ 3 дни обесенъ съ главата надоле и 
пушенъ съ мокра слама. Какъ ли го е напускала 
мжченическата му душ а! И днесъ децата му гро- 
ба не знаятъ, свѣщь да запалятъ

Яг. Яневъ Спасовъ, Спасъ Коцевъ Масларски, 
Мустафа Меджиро вързани ноще съ нбчувани ад- 
ски мжки погубили при с. Де 'Ино. Ив Милевски,. 
85 год. и синъ му попъ Ив. Милевъ съ расото и 
калимавката му живи заровили въ лозето на Ко- 
це Кюрдовъ. С Дедьно е обиколено съ незнайни 
гробове. Ив. Месаро отъ с. Подлешъ, другарь на 
Гоце, безъ камъкъ да бѣ дигналъ противъ сър- 
битѣ, изчезна безследно. Нѣма почти Радовйшко 
село, което да не е дало поне 8 жертви. Сжщата 
19 5 г. при отстжплението задигнвха отъ Рвдо- 
вишъ — заложници — най ствритѣ и най-виднитѣ 
търговци: Зафировъ Ил. Ш умановъ, Коце Зафи- 
ровъ Шумановъ, Костадинчето, Тоаровъ Туше, 
Хр. Иневалията, Георги Христенинъ, Туше Бора- 
нията, и още много други — имената имъ забра- 
вихъ.  ̂ *

На 25 маи 1918 бѣхъ уволненъ отъ войската. 
— Бѣхъ раненъ въ лакътя, та станахъ негоденъ. 
Прибрахъ се въ Радовишъ и станахъ за кжсо вре- 
ме имегъ въ селрто ми. Но нвстана погрома. Окол. 
началникъ Ат. Маджеровъ даде ми и своята архи- 
ва и съ 2 стражари отбихме се въ Ллачковица да 
чакаме да видимъ. до кжде ще е наше.

Жена ми и децата ми остенеха въ Радовишъ. 
квзорахъ—жена ми арестували, децата ми останали- 
сами. Слѣзохъ при зори въ градв Децата ми пла- 
чатъ и ми се молятъ да земина, Сърбитѣ хванатъ 
ли те, ше те заколятъ, после ние шо ще правимъ.. 
П ос ушахъ ги. Лутвмъ се безцелно. Ханъмата Фат- 
ме, снаха на Яки чаушЪ| отъ когото купихъ кж - 
шата. покани ме въ тѣхното скриввлище. Вдигна
се олелия по мене. Претъреиха ^ и я  град ъ ; дой-
доха и до скривалището ми. Но не ме от^риха 
Вечерьта като вълкъ отъ дупка се измъкнвхъ и 

право въ балкана. Женц ми Иордана лежа 18 
м̂  въ затвора и я пуснаха Останали децаТа ми 
сами изгубихъ най-малкото -  Тодорчо И то ста” 

ЖПРЯТВ" 30 осв°бождението на Ма^кедония
плрмя̂  и  Се 6 СВЪРШИЛ0 вече теглото не бълг племе. Има много нъщо да се изнагя ип 1
имало възможность. Приключвамъ

* . - Нас ;à г ивд: дсг нъо 71го„я0Iгѣг сть' Иедей Бо-
до последиѣ сили да б п I  С" Р„ .  Г0Т0ВЪ съмъ - 
Дадохъ млад сть и сили снлпатв моя родина: 
кото си земно щастие цѣлия си животъ, всич-

с. Скоруша)?” 6^ 7^  На Спасъ Яневъ Манчевъ ртъ-

Съобщава: Ил.
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З а х а р и й
Захарий Гьоревъ е роденъна 8 IV 1871 г. иъ 

гр. Куманово. На 6 години остава сиракъ. Баща 
му се поминалъ презъ 1876 год .ам айка му — на 
следната година.

Следъ като завършилъ първо отдѣление, 
нѣколко години слугувалъ като млѣкарь и като 
тенекеджия. докато чичо му Василъ го извикалъ 
при себе си въ Цариградъ. Тукъ, съ помощьта на 
частенъ учитель, завършилъ IV отдѣление и презъ 
1884 г. Екзархията му отпуснала стипендия да 
следва въ скопското 4-класно училище, следъ за-

Захари  Гьоревъ

връшването на което продължилъ образованието 
си въ солунското педагогическо училище.

Презъ 1890 г. той билъ назначенъ учитель 
въ с. Грубевци. Като учитель той е билъ деяте- 
ленъ и между възрастнитѣ, които е обучавалъ па 
четмо и писмо.

Освенъ това, той е посещавалъ близкитѣ 
села и говорилъ на селянитѣ да си отворятъ и тѣ 
училище, защото гръцкиятъ владика не желае да 
се просвѣщаватъ децата имъ. Поради това гръц- 
киятъ владика Александросъ го наклеветилъ 
предъ турското правителство като неблагона- 
дежденъ човѣкъ, та билъ откзранъ въ Енидже-

Б ъдгарски  четници и четнички снетн въ с. До- 
бролищ е, Костурсио. Яприлъ 1943 г.

