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ПЪСЕНЬ НА ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА.

Щнксум ь търчатъ въ Цари града

Стушай царе мюсюлманс,
Ситно сѣме сме броили

Нѣма срЪща отъ турчина
Пра во тегли заСолуна.

Отъ сви страни пушки пукатъ

Отворете гробоветЬ
Да виднтѣ свободата.
Богъенамаупомокю.

Братя борци ис тъжете,

Обяви сс втора война
Отъ севера е Сърбия
Бѣлѣѣжка. На всЬкп стнхъ по слѣднитѣ редове сс повтарятъ.

знамъ гдЪ с", макаръ че бѣхъ миналия денк при Сарафова, който
бѣ въ долината Лалсшница, близо да селото, покрита само съ шу-

Тираиитѣ пакъ почнаха немилостиво да биятъ, а Копстантина

Никола. Констаптинъ прѣдаде Богу духъ! Нѣмашс го вече! Гър
межътъ па пушката ехкашепоцѣлото село; сслянитѣ, събрани

межа, помисляха че азъ бѣхъ убитл, и отправиха молитвата си за
спасението на душата ми, но п.рмежа не бѣ насочснъ срѣщу ме
не, а срѣщу покойния Констаптинъ.

Тлранитѣ нспрѣстано удряха и цѣлото ми тѣло бѣ облѣто въ
кърви, а проклѣтитѣ тирани чакаха да издъхна прѣдъ тѣхъ. Но
иѣка разбератъ мръспитѣ тирани, че българско сърдце не умира
така лссяо. Азъ давахъ куражъ иа умореното си сърдце и като си

даха върху тѣлото мп, но благодарение па Бога,по пладнѣ заевнпустнаха селото.
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Изъ между народа дотърча моята майчица и Константиновата
жена. Народа имъ освободи пътя, но що да видятъ? Два трупа
кървави лѣжатъ на земята. Уплашиха сс и припаднаха, но наро-

тсткн мн, като често ми прѣгръщаха краката и плачеха; а на дру
гата страна стояха моптѣ малки братчета и братовчеди, стиснати
ръка за ръка и плачеха като гледаха окървавеното ми тѣло.
коло мепъ си разотидоха, за да прнбѣратъ дѣцата и добитъка си
въ нзгорѣлнгЬ къщи.

рафовъ?" Милошъ отговаря: "Да! Зная! Азъ не съмъ бплъ тамъ,
отъ*п*.колко войводи и чечнтѣ имъ, отъ по стотина души едната.
Милошъ бѣ сдинъ ча-тмарипъ, придруженъ още отъ нЪколко
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ция. Тогава той каза, че сега ще има спасение огь тия кокошка
ри, конто селото нп изгориха, а нищо не направиха. Като чу това
Никола, потѣгли заедно съ войската къмъ Лерпнъ. Като стигна
влах ч.тл. Съ войската сп до Криво - долскптѣ долини, скри сс заед
но съ войската и изпрати нѣколко войници въ Лернпъ прѣзъ
6ptra па пазарско пътище, за да види населението, че наистина
асксра нзбЬга въ Лсринъ, а отъ друга страна асксра заяви па ху
кгомата, че ако се почне сражение въ Бухъ, веднага да пратятъ

гарянего па селото й пай мннха торбитѣ сп съ хлѣбъ, и се отпра
виха за село Раково. На кьдѣ ще отпдатъ, когато 6t вече тъмно?
А моята стара майчица, съпругата ми, сестра ми и стрина, малкнтѣ мп братя и братовчеди, само сс въргЬха около мемъ и плд
чеха. .Донесоха коик за да мс качатъ; опитаха се да ме дигнатъ,
ио пс можаха. Азъ, горкия, макаръ чс прЬмнрахъ отъ болки, но
тьрпѣхъ. Нс слѣдъ много пристигнаха сродиицптѣ ми Петре Т.
Янкулояски и Коте Цпицси* (ковач,.), и Павел* И. Шапардаиовъ, дигнаха мс па коня и държаха мс от* страмитѣ. А малкитЬ
ми братя и братовчеди, които бѣха по на 5-7 годишна възрасть,
едни водеха коня, а други тѣраха говедата.

