осуети идеята за привличането на
България. Струва ой нащитЬ руоофили да се позамиолятъ* върху
това, да ли е умно да со уповава
ме па Русия, или е опасно.
Докато Русия не <зе намеси ак
тивно противг» сръбските зверства
въ Македония, . никой уменъ. българинъ нема да й вЬрва на обе
щанията. Веднажъ се излъгахме,
— да не, се дъжемъ втори пъть

Вшндовсша битка.
(Равговоръ еъ г. Петръ Чаулевъ).
Нашъ единъ приятель срЬщналъ
известния войвода , IX Чаулевъ за
когото доста се.писа 'въ ,.чуждия
печатъ, че ръководилъ четите въ
Валаидово, и не пзпусналъ' случая
да го разпита за причините, които
еъ дали иоводъ за това наиадение,
Ето какво казва' Чаулевъ: Маке
донските революционери отъ 20 го
дини изпълниха^ всички долини на
Македония оъ собствените си ко
сти. Македония и днесъ не е пре
станала да. храни скришно по.го
рите стотици свои синове, прого
нени отъ непоносимия режимъ на
гърци и сърби,
До балкапската война въ редо
вете на Макед. орган, влизаха са
мо българи, а днесъ— отъ всички
нации. Въпреки непоносимото, по
ложепие въ страната ни, бехме ре
шили да не действуваме, защото^
се надеваме, че Македонския въпросъ ще се равреши заедно ' оъ
всички висящи въпроси и нема
ше защо да проливаме още кърви.
Напооледъкъ положението стана
оъвсемъ нетърпимо: любимецътъ
на князъ Александра, майоръ Воннъ Поиовичъ обикаляше цйла Ма
кедония начело на една разбойни
ческа банда отъ 400 души, въор!ъ
жена съ 2 картечни1з;и и две оръ
дия и всичко по събудено българ
ско и турско убиваше, 'всички мо
ми обезчеотяваше, а добитъка и хра
ната я взимаше и изпращаше въ
стара Сърбия. До къде стигна не
говата злоба нека ви посоча само
единъ случай, отъ който всекиму
ще настръхнатъ космите и който е
единъ от/ь пай големите причини
за Валандовската сечь.
4—5 дена пр^ди случката ма
йоръ Поповичъ отива въ българ
ското оело Берово (Малешевско) и въ
искането една мома, за да удовлет
ворява скотските си страсти, про
тивопоставя му се селската попадия.
Поиовичъ вързва попадията, зат
едно съ момата и дава заповедь
да ш обесятъ на сре'дъ селото.
Следъ иЬколко минути жените би ли обесени. .За станалото научава
7 годишното момиченце на попа
дията и тича да види обесбната
си майка. Овиснало на краката й,
и почназо да проклина; последва
ла, заповЬдь отъ майора: „и това
е бугарашко, пали." НЬколко кур
шуми повалватъ и нещастното мо
миченце подъ овшшалата майка.
Навредъ наоколо имаше наши
чети. Това стана дознание па вси
чки още вечерьта. Търпението бе
ше изчерпано. Казаха ни, че Воипъ Поповичъ заминалъ за къмъ
Радовпшъ, четите беха по дирите
му. Казаха пи, че заминалъ за
Удово; на 20 мартъ целия 14 подкъ
който се намираше въ Удово и
Валапдовоко заедно съ четата на
Поповичъ .биде обсаденъ. Момче
тата се нахвърлиха готови да умратъ отколкото да . търпятъ този

позоръ. Само два часа беха до
статъчни за да пометатъ всичко
сръбско.
— Воинъ Поповичъ убитъ ли е?
—Зная, че всички ся убити,
а той улучи ли се въ обсадената
местность или не, незная положи
телно,
*—Къде съ сега четите?
—Всеки по района си„
—• Ще мдеуватъ ли за въ бъдещо?
—Това ще вавиои отъ поведе
нието на сърбскитЬ власти,
-Какви съ вашите загуби въ
Валандово ?
— Една десета отъ сръбските.
—Имаше ли турци съ васъ?
— Имаше и турци, и гърци и вла
си, убито е дажо едно влахче Ризо Ивановъ.
—Верно ли е, че четите отстъиили въ наша територия?
— Въ българска територия дойдо
ха съвсемъ малцина, които охра
няваха нещастните бежанци.*
—Какъ постъпи, правителството
спрямо дошлите тукъ?
—' Обезоръжи ги и ги пръсна
и8ъ ^ела България.
—ВЬрно ли, че дошла на помоЩь
на сърбите гръцка войска ?
—-Верно е! На 2а/2 часъть след.
обедъ отъ Мачкуевската гара оба
ди се едно горско^ скорострЬлно
гръцко оръдие.
—Това оръдие нанесе ли некаквй загуби на васъ ?
•*-' Уби нЬколко жени и деца
отъ бежанците.
—Какво е положението на оста
налите българи въ Македония? ~- Това което турците не мо
жаха да напокостятъ :въ 500 год.у
сърби и гърци унищожиха само
въ 5 месеци.
Майоръ Воинъ Поиовичъ е съ
щия онзи капптанъ^ който при
първото влизане въ ПршгЬпъ уби
учителя Лютвиевъ и вместо да го
накая:атъ, сръбската главна квар
тира веднага го проивведе майоръ.

отзив
За незабравимата ни
Добруджа.
Всеки деиь пристигатъ бежанг
ци отъ подло заграбената ни До
бруджа, като наиущатъ всичко ро
дно и бързатъ да намерятъ спа
сение въ България. Те разправятъ
потресающи неща за живота на
нашите братя въ тая наша неза
бравима Добруджа. Ромънския бесъ
е доотигналъ до свои върхъ; вси
чко онова което остава здраво и
е българско, сега е предметъ на
грозно преследване; обири, убий
ства, изнасилвания, това е обик«
новеио нещо ,въ системата на управлението на Ромъния; живота
на българина за т/Ьхъ «а една»пля
чка, която, т$, изнолзуватъ така,
както имъ диктуватъ техните ин
тереси и тЬхната стръвъ за д-иранизиране на едно население вси
чката вина на което е, че. съ бъл*
гари; да се оплаче българинъ отъ.
произволите на властьта е едно
гровно престъпление, ва което шсъпо отплаща оня, който едръзнадъ
да сочг ромънските влаотц. за ор*
ганъ на терора, което по просто
казано значи: „дайте ни ,възможнооть да прогонимъ българския елеменгъ въ Добружата и му отнемемъ всичкия имотъ съ ничтожна
цена н по такавъ дачщаъ ще мо
ж е м ^ да си ширимъ» кончето изъ
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