Гьоревъ
оврдаръ. по  следъ разпита му отъ кпйтл 
дѣло, че яе е проаиНе»ъ °к,в° "
нътъ, доволенъ бтъ отговоритѣ му 1 ?  ! ! ! “ 
езикъ. го освободилъ. У а туРски

Въ Грубевци той е учителствувалъ неппр
мѣгИал° Ш Г° Д'' И тукъ се °женилъ за ед«) мѣстно момиче, дво

Той е билъ и деятеленъ членъ въ В. М Р 
р  въ която билъ посветенъ презъ 1898 гсл 
Редъ години той билъ районенъ ржковоаитель 
иъ надвечерието на Илинденското възстанне по- 
лучилъ назнаяение съ 15 момчета да скжса те- 
легрзфнитѣ жици и да събори телеграфиитѣ 
стълбове между Еиидже Вардаръ и р. Вардаръ. 
Възложената му задача той е изпълнилъ, като 
скжсали телеграфнитѣ жи/;и на едно разстояние 
отъ 15 клм., а следъ това съ момчетата се при* 
бралъ при Апостолъ Петковъ, четата на когото 
се е намирала на Пзякъ плзнина. Като нелегв- 
ленъ той е взелъ участие въ нѣколко сражения, 
а именно на 10. X. 1903 г при в Гандачъ, на 
21 XI 1903 г. при с. Радомиръ, на Великдеаь 
1904 г. при с. Корнишоръ и на 2 V 1904 г. при 
с. Мандалево, гдето сражението е траяло цѣлъ 
деиь.

Презъ месецъ августъ 1904 г., съ нѣколко 
момчета той е замивалъ за България, гдето е 
останалъ до 1908 г. Слелъ обявяаането на хури- 
ета, обаче, се върналъ обратно въ Македовия н 
получилъ назначение въ с. Крива.

Тукъ при обезоржжителвата акция (1910 г.) 
билъ подозремъ като членъ въ възобновената 
В. М. Р. О и. за да избѣгне участьта на колегата 
си Дим. Лешниковъ, когото турцитѣ обѣсиха въ 
Енидже Вардаръ, се прибралъ въ Солунъ и отъ 
тукъ съ чуждъ паспортъ, като евреинъ, заминалъ 
за България, гдето непрекжснато е учителству. 
валъ до 1. XI. 1927 г., когато се пенсионнрялъ.

За дългогодишната му учителска дейность 
той е награденъ съ орденъ за гражданска заслуга 
V степень,

Стариннтѣ си прекара въ София и, следъ 
като дочака да види освободена Македония, по- 
чйна на 8 мартъ 1943 г.

Б. Гьоревъ

Следъ панахндата надъ  гроба на стариятъ войвода 
Кольо Добролнцнн. Между;присжствую1цитѣ личвтъ 
нѣколко въоржжени момн,гконто се борятъ протнвъ 

комуниститѣ възствналн срещу брата
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Охридскитѣ трубадури — народни будители
При страшното сръбско 'робство, дейни на- 

родни будители въ гр. Охридъ,- въ охридско и 
по далече, бѣха дветѣ групи музиканти: еднатз 
на чело съ Кирилъ Хр. Козмановъ. другата — на- 
чело съ Климе Садиловъ. Тия две групи музй- 
канти,1:ъ своята свирня и български и македон- 
ски пѣсни. пѣти по годявки, сватби^и вечеринки, 
—• по кафенета, кръчми, ресторанти, — при из- 
лети и разни забави, — възкръсвяха близкото и 
далечното минало, възкръсваха борбитѣ на ма- 
кедонскитѣ българи за свобода и лравда, въз- 
кръсваха чутовнитѣ подвизи на македонски врй- 
води и четници и така тѣ подържаха борческия 
духъ у българитѣ и вѣрата имъ въ близкия 
край на робството. *

Тукъ предавамъ четири отъ тия пѣсни, слу- 
шани отъ менъ въ гр. Охридъ и по моя молба 
написзни отъ г. Кирилъ Козмановъ така, както 
се пѣятъ и сега огъ сжщитѣ охридски музиканти 
— трубадури .

I. Пѣсень за последния Охридски 
патриархъ1)

Се представилъ предъ Арсени наши патрика че
стнаго.

И му реколъ слово горко, слово жалостно. Хей,
слово жалостно.

Царска воля е да тръгнешъ денеска за Цариграда 
На тебе отъ върли гърци — голѣмъ поплакъ е.

Хей, голѣмъ поплакъ е. 
Собрзлъ Патрикъ свое стздо въ църквз Свети
г  Климентова,
Ьлагословъ имъ далъ последенъ, ржце заключилъ, 
п Хей, ржце ззключилъ
Дълго време липалъ старецъ въ мълчзние все-

И по бѣла брада ровилъ сълзи, горещи.^ Хей

Послушайте мили чеда: азъ ке одамъ въ Цариградз" 
пз мене отъ върли гърци голѣмъ поплзкъ е’

Гърцки патрикъ ке ии

И мене до смъртъ ке държитъ въ злтотенГе 

И -  "Р»нтъ влздици зли, лицемъ I а~  

Ке ве дзватъ, ке ве стрижатъ. и

Мачно народа ке сѣятт, Д° кръвь
Да се мразитъ синъ со татко и*братъ^соД°брята.
И ке викзте до Богз. но ЧР„пи„., „ Хей* со бРата 
Сами мирно ке нзведите тлави

до
земя.