пахмедо мѣстиостьта ,^^aбмчe". На растоянне !о-!$ минути
отъ се.юто чамѣрихяе въ пещерата Дивиторовч чяожество npi-
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Сутрниьта бѣ Св. Неделя, Кръстовъ день. Слънцето изгрѣ м наро

тидѣ въ църквата*Св7Никола да ударя клѣпалото, за да се отслу
жи литургия. Удари клѣпалото и сс качи да удари и звона. Първо

госетѣ отъ иепрмятелската пушка и всички останаха втренчени;

да гърмятъ. Народа се изплаши и почна да бѣга отъ пещерята,
като сс отправи къмъ е. Раково Спустнаха се и монтѣ сроднпцп и
като ме иокачиха на коня, всички потеглихме за селото Раково.

шума, за да хванатъ бърдото.
Негата бѣ подъ бърдото, на около 200 крачки, и щомъ четницитѣ гтнгиаха до голото бърдо, още мензлѣзлн изъ шумата и изгър

ще мрѣмъ!" Като исказа тия думи, запита го нашия тогавашеиъ
войвода Танасъ Фермаиовъ, кьдѣ да бѣгатъ, за да сс спасятъ, а
нашия войвода заедно съ Димктръ Георгсвски и учнтельтъ Не-
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ски. Като бѣгаха па ropi по реката, турцит^ п Никола ме можаха
да ги видятъ че бѣгатъ, защото мислѣха че тЪ щс бѣгагь отъ срѣща на голото бърдо, за да прЪхвърлятъ по скоро въ другата шума.
Четата се отдалечи на ropi и турцитѣ, като чакаха дълго жрѣме
че н4ма да се появи четата, дойде имъ на умъ чс тя е избягала по
реката. Едннотъ аекера слѣзоха долѣ къдѣ холибит&, други се от
правиха ио бърдото, за да имъ мрЪссчатъ пътя.
Четата като дойде на горния край па рѣката, гд^то се гледа
митото отъ срѣща, н турцитЬ я видѣха и почнаха да стрЪлятъ.

но всичко бѣ напраздно, защото мѣстото помагаше ма четата.
Четата отжорн огънь срѣщу аекера, който бѣ дошелъ на помощж
и нс му дадоха да се приближи. Благодарение на Бога, падна ед
на гъста мъгла, която заслѣпн очнтѣ на неприятеля и той почна
да стреля въ своитѣ хора вмѣсто въ четата.
Сражението трая дълго врѣме до като четата нзбѣга. Тамъ пад
наха доста жертви отъ мръсиитѣ турци, до като се разбраха съ
тръбитѣ си, че и отъ джѣтѣ страни са турски аскеръ. Мъглата се
дигна. Какво да видятъ? Само турски лешове, а комити нЪиа яи-

ха въ Битоля на жалба при валията и консулнт!, че Никола Вла
ха изтезава населението, бис н убива хора безъ никаква вина, и
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останалия народъ остана въ село Драгошъ, е. Опсприпа и Рако
во. Искаха и мсиъ да носил, въ Битоля, но се страхува да не бн
да умра по пътя и ме оставяха въ къщата Димитровска, отъ гдѣКогато ме видѣха почнаха да плачатъ , с-ьбра се народа да впдн
полумъртвото ми тѣло, също дойде и тстка ми Петра, сестрата па
бащ ми. която бѣ омъжена въ същото село, н тя почна да плаче и

Лмастасъ. живо лн е?" Майка ми и съпругата ми, като чуха гласътъ почнаха тихо да плачатъ. Слѣдъ това дойде тетка ми п бра-

вѣрваха, като гледаха лицето мв облѣно въ кърви и дрѣхитѣ мп.
Азъ ги утѣшавахъ като пмъ казвахъ, че сърдцето мп е здраво, а
зараиптѣскорощепомннатъ.

да се иапня и азъ пихъ, за да ги утѣша.
Послѣ почна тетка мп Авлона да ме разпитва за каква причина
ме биха, но азъ й казахъ да й разправи майка мп, защото мевъ
мие тежко да говоря.

бпятъ. Тогава тетка мн почна да се кръсти и ката каза: Слава жа
Бога, че остаиа живъ!" Слѣдъ туй тетка ми заповѣда да постажжтъ
сдинъ котслъ съ вода да се топли. Всичкн сиѣха. Съблѣжоха жър-
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се оп.такпатъ въ Битоля се завърнаха въ селото заедно съ Алай
бей, който бѣ изнратснъ отъ валията да утЪши населението и съ
условие че отъ дяесъ нататъкъ нѣма да прибиратъ комити, или
като видятъ такива да съобщятъ на хукюмата, защото иначе не

тпгпалъ Нпкота Влаха съ брата си Тапра и неговия "авджн табуръ" за прибиране на лсшовстЬ нмъ и чстннцптѣ, убити при
"Гробътъ." Ti бѣха много радостни, защото мислѣха че и Сара-

ха. Влахътъ сиѣ тялото на именуемня Сараофвъ отъ коня, като му
казвате на Алай бей: "сто го, вяжъ Сарафова" и казваше на селяиитЬ да казватъ, че той е същия Сарафовъ.

Подиръ малко пакъ натовариха тѣлата на копье н ДО вечерьта
пристигнаха въ Лсрииъ и право въ хукюмата растовариха трвтЪ
гЬла, отъ конто тялото на погрешния Сараофвъ отделяха на стра
на. Събра сс всичкия градъ, чиновници и разни ефендита и всич
ки крастави кучета, за да видятъ Сарафова, въпреки че въ това
врЪмс Сарафовъ б&ше по краищата па Пелпетсръ
Но шпионитѣ веднага познаха, че тоя не е Сарафовъ, а неговъ
другаръ и заявиха това на градоначалника.
'Пнава гяъсните тирани сиразотидоха на гор^ на долЪ съ на
жедепи глави. Никола Влаха и Тапръ и тѣ избѣгаха засрамени

отъ несполуката на геройството имъ и отъ туй, че не можаха да
добилтт обѣщаинтѣ 300 турски лири. А ааь сЬдехт. въ е. Раково
около 20 дни докато се съвзѣма. Слѣдъ нѣколко мѣссчиа онастно^тг за живота ми и при голяма бѣдноств, азъ сс опътихъ за чуж
бииа, дѣто стояхъдвѣ години и половина и слѣдъ туй сс завър

на Накн Кънето, влахъ бьлгаромфлъ, който си даде едничкия
синъ, покойния Тего, за революцповото македонско дѣло. Той
бѣтс съ вее сърдцс н дута прѣдаденъ на комитета. Той бѣ убнтъ

де врѣме да му се отмъсти.
На 26 Ноемврий !<)о6 г. Никола Влаха става и отива въ селото
ми Бухъ нридруженъ още съ нѣкотко дутип войници. Прѣзъ цѣ

той, че на една маса седѣха Стефан ь Ьраяновъ, Карамфил ь Иошсвъ .Стефанъ Сърбиновъ и др. муфтаджии. И той отпдѣ мри тѣхъ
н тѣ го поканиха и иочестнха като му казаха само: "добрѣ дошелъ Никола!" Дадоха му едннъ столъ и му направиха мѣсто да
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на ужъ да сс пази отъ неприятелски коршумъ, като че ли нспри
ятслскня кор,пумъ не дупи въ гърдитѣ. Пиха тЬ дъ.!го врѣмс, а
Нваиъ пот. Стефаповъ често се въртеше около нихъ , макаръ че

повъ. (), чудо! всички останаха вгрѣнченп и почнаха да бѣгатъ
низъ врата кой какъ може, а между пихъ и Иванъ пзбѣга дома
си. Народ ьть мислѣпш, па и другаритѣ на Никола мислѣха, че
самь той пзгърмѣ, понеже отъ дълго врѣмс пиеше н може
би бѣ сс напплъ. Никола не падна веднага, а стана и като пиянъ
не можа-да продума, но грабна пушката, отвори я и почна да ва
ди пачки изъ патрондаша, за да тури въ пушката и да стрѣля
върху народа. Но пачкнтѣ му падаха на земята, а не въ маузера