за
Църна тжга порззила: старо; младТ“  "Гни.

стяеникъ Григоръ ЛърличевI^отъ грНОхТЬ уЧИТе,,ь и обще-
тукъ-тамъ отъ Охридскитѣ труба^урй.0  РИДЪ' ВИД0ИЗмѣнена

Вси со ржце ззключени, солзи проливзтъ. Хей,-
солзи проливатъ 

Той ги гушкзтъ, тие плачатъ, дѣсна ржкз мУ
целиватъ.

И отъ ржкз, кзко изворъ солзи се леятъ. Хей,
солзи се леятъ.

Вяхнзлъ Пзтрикъ бърза коня и неволно опжтилъ се 
Тога гръмна плзчъ нзроденъ — небо процепи/

Хей, небо процепи. 
Умилилъ се честни патрикъ, свали шзпка нзвеззна 
Погледна во синьо небо — люто прокълнз : Хей,

люто прокълна
— „Ахъ, послушай ме, мили Боже! хзиръ никога

да немзетъ:
Стзнчо бей, буяръ Лигдо и Ненко челеби!“ Хей,

и Ненко челеби

Во хилядз седъмстотинъ шáстдесеть и седмо лѣто 
Отъ Цариградъ во Охридз дошолъ Сзлзоръ. Хей,

дошелъ Сзлаоръ.

Милостиви Богъ послуша патричката клетва люта 
Слава нихна, семе иихно — погуби со щумъ.
», |  Хей, со шумъ
И сега во куки ни*^и пзякъ ткае пзяджина 
И по пусти стрехи нихни -  бухзли бухатъ.

Хей, бухали бухатъ
Н. Пѣсень за войводата Методи Патчевъ 

Методи Пзтчевъ отъ Охридъ свещенъ,
Отъ БитолIКи ззтворъ освободенъ, 
кога се върнз в’родно огнише, 
пе намѣри мзйка, нито татко. *
Па си тръгнз зз Прилепз грзда.
Зз Прилепъ грздз -  в’Кздино село.
Iамъ намѣри своята дружинз,
Дружинз вѣрна — много сговорна 
Скоро пристигна силнз потерз '
^илнз потера с’кзвзлерия.
Обгрзди ги в'кулзтз крзйселска 

Кула с’много °ойници.Слово дтржи Методия Патчевъ- 
•Хаиде. братя, храбро да Се бйемъ 
№  " Г лавимъ българското име 
За родинатз скжпз дз умиоаме ’
И започна бой Vжягри/ ИР е Свпзг-к г ,л „ ужагенъ. стрзшенъ!
И се биЛ  МНОг°броеиъ.„  се 0иха Два дни безъ помивкя 
Най сетне и бомбитѣ хвърлихз

1 ДлаР сеаЙиКИсаСаЛ̂ Ъ "° "áтронъ,Гппо и самитѣ убиятъ.
Слово държи храбриятъ войвода,
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Слово държи за д ъ л гъ  — саможертва.
И кога Патчевъ ги разцелува,
Свъртиха пушки в’гърди юнашки 
Първо паднà вѣрната дружина 
А по ними — Методия Патчевъ.
Така юнаци славно умрѣха 
За свобода, за родъ и родина.

Ш. П ѣ с ен ъ  з а  в о й в о д а т а  Х ристо У зуновъ  
о т ъ  гр* О х р и д ъ  

Мойта родина е тамъ —
При най красивиятъ Божи свѣтъ,
Ж елая тамо да загина,
А ти, майко, не забравяй менъ!
Майко, не чакамъ ж ивотъ -  радость.
За мене вечъ зѣе гробъ студенъ,
Ти не губи твоита младость,
Не забравяй никога и менъ!
Сърце ми младо катъ загасне,
И всичко стане прахъ и пепель,
Кога гробъ с’бурени обрáсне,

V Ти, майко, спомни си за менъ!
Другари нѣма да слохож датъ 
Сиромашки гробъ самотенъ,
П ъкъ и майка не ще дохожда 
Да пролѣе две сълзи за менъ.

Не жали, майко, за сина твой 
И за всички негови другари- 
Ако Христо Узуновъ падне, ’
На врага жнвъ — не се даде той.

«V. м ьсен ь  за войводата Парашкевъ Цвѣтковъ 
отъ гр. Плевенъ и Димитъръ Филдишевъ 

отъ гр. Охридъ
Какъ жали майката природа,
Така народа днесъ жали пакъ 
За нова участь, за свобода 
Загина и тоя младъ юнакъ.
В Битоля смутна вой е страшенъ,
Моми се криятъ во безпокой,
Снове безумно врагъ уплашенъ,
Другари питàтъ: .Падна лн той?*
Живѣе той I Схрабрата дружина 
В’Могила*) води бой упоритъ  ̂ . .
Прости, народе! младость — прости!
Парашкевъ Цвѣтковъ — падна убитъ.
Прости народе!'младость — простиI 
И Филдишевъ тамъ падна убитъ.