му даде много врѣмс да живѣй; па нѣколко крачки отъ хана, той
падна въ хендска, гдѣто лѣтно врѣме караме вода за поливане
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ИВАМЪ п. СТЕФАНОВЪ

-чизмъчванп съ бой. Сутриньта тѣ двамата !! Карамфивъ Иошсвъ и
тогавашния ханджня Траянъ Бсйковъ и Стефанъ Браяяовъ бѣха
откарани въ Леринския затворъ. Филиповата къща тоя дснь по
тъна въ черно — отъ една страна Филнпъ бнтъ и откаранъ въ за
твора. а отъ друга дѣдо му бѣ починалъ. Също и Танасовата къща
бѣше въ жалостни и дъ.тги мисли.
Иванъ попъ Стефановъ става тая зарань много рано, взема май
ка си и коня и като че ли ужъ отива на гости и колку вечъ почна
да се разсъмва ево го Иванъ качскъ на коня и майка му прѣдъ не
го. Азъ току що бѣхъ станалъ отъ сънь и слѣзохъ отъ горния стажъ и почнахъ да отварямъ портата на ханътъ си и дукяна и
Иванъ ирѣдъ портата и ми казва: "добро утро, брачко!" Азъ му
отговорих*: "далъ ти Богъ добро, брачко Иване." Също и стара
та му майчица ме поздрави съ добро утро , ио я глсдамъ уплвшс
на и я запитахъ защо така стоп, да не болна? А тя мълчи готова
стон вуйнаА Иванъ отговаря: „не гледай я, брачко, мел,
амн хайде да расчпстимъ коня по скоро и да го пустнсмъ, да не
стонмъ много врѣмс тукъ. Като ми каза тия думп мепъ ми втькна
въ главата, че тоя трѣбва да е майстора за убийството на Никола.
Расчистихмс коня, дадохъ му нѣщо да яде, а мий отидохме въ
стаитѣ на горния етажъ, запалпхъ печката, защото бѣше доста
студено н цѣлата нощь валѣше снѣгъ. Сѣднахмс около печката л

Ивановата майка бѣше навѣла глава н мпслѣшс. Азъ я запи
тахъ защо така стоя, да не е болна, 3 тя мътчп н нищо не може да
ми отговори. Иванъ каза: "остави я, бе брачко! Тля старнтѣ по
добрѣ да не са живи. Ний отъ тѣхъ теглнмс неописуеми мъки.
Ако бѣха нашнтѣ бащи, дѣдн и прѣдѣдн рѣшнтелнн като насъ, от
давна щѣхме да се освободимъ отъ турското робство. Но сега доне
си стотина драма комовица да сгрѣемъ съ шекеръ и да пнйнемъ,
защото сме много уморени." Азъ се дигнахъ и скоро слѣзохъ въ
бака.тппцата взѣхъ чиста комова ракия я шекеръ и ОТИДОХЪ ropt.
Сгрѣхме ракията и почнахме да пнемъ. Дадохъ първо на вуйна ми
една чаша и тя нп паздравп съ думитѣ: "хайде на здраве! Богъ
отъ лошо да ни пази!" и пи. Дадохъ п ял Ивана чаша ракия И
той ме наздрави съ същлтѣ думи. Почнахъ да наливамъ за мевъ,
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тишъ?" А Иванъ отговори: "сега брачко щсзапочнемъновн обпчан", взѣ чашата и я напълни съ комовица и казва: хайде,
брачко, напий сс за душата на твоя'нсприятсль Никола." И азъ
нзѣхъ чашата и го поздравпхъ съ думитѣ: „хайде на здраве и животъ, добрт. пъть н да цъвтн трандафплово цвѣтс на ръката ти.
Азъ вече бѣхъ увѣреиъ, че Влаха е убнтъ, ПОНСЖС МрЗДЖНЯТа 0*