Предава: Г. Ив. Бѣлевъ

*) с. Могила е на 6 километра източно отъ гр. Битоля

Спиро И вановъ Цвѣткоски Павелъ Димовъ Ивановъ
Спиро /Ивановъ Цвѣткоски роденъ 1884 въ с. 

Пространѣ, Демиръ-Хисаръ, Битолско, грамотенъ.
ГIрезъ м декемврий 1902 г. отъ София, гдето 

е бил> на гурбетъ, дош ълъ е въ родното си село, 
при родителитѣ си. Селскиятъ имъ учIТель Хри- 
сто. И лиевъ/ родомъ отъ сжщото село, поканилъ 
Спиро у домà си и го подложилъ на клетва за 
вѣрность на револю. дѣло.

Отъ този день Спиро е билъ други човѣкъ 
преродилъ се е ;  той става единъ отъ ждрчитѣ 
работници на дѣ дото ; кждето и да го потърсишъ, 
той е готовъ,

На 13 юлий 1903 г. той напуща домъ и ро- 
дители и въоржженъ съ своя пушка,,грай цревол- 
веръ „бешлия“, се е причислилъ въ четата на Иор- 
данъ Пиперка.

Спиро е вземалъ живо участие при нападе- 
нието на възстаиицитѣ върху турското с. Сжлпъ 
на день Илиндень 1903 г .; въ сражението при.Гюр- 
нейца", Карбухишко на 24 юлий, при почибията на 
Йорданъ Пиперката на 10 VЛI при мѣсг. .герамид- 
ница“, Церско-поле, въ сраж^ниего при „еврейка“, 
Виров:ко — церска планина съ войводата Никола 
Дечевъ, въ сражението около 15 августъ между 
селвта Бабино и Слоещица. \

Подиръ възстанието, презъ 1912 г. той е за- 
миналъ за сев. Дмерика, отъ кждето се е завър- 
налъ презъ 1920 г.

Спирт е крепъкъ тѣломъ, а духомъ още по- 
вече; не 'знае, какъ да изкаже рааостьта си, че 
Македония е освободена! Той се занимава съ мап- 
ко земедѣлско стопанство въ селото си, но едва 
излиза на край.

Има жива жена Стефанка — 1885 г., Д‘ь^®Ря 
Стойна —1911 г. и зетъ отъ дъщерята Тодоръ 1905 г.

Т. Арсовъ
бив. Дем. Хис. войвода

Р одом ъ в ъ  с. П апрадищ е, Велеш ко
Покойниятъ се отличеваше съ рѣдса скром- 

ность и който не го познавешз отъ близо, не мо- 
жеше да предположи рѣдката му цена на голѣмъ 
българинъ и самсотверженъ борецъ за свобсдата 
на Макепония.

Достатъчно би било да се спомене само про- 
явения му героизъмъ и себеотрицание въ безу- 
словното изпълнение на заповедитѣ нв неговия 
войвода — безсмрътния Борисъ Сарафовъ, въ чиято 
чета той участвуваше отъ препи 1901 год Презъ 
сжщата година той проявява геройски подвигъ да 
освободи зáедно съ 5 мата си другари на чело съ 
Дáме Мàртиновъ, организацията отъ дввма най- 
опасни кърволоци и шпиони и съ това да увѣко- 
вечи името си на борецъ за българската свобода. 
По тоя случай покойниятъ Димовъ бивастрашно из- 
мжчванъ и лежи въ Беасъ-Куле въ Солунъ 6 ме- 
сеци, осжденъ нв първо време на смърть, а въ 
последствие, благодарение грижитѣ на неговия 
войвода съ наемниди адвокати гърци, освободенъ 
съ разстроено зправе.

Павелъ Димовъ е участникъ и въ дватѣ вой- 
н и -в ъ  Балканската -  въ I м. Полкъ картечна рота, 
а въ о б ф о  европейската в> 59 Макед Полкъ.^

Съ рѣдко съзнание и всеотдайность Той ра- 
боти дълги години и въ Мйячко — Орѣшко Па- 
поадишко братстйо като Ърганизаторъ и подпредс. 
и къМъ тия му* свѣтли дѣла трѣбва да прибавимъ че 
гоя скроменъ народенъ труженикъ, до края на 
«ивота си, бѣ и много цененъ сътрудчикъ въ деи* 
чостьта на македонския женСки съюзъ, чнито 
^ленки съ рѣдка гючитъ и благоговение ще си 
■помнятъ неговата благв душв и негсвата всеот- 
Iвйна преданность въ народното ни пѣло, което 
;аедно съ -неговото име да пребжде въ вѣковетѣ 

* Богъ да го прости 1 
Огъ Македонския женски съюзъ.
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|  Ристе Котевъ З л а т е н ъ  в ѣ > н ъ

|  Расте Котевъ е роденъ презъ 1860 г. въ с
Църнобу«<и, близу до Битоля. Баща му Коте, не- 
покорна глава, убитъ отъ турци презъ 1892 г Ри* 
сте често пжти дохващалъ по нѣксй турчинъ за 
перче, па, понеже почнели да го дебнатъ, прину- 
денъ е билъ да се засели въ Битоля заеано съ 
жена си Дзуна. Гукъ той почналъ да работи са- 
марджилъкъ и работата му вървѣла добре.