половина ока ракия поиѣкогашъ, сега отказваше да пие. Азъ му
жсшъ намѣрн по МЪТЯ." А Иванъ отговаря: "дай да отида да се
напия отъ бурето, брачко, защо ти ми давашъ тукъ орехови че
рупки, а не чаши. Мога ли азъ да се задоволя съ орехови черуп
ки? Донеси ми стодрамничето да се напия хубаво и да потѣгля
защо врѣмсто наближава." Дадохъ му още пѣколко чаши и му иа
пълмихъ сдяо стъкло отъ половмиъ кило съ чиста комовмца, кое
то той тури въ джоба см. Ето че н файтонжнята пристигна к спрѣ
файтйона си прѣдъ ханътъ ми. Той в.гѣзе вътрѣ да си стопли ръ-

на. И потѣглн за Америка.
Азъ се върнахъ при вуйна н я намѣрпхъ, че още плаче. Утѣ,инхъ я съ тия думп : "не бой сс, вуйно! щомъ ввѣме трена Иванъ
не щс нма никаква опастность." Вуйна сѣде до къдѣ пладн^ до
като се затопли н{уѣмето. Слѣдъ малко тя ми каза: "Настс, добро
с да турншъ ма.чко бана-SCKa стока, да не СИ отнвамъ съ празенъ
конь я ме ще чннатъ днкатъ турцнтѣ. Азъ туряхъ въ дисагнгѣ й

— 17 —

нѣколко оки шексръ и оризъ; тя възсѣдна коня и потегли.Въ туй
врѣмс пристигнаха отъ селото нѣколко души асксрн, които дока
раха Фнлнпъ Вълчковъ, Тапасъ Чокрсвъ, Стсфанъ Браяиовъ, Карамфнлъ Иошевъ и тогавашна ханджия Траяиъ Бсйховъ. Тъкмо

са сн кутията съ тжутюкъ и ме почества, като ми казва: "буйрумъ
Анастасъ чорбаджи." Азъ взѣхъ кутията и му благодарихъ съ ду
мата "евала." А отъ срѣща Тодоръ ме почестна съ чаша ракия.

Влизаме въ двора иа затвора. Стражаритѣ не ин позволиха да идѣмъ да се разговоримъ съ тѣхъ до като не ги пущатъ на пайдоса
Ние чакахме още половина часъ и врѣмсто дойде. Гвардянипа отиде първо да отвори вратата на горния етажъ и излѣзоха множе
ство затворници, между нпхъ излѣзоха и Карафилъ Иошевъ, Сте-
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ри и първия етажъ, отъ гдѣто излѣзоха нѣколко паликарета чет
НПЦН, ЩО нрѣди една нсдЪлл бЪхл домр.мм .4. С. м...,—
то сс бѣха прѣдали на нѣколко асксри като кози. Между тѣхъ нзлѣзнаха Фнлипъ и Танасъ. Но що да вндншъ — като мъртви. Ед-

Леринъ бѣше доста студено та за туй бѣха побледнели и изглеж
даха като мъртви. Когато ги пущаха аатворннцктЪ, стражарите
ни изпъдиха въпъ отъ двора и затвориха портата на градежа. 1ой
отъ затворниците. Ние застанахме вънъ отъ двора, близо до гра
дежа. Дойдоха П тѣ ПТЪ Грѣщд И похилхиж ДЛ С.
друго абсолютно ннщо не можахме да ги питаме, понеже стражари
тѣ стояха до насъ и често ни разпъждаха да не говорнмъ. Подиръ едннъ часъ ги затвориха. Отъ тѣхъ нищо не можахме да раз
беремъ, а само ни поръчаха да имъ занесемъ дървени въглнща,

сешъ, а азъ утрѣ ще имъ направя сдиа баница." Взѣхъ чушките п

палнкаретата ни гледаха съ криво око. Азъ сс завъряахъ въ ха
нътъсн.
На сутрнпьта още рамо отмдохъ при вуййна си Цона да я попитамъ да лн ще може да направи онова що е казала вчера. Оти-