Като се рочи револ. о^ганизация презъ 1900 
год., Ристе се намѣри въ първитѣ редове на ней- 
нитѣ работници Решителенъ до самозабравяне, той 
поема длъжностьта десетникъ на една група те- 
рористи.

Тази група съ Ристета на чело всѣкога е вър- 
шила ония длъжности, кждето трѣба решителность.

Турската попиция е знаела, че Ристе винапи 
носи револверъ .нагантъ“ но нито единъ пжгь не 
е дръзнала да му го отнеме, защото знаела, че 
той не ще да го предаде доброволно

Въ предвечерието на Илин- 
день 1903 г. той е цѣлу- 
•алъ въ челото малкото си 
детенце, Лазо, на жена си е 
рекълъ япст* и излиза отъ 
града, отива въ с. Иванееци 
и като войвода на Ива- 
«евската селска чета тръгва 
18 освободи гр. Крушово. 
Помощници съ му били Нечо 
Шарковъ отъ С. Иваневци 
и Веле Мачкароски отъ с. 
Беранци и е взелъ участие 
въ всички боеве съ турцитѣ 
около Крушово. Презъ 1905 
г, вследствие убийството на 
гъркоманина Лазо бербе- 
ротъ, фодулъ-Лазо, Рийте 
е билъ арестуванъ и амни- 

стиранъ 1908 г, на „хуриета“.
Презъ августъ 1914 г. злбгласниятъ кръволокъ, 

сърбски полицай Бранко Радичевичъ,е арестувалъ 
Ристета, както и Спиро Костовъ касапотъ и Геор. 
ги Оджа, отъ които търселъ оржжие: манлихери 
нагантъ —револвери, бомби и пр. „Нѣмамъ. Г нъ 
БранкоГ „Нѣмашь ли, сега ке да найдишъ и бупъ, 
бупъ, бупъ, бой до омаломощаване; кожата 
тѣлата имъ се разпукала отъ

Ристе Котевъ отъ 
Битоля

по
удари, на всички 

страни пръскала се е кръвь ,Нѣмаме, Г нъ Бранко“. 
пѣмате ли? хайде у келий (долапъ) безъ вода — 
оезъ хлѣбъ. Това продължило 10 дни, но оржжие 
не деватъ.

иСеи0а?ЙДе У затв°?ъ>“ кждето с*ж лежали 
ожка на Ппя и‘сетне п0 20 златни наполеони въ Ш  « “Ободи. „о искаиото орЖ.
4 месеци

работниГ„ь ЯОб« »  Т0' I0Ва " твъР“° " ъ на „скренъ 
„ 7  Л  Л  -I° ционевъ’ решенъ всичко дапретърпи, но дадената клетва да не погази 

Ристе Котевъ цмое у Д0Ма си въ
Лазо,

Ж

"Р » ъ  ,9  8 г Той остави à и Г . 7 и “  с ^ ъ 'БИТ° Л<'
~ , ъ  » ъ Т 0Т°  С? е щ ' '  Ч « и „ » 6 н ь  , 9 0 ? г о цНЪ’

Т Арсовъ
бив. Дем. Хис. войвода

Нашиятъ поетъ Любомиръ Бобевсни, съ чи- 
ито вдъхновени пѣсни българинътъ живѣе и тво- 
ри чутовни лѣла и подвизи, е издалъ нова. стихо- 
сбирка — щЗлатень вѣкъ

Пѣснигѣ, които четемъ въ тази нова сбирка 
изтръгаатъ възхищение й удивление: разм ѣрътъ 
на стиха е правиленъ, плавенъ и музикаленъ. Ето 
защо тѣ се четатъ съ нâслада.

Пламенни, пълнй съ кристално българско ро- 
долюбие, тѣ  възпѣватъ и възвеличаватъ най-кра- 
сивото и най милото на българската душа и на 
българското сърдце: стожера на българската дър- 
жава и на българското единство — народната ни 
царска династия, безъ да е забравенъ нсщастни- 
ятъ князь —герой Александъръ Батембергъ; стро- 
ителитѣ на първото и второто български царства:. 
великанигѣ на народностното ни възраждане и на 
духовното ни и политическо освобождеиие; вели- 
чието на народностното ни обединение; великоле- 
пието на новоосвободенитѣ бългьрски зе<ии.; по- 
летътъ на българската младежь, на бългйрското 
юначество и на българското войнство; благоде- 
телитѣ на родната ни Църква; славнитѣ дѣла на 
нашитѣ съюзивци и т. н. и т. н.