ворихъ: "добрѣ, вуйче, да се напнемъ, амн Фнлинъ н Танасъ ме
знамъ дали ще сс освободятъ, защо работата тѣжн повече на тѣхъ
и ме е страхъ." А вуйко мн рече: „Не бой сс, внуче! Нали турс
ката работа е вее за пари, не ще бъде за дълго врѣме тѣхното а-
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кътъ човѣшки труиъ. И двамата си рѣклн че ме е добрѣ тая рабо
та, но не могли да бѣгатъ — асксрътъ билъ прѣдъ ннхъ. Отиватъ
тамъ и извсдиъжъ почнали да гн биятъ н да ги лптатъ кой уби
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II часа. Поразговорнхмс се и си отндѣ за ручскъ, а азъ отидохъ

щс. Вуйко ми Браяиъ и вуйна ми Цоиа мс много обичаха, понс-

сѣдохъ още 15 минути, пихме още ракия и почнахме разговора, за
Филипа и Танасъ. Вуйко ми почна да мп разправя също така,

бъде, вуЛчеБралне!" АтойМИКЗЗа: "акокспмѣзс работата та
ка, да ми кажешъ нищо не знаеш*, вуйче!" Наистина и вуйко ми

дарлъкъ и дограмаджилъкъ. Чой сь баща си Гьоршс направиха на
шата църква Св Никола, Архиепископа мирликпйнскпхъ чудот
ворна, който празднуваме на б^П Декемврий. По здравина п ве"upix7мшеJcwo' Въ това врЪхс rt

топове върху църквата, но гюлетата сс отблъСКМХД И Н(?Н2пйСЯМ
Врѣмсто скоро измина .Стана 12 часътъ. А и баницата бѣ вече

който отъ прѣдн година бѣ напустиалъ селото ни Б^-хъ и бѣ дошелъ да жпвѣс въ иБтоля. Въ неговата къща седе Стсфанъ н тамъ
дохождаха докторитѣ до като извадиха пагантовия коршумъ и нз
лѣчиха ранитѣ му. Нослѣ излѣченисто, Стсфанъ бѣ отведенъ въ
хукюмата за разглсжданис на дѣлото. Стсфанъ, Карамфилъ и
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Единъ дснь ставатъ нѣколко първенци отъ нашето село и отпватт. въ пБтоля, за да дирятъ срѣдство за освобождението на Фи
липа н Тапаса. Отидоха при адвоката Юсуфъ Ефенди и почнаха

имъ. Юсуфъ Ефенди имъ отговори: "азъ съмъ напълно увѣренъ,
вината сега, а другата половина въ врѣме иа освобождението. И
селянитѣ сс съгласиха и му броиха 150 лири. Юсуфъ Ефенди за
почна работата въ първитѣ дни на пазърлъка и слѣдъ ссдсмъ мѣФилипъ прѣкара въ затвора безъ да усѣти иѣкакво болЪдуввме,

а Таиасъ 6itnc rixco боНвъ. НегОМТЗ 6oiiCTt МОЖСХЪ ДЗ Мжсмъ че приличаше на охтика. Причината на това бѣ откарпансто имъ посрѣдъ зпма отъ село въ града, спането безъ завивка и па
Страница шеста.
студено; отъ друга стрпа тѣ бѣха много нзтѣзаванн п отъ тѣжкпя
побой добиха и рсаиатиаиъ. Фалит, схоро оздра„1, а Таиасъ ис
можа да се пзлѣкува и слѣдъ малко нрѣмс ботѣстьта му се обърна
на охтика. Таиасъ жнвѣ още нѣколко мѣсеца и на ,8 Носмврий
1907 год. прѣдадс Богу духъ. А Филипъ Н. Вълчковъ отъ освобо
ждението му до Ц Октомври !QO7 г. прѣкара врѣмсто прилично, а
слѣдъ това пакъ въ неспокойствие. Отт. : Октомври почна да се
събира милпция въ нап,ето село, за да иападнемъ и пзгорпмъ с. Ра
хово, което е на единъ часъ разстояние отъ Бухъ.