Прославениятъ поетъ Бобевски даде толкова 
много пѣсни за Македония, Добруджа, Тракия и 
Западнитѣ покрайниви.

За да се почувствува силата на неговия оду ' 
хотворенъ стихъ и величавия тонъ, който издига 
въ полза на обединена България, достатъчно е да 
се прочетâтъ само нѣколко пѣсни отъ стихосбир- 
ката му.

Въ тѣхъ е силно подчертана м исъльта: прав- 
дата трѣбва винаги да тържествува надъ злоба- 
та, подлостьта и тиранията.

Да пѣемъ тия пѣсни съ възторгъ  и нацио- 
нална гордость и да пожелаемъ на нашия Любо 
“* ток е нашъ — общъ — на цѣлия български 
народъ — здрзве, бодрость и жизнерадость все 
тъй да възпѣва величието на българския народъ 
и прелеститѣ на българската земя която той е 
възлюбилъ съ всичката си душа и сърдце и ко- 
ято познава отъ лични наблюдения и възторзи.

К.

Снръбна в е с т ь
Ч а с а .  в ь  Ь о й г о  к а м б а н и т ѣ  в ъ з в ,  

с т я в а х а  р о ж д е н в е т о  н а  С п а с и т е х о  
ш о а ъ ь * .  п р е с е л и  с е

ИВДНЪ МИХДИЛОВЪ БЕЛЕЖКОВ
н а  7 0  Г О Л П П Т Я Г Я  ______________ ^

на 79 « «

ОИНV6 иИКЪ И А О б л © с т е н -ь  б-ЬЛГ
5 â  п п 'р п ЯСИ ТеЛ Ь Н а н ѣ к ° л к о  о р д е ,  з а  п р е д а н н а  с л у ж б а  н а  Р о д и м а -

у ч и — ' ~ а

т в о ^ ИТД Т ' т и П° Г ВаЙ ВЪ М ирс м ъ р т и е  И отР енчА ат-ь б е
с. Годлево Разложко, 7 януарий 1914 година.
О тъ ж ителитѣ  на с. Г о д л ево ' Р азл о ж
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На падналитѣ и умрѣли борци за свободата на Македония и ободинението нв

племе и тѣхни последователи въ Прилепъ и оноливта 6ъ',гарсното

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДЕНЪ ОТЪ Чинъ и Кжае сж убити Кога е
ЗАББЛЕЖКАзвание или умрѣли убигь

1. Арсо Йов. Силяновъ 
'2. Атекса Н. Стпяновъ 
3. Алекса Сп. Минковъ

с. Локвица 
с. Ракле 
гр Прилепъ

войвода
четникъ

гр. Скспие 
с. Никодинъ 
с. Бѣловодица

1921
1903
1903

обесенъ отъ сърбнтѣ 
убитъ отъ турцитѣ

4. Алекса Нун. Черновъ щ 1903 * ‘ *
5. Алекса Ламйовъ 1903 *
6. Ачко Ивановъ с. Орѣховецъ п м. Църницк 1905 ••
7. Анастасъ Лютвиевъ гр. Прилелъ учитель гр. Прилепъ 1912 убитъ отъ сърбитѣ8. Арсо п. Цвѣтковъ с. Попадия рЛхКОВОД. . 1913
9. Андонь Найденовъ с. Смоляни четникъ м. Ножътъ 1907 убитъ отъ турцитѣ10. Боянъ Милчиноаъ гр. Прилепъ ' Ш с. Никодинъ 1903

Л 1. Борисъ Милчиновъ
12. Борисъ Сугаревъ
13. Божко Цвѣтковък
14. Благой Л. Балабановъ
15. Василъ М. Талевъ'
16. Ванчо Стружанчето
17. Влало Хр. Милчиновъ 
Т8. Григоръ Симеоновъ . 
19. Георги Петковъ
'20. Григоръ Велковъ 
.21. Гьорче Петровъ
22. Георги Ацевъ
23. Георги Ленищанецъ
24. Георги Корубиновъ 
-25. Георги’Пошшь
26. Георги Вояенски
27. Димко Б. ЧерговЪ
28. Димко Б. Черговъ
29. Димко Илиевъ
30. Димко К. Чавлевъ
31. Димко Гърдановъ
32. Димко Г. Сливяновъ
33. Димко Цвѣтановъ
34. Димко Газдовъ
35. * Димитъръ Робевъ
36. Диме Тод. Дѣдото
37. Дончо Северковъ 
38 Йорданъ Гавазовъ
39. Йорданъ Варошлия
40. Йорданъ Дръндаровъ
41. Йорданъ Йовановъ
42. Иге Витановъ
43: Илия Тр. Ивановъ
44. Илия Т. Скоприевъ
45. ИДия.Ст. Миновъ 
46 Иванъ Гюрлуковъ
47. Иванъ Т. Бояажиевъ
48. Иванъ Николовъ
49. Коце Щипянчето
50. Коне Алексовъ
51. Кръсте Кебапчиевъ
52. Милачъ Николовъ 
53 Миланъ Чалишевъ 
54д Мицо Т. Стояновъ
55. Мице Мойновъ
56. Мирче П: Стояновъ
57. Мирче Ац рв ъ
58. Мирче Сврйкяровъ
59. Методи Патчевъ

с. Никодинъ 
гр Прилепъ 
с. Вранче , 

* гр Струга 
гр. Прилепъ 
с. Орѣховецъ 
гр Прилепъ 
гр. ПрилеПъ 
с. Троянци 
с. Орѣховецъ 
с. Ленище 
гр. Прилепъ 
Ст. Загора 
грГ~Воденъ 

_гр. Прилепъ 
с. Мажучище 
с. Плетваръ 
с. Варошъ 
гр. Прилепъ

' гр. Битоля 
гр. Прилепъ 
с. Варошъ 
гр. Прилепъ

гр. Велесъ 
с. Ниготйнъ

гр. Прилепъ

с. Никодинъ 
гр. Щипъ 
с. Селце 
гр. Прилепъ 

Ракле 
•Дупч^ни 

Бежище 
Майно 
Вранче 
Орѣховецѣ 
Гол. коняре 

гр. Охридъ

опълчен.
четникъ
ржковод.

Деде баиръ 
Султанъ тепе 
с. Никодинъ

учитель гр. Прилепъ
четникъ Порѣчието

• Топ. корито
1 . гр. София

В с. Никодинъ
, Серско
1 Кичевско

войвода гр. София
■ с. Крапа
„ с. Топлица

четникъ с. Владимирово
• • трп. корита

в Паланечко
„ топ. корита

ржковод. с. Плетваръ
четникъ м. Църници

с. Орѣховецъ
„ с. Бѣловод.
„ с. Трояци
' щ м. Ножътъ
„ гр. Прилепъ

войвода Паланечко
четникъ гр. Прилепъ
войвода 9

четникъ . с. Пчанита
топ. корита

милиц. •
я с. Никодинъ

четникъ мѣсто Ножътъ

рлковод. Солу. юносъ
четникъ с О б ъ р ш а н и

граж. гр. ГIрилепъ
рлковод. ■
четникъ мѣст. Борила
рлжовод. с Кръстецъ
четникъ Кочанско 

Ясенова глава
• мѣсто Ножътъ 

с. Бежище
Бровитъ
с. Върбяни

войвода с. Улавци
гр. Нишъ

„ с. Кадино-село

19)3
1904
1908
1920 
IуЮ 
1907
1904 
1907 
1913 
1903
1922 
1907 
1907 
1903 
1907 
1907 
1895 
1907
1906
1905 
1903 
1903 
15-07
1907 
1903 
1895 
19)2 
1900 
1903 
1907 
1905 
1903 
1907 
1907 
1912
1921 
1927
1923 
1907 
1907 
1905 
1907 
1907 
1907
1905 
1903
1906
1907 
1902

убитъ отъ сърбитѣ 
убитъ отъ турцитѣ 
убитъ отъ сърбитѣ

убитъ отъ турцитѣ 
умрѣлъ отъ с. смърть 
убитъ отъ турцитѣ 
умрѣлъ отъ холера,'

9

убитъ въ междуособ. 
убитъ отъ турцитѣ 
убитъ съ 7 ч. наедво 
убитъ отъ турцитѣ

убитъ отъ сърбитѣ 
убитъ отъ турцитѣ

умрѣлъ отъ охтика

убитъ отъ комунис. 
убагь отѣ турцитѣ

убитъ отъ сърбитѣ 
убитъ отъ турцитѣ

убитъ отъ сърбитѣ

убигъ отъ турцитѣ

убитъ отъ гърцитѣ 

убитъ отъ турцитѣ 

убитъ отъ сърбитѣ
..Ангрч. птч. Т V П IIИ т ѣ
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Име и презиме
60. Найдо Момировѣ
61. Неданъ Трайковъ 
62 Никола Тимзуровъ 
63. Никола Ввлчевъ 
64 Никода Котевъ
65. Несторъ Струшки
66. Никола Пешковъ •
67. Никола Каранджуловъ 
68 Петъръ Желѣзаровъ 
69. Пере Тошевъ
70 Петъръ Пашата
71. Петъръ Юруцовъ '
72. Петъръ Ацевъ
73. Петъръ Саратиновъ
74. Спиро Гьоревъ
75. Симеонъ Радевъ
76. св. Георги
77. Стоянъ .Лазовъ
78. Стефанъ Шиедилъ
79. Толе Паша
80. Трайко Зайката ч
81. Трайко Бърниклия .
82. Темедко Арсовъ
83. Таше Колевъ
84. Тале Чупетровъ 
85* Тале Христовъ
86. Харалампи Джуровъ
87. Харалампи Ганешовъ
88. Харалампи Поповъ
89. Харалампи Нешковъ
90. Иорданъ Шиляковъ
91. Цвѣтко Георгиевъ
92. Цвѣтанъ Багевъ

31. VII. 1943 год. 
гр. Прилепъ

Роденъ отъ Чинъ и званне

с. Пещалево »
с. Мажучище четникъ 
с. М. Коняре ' !* • 
Ст. Загора .
с Цáревйкъ »>
гр. Струга »
гр. Прилепъ войвода