шс да имъ тури память въ главата, обърна съ тоягата н ги тълчашс като давяци, като мечки, но мечкитѣ се научаватъ хоро да иг-

— 22 —

раятъ, по тЬ хора пс станаха. Като казахме, че раковчанн бѣха
първи елини, чсстьна това отгорѣ дава му сс възможпость отъ ок-

иа въ родното му село на края на ссено врЪме. Павле още при

(андартп) п няколко турцн и едпнъ аранннъ въ гръцка форма,
конто изклаха ссдемиадссстьтѣ души псюппп бтлгарп въ С. Кладораби, Лсрпнско. Tt б^.ха расположени вь Раково, к.т^ -.е ли <=*
въ Атина, на нашит^ раковчЗНИ 1ШПМрСТЗ НС ММЪ оставиха пи

въ него. Каппданъ Павле Раковски като видѣ, че се сладки ярета
та и кокошкитѣ и за да сс покаже прЪдъ ссляннтЪ, става пр^зъ зн
мата фираръ, безъ да заслужи за такъвъ. Прекара зимата въ четиичестпо п пя прол^тьта пр^ЗЪ К)0б Г. СС провъзгласи за капн

съ няколко другари дохожда въ БухекитФ долини н сс скрива.
ПрЪзт. нощьта напада овчари?! конто C!f чуваха ОВЦС?! ПО НИВИrh. Пандо X!. Гичовъ заедно съ жсиа си, Иаснлъ С. Дипнтаровъ съ
жена си, Мнтре Апдоновъ съ една ръка и жена му, Тапасъ С. Ба-

дятъ? Мъртви трупове заклани като ягнета. Женит& писнаха. И
въ селото се разбра вече, народа излѣзс да види грозното убийст
во отъ нашпН. врагове гъркомапи и се ожалости. По тѣ бѣха още

капитани дойдоха, за да видятъ дали ще могатъ да изгорятъ Бухъ,
Буфъ?) И му отговаряха, че е това. А каппдапнтѣ казваха: "ти
дняволо море афто день ине хорьо, афто пне полятия рей! пнео!
пнео! день боромс мисъ нато капсоме!" И така тѣ сс разбягаха.
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ватъ въ Бухската планиняа мѣстноств имсяуема "Самия Орманъ'
и сс скриватъ тамъ. А бухскятѣ дървари прнблнжаватъ тамъ и
щомъ пристигнаха дърваритѣ и същеврѣмсно извадиха секнрнтѣ
и почнаха да сѣкатъ дърва. Каппданъ Павле се разпръстна съ дру
гаритѣ на горѣ па долѣ и почнаха да стрѣлятъ върху дърварнтѣ.
кръстиха си. Тамъ тѣ убиватъ Младенъ Цвѣтковскп, 6о годншенъ

Димитри Ф. Симовъ и Павле Т. Скумановъ, зо годишни. Това
стана на 21 - 23 Септември 1907 година.
Димитри и Павле бѣха дошли прѣди три дни отъ Америка и
станаха жертва за българската народиость.

то Раково се обърна на пепелище. Милицията се състоеше отъ
нѣколко войводи, имено: Наце, Дзолс Баиички и Петре Герман
ски и др. От ъчетата падна само сдинъ четннкъ убитъ, а отъ ра

видѣ това хукюмата поиска да ги освободи, но раковчади наето
яваха да лѣжатъ и друго благодарение па раковчани що приба
виха още че и мплязимннътъ бухекп бил ъпридруженъ отъ чета-
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ДЗОЛЕ ГЕОР1ЕВЪ

ръка.
Четпръ днп прѣдп убийството
говори въ грамадния мптпнгъ.
н това сс сбъдна. И първата слу-

Отсцъ Фнлипъ бѣ пародолюбивъ човѣкъ и тъй прѣкара свеще
ничеството си благополучно до освобождението на Македония
отъ турското робство прѣзъ Октомврпй 1912 г.
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