Кжде с* убити и умрѣли Кога е убитъ- ЗабелеЖка

с. Селце' |9®|
с. Тройачи 1907
мѣсто Борила 1907
с. Никоййнъ 1903
мѣсто^Ножътъ 1907
с. Никодинъ 1903
с. Бѣло-водица 1903
с. Селце ‘ 1904
с. Дрѣново . 1905

1908

убити отъ турцитѣ

1

гр. Котелъ „
с. Орѣховецъ . 1
гр. Прилепъ • ржковод.
с. Полчища .*
гр. София четникъ
Кадино-село свещ.
гр. Прилепъ терор.
с. Присадъ войвода
с. Виголище
с. Живово „
с. Бърникъ ■: 1 »
с. Никодинъ милиц.
с. Тройяци ’ „
гр. Прилепъ ржковод.

- четникъ

с. Дреновци
с. Бѣло-водицаучитель
гр. Прилепъ ржковод.

,  V четникъ
с. Никодинъ я
с. Вранче .>

Тиквешко 1925
с. Прилепецъ. 1904
гр. Пловдивъ 1940
гр Прилепъ 1928
с. Полчиша 1908
с. Никодинъ 1908
гр. Прилепѣ 1913

1900
с. ТройяДи 1906*
с. Гудяково ' ■ 1902 
с. Живово , 1937
Мартово 1905
с. Никодинъ 1807
с. Тройяци - 1905 
ср. Прилепъ 1906
с. Бѣло водица 1903
гр Прилепъ 1900
мѣсто Бирира 1907
с. Плетварѣ . 1925 
гр. Битоля. 1905
гр. София 1927
с. Никодинъ 1908
с. Вранче 1916

Председатель:

убитъ отъ сѣрбитѣ 
убитъ отъ турцитѣ 
заг. отъ с. смърть

убитъ отъ турцитѣ 
убитъ отъ сърбитѣ

убитъ отъ турцитѣ

умрелъ отъ с. смърть 
убитъ отъ турцитѣ

убитъ отъ сърбитѣ 
умрѣлъ въ затвора 
умрѣлъ отъ с. смърть 
убитъ отъ сърбитѣ

Секретарь:

Стоянъ Йовевъ-огь е. Брѣзово, Демиръ-Хисаръ.
Стоянъ Йовевъ отъ с. Брѣзово, Демиръ-Хи- 

саръ, Битолско роденъ въ 1883 г.- грамогенъ. Въ 
революц. организация е билъ посвегенъ презъ 
1901 год. а есеньта 1902 г. е отишелъ на гурбетъ 
въ. Крагуевацъ, Сърбия, и подирь 3 месеци зами- 
налъ за София, та въ с Княжево се е- настанилъ 
на работа въ пекарницата на Миленко Коли-мага- 
ре отъ с. Църско. Презъ юний 1903 г Стоянъ се 
е зачислилъ въ четата на Пецо . . . отъ Битолй; 
презъ юлий стигнали сж въ Кичевско, та въ пла-
нината на с. Ореовецъ имали сж сражение съ т> 
вскеръ, който е билъ обсадилъ четата на Ван 
Сърбакъ отъ с. Вранещица; всички сж били сг 
сени. Отъ тамъ четата на Пецо преминала е. 
Демиръ-Хисаръ и тогава, Стоянъ съ другаритѣ ( 
Павле Стоиковъ отъ с. Брѣзово. Диме Секакое 
Наумъ Заяковъ Спиро Кацески и Йоанъ Кома о 
с. Церъ сеприбраливъ четата на Сотиръ Рисге 
отъ с. Брѣзово, а Пецо съ оствналитѣ замина 
въ долния Демиръ-Хисаръ.

Стоянъ съ споменатитѣ му друг.ари останаха съ 
Сотира до голѣмото и кръвопролитно сражение 
при мѣстн. „Пещерка“ на день 10 септ. 1903 год., 
което е трДяло отъ обѣдъ до мракъ, четатв е броя- 
ла 22 души четници, плюсъ Дим. Матлиевъ, бив- 
шия учитель отъ 0»ридъ и Днастасъ Лозанчевъ, 
членъ на горския револ. щабъ, отъ Битоля. Отъ 
четата сж били убити: войводата Сотиръ Ристевъ, 
Дим. Матлиевъ и 8 души четници, между които и 
споменатитѣ 5 другари на Стояна.

Презъ 1906 г. августъ, Стоянъ е билъ мой 
четникъ 15 денв временно, понеже четата ми бѣше 
малобройна

Презъ свѣтовнáта войнв Стоянъ е служилъ 
въ 1-ви Македонски полкъ, .1 а дружина, 1 в рота, 
2 и взводъ, до примирието 19)8 г. Стоянъ има свмо 
жена, Цвѣта, рбдена |680 г. материално е беденъ,. 
пждаринъ е въ селото си и отъ товв се препитвва.

Т. Арсовъ
бив. Дем. Хис. войвода


