
малку 25.000 лица. Битолскиот 
конзул ги регистрира и последи- 
ците од овие иселенички таласи: 
намалувањето на работната ра
ка, засилувањето на лихварство- 
то, но истовремено и откупување 
на земјата со спечалените пари 
во Америка, како и ослободува- 
ње на селаните од чифличката 
зависност. Австрискиот конзул 
понатаму тврди како уште пона- 
тамошна последица на ова ма- 
совио откупување на земјата од 
турските бегови и чифликсајбии 
цената на земјата се поскапела 
двојно и тројно т.е. за порано 
илаќаниот еден долум добра ни
ва две турски лири, во 1905 и 
1906 година почнало да се плаќа 
по 5—10 лири.

Во документите се говори и 
за преземениот попис на населе- 
нието во Македонија 1905 годи
на и за специјалните турски ме- 
тоди со кои се настојувало да 
се прикаже турското население 
во поголем број. „Разновидноста 
на издадените директиви за од- 
делни подрачја на вилаетот, кон- 
статира во својот извештај скоп- 
скиот австриски конзул, дава 
можност да се согледа дека вль.

дата со претстојниот попис на 
населението ja следи целта мно- 
зинството на муслиманскиот еле- 
мент да го демонстрира по мо
жност со што поголеми цифри. 
За постигањето на таа цел од- 
делните народности се расцепку- 
ваат, делумно со ставање во игра 
на српскиот елемент против бу- 
гарскиот, делумно тие се заду- 
шл/ваат вештачки преку замена 
на народноста со верата“.

Општо земено оваа збирка на 
австриски документи за 1905 и 
1906 година проследена со неоп- 
ходните коментари и објаснува- 
ња во уводот на нејзиниот при- 
редувач Зографски, претставува 
извонреден придонес кон извор- 
ната документација за недамне- 
шното минато на македонскиот 
народ и земја во трите вилаети 
на Македонија: Битолскиот, Ко- 
совскиот (покасно Скопскиот) и 
Солунскиот. Таа јасно и прегле- 
дно го оцртува макотрпниот жи
вот на македонскиот народ во 
1905 и 1906 година под турска 
власт и под вкрстосаниот огаи 
вооружените пропагандистички че
ти на соседните монархии.

Љубен ЛАПЕ

ИЗВЕСТИЯ НА ДЪРЖАВеИТЕ АРХИВИ, Кн. 33, 1977, с. 367,4°

Органот на Централнага упра
ва на архивите при Министер- 
скиот совет на HP Бугарија во 
бројот 33 за 1977 год., донесува 
неколку статии, нови документи, 
преглед на архивски фондови и 
документи и нови архивски до

кументи и фондови, во кои се 
содржат материјали од непосре- 
ден интерес за нашата исторя- 
ографија и токму поради тоа 

сакаме да укажеме на истите.
Од статиите ќе ja споменеме 

само таа на Симеон Симеонов1)

!) Симеон Симеонов, Административно-териториално устройство и 
местно управление на Източна Румелия, с. 23—37.
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за административною управува- 
ње на Неточна Румелија во ко ja 
авторот си поставил за задача 
да го разгледа прашањето за ад- 
министративно-териториј алното у- 
редување, месните органи на 
власта и на управата, нивниот 
состав и функционирање, врз ос
нова на Органскиот устав на Не
точна Румелија (донесен на 14. 
IV. 1879 год., од страна на меѓу- 
народната комисија од претстав- 
ници на големите сили и на Ту- 
рдија). Разгледувањето на тоа 
прашање авторот го започнува 
тргнувајќи од фактот дека Сая- 
стефанска (ние би додале плани- 
раната Санстефанска Бугарија, 
бидејќи таа како таква освен на 
хартија никогаш и не постоела) 
Бугарија била поделена на Бер- 
линскиот конгрес. Во врска со 
територијата што ja зафаќала 
Неточна Румелија авторот ги до- 
несува одредбите од чл. 14 од 
Берлинскиот договор) при што 
станува збор и за граничната ли- 
линија спрема Македонија.

Меѓутоа, за нас, од интерес 
се пред сё документите публику- 
вани во списанието. Така Олга 
Стефанова2), ко ja публикува до- 
кументи во врска со проелавува- 
њето на меѓународниот празник 
на трудот во HP Бугарија, доне- 
сува и еден многу интересен до
кумент — Протокол од советува- 
ььето, одржано на 27 март 1946 
год., на Обласниот комитет на 
Отечествениот фронт на Горна

Џумаја за формирање на облас
тей акционен комитет, со задача 
да обезбеди учество на сите оп- 
штествено-политички организации 
во подготовките за реализација- 
та на прославата на 1-ви мај.

Златка Тенева презентира до
кумента:3) за теророт во Бугари- 
ја по априлските настани од 1925 
година. Се работа за едно писмо 
на Екатерина Петкова Караве- 
лова во прилог на кое е даден 
список на 151 лице, исчезнато за 
време на жестокиот терор на вла~ 
дата на Цанков. Mery убиените 
се спомнува и името на Петар 
Зафиров Михаилов роден во с. 
Лесново (Злетовско), член на 
БКП, убиен во Софија во 1925 
година.

Од посебен интерес се секако 
документите за аферата „Мис 
Стон" презентирани од Т. Добри- 
јанов и К. Пандев4). Станува збор 
за 35 документа; извештаи на 
бугарските дипломатски и тргов- 
ски претставници од Македонија 
и од Цариград, инструкции, пре- 
писка и нота на министерствата 
на внатрешните и на надвореш- 
ните работа на Бугарија, писма 
на американскиот генерален кон- 
зул во Цариград Чарлс М. Ди- 
кинс до Министерством на над- 
ворешните работа на Бугарија, 
како и белешка за известувањата 
Фергузон, дописник на „Pojтер", 
од 17 ноември 1901 година.

Документите уште еднаш ja 
потврдуваат непобитната вистина

2) Олга Стефанова, Првомайското съревнование и чествуването на 
празника на труда 1 май в пьрвите години на народната власт (1945— 
1948), с. 39—73.

3) Златка Тенева, документа за белия терор в България, с. 75—83,
4) Тодор Добриянов и Константин Пандов, Документа за пленява- 

нето на Мис Стон, с. 99—133.
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за тоа дека грабнувањето на аме- 
риканската мисионерка Мис Стон 
од четата на Јане Сандански, 
Христо Чернопеев и Крсто Асе- 
нов; беше револуциоеерен чин на 
Организацијата ко ja ja имаихе 

сестраната поддршка и доверба 
на поробениот македонски народ. 
Само така можеше да се објас- 
ii и целосниот успех на акцијата 
како и фактот, што и со овие 
документи уште еднаш се по- 
тврдува дека имињата на вода» 
чите на Организацијата остана- 
ле непознати до крајот на афе- 
рата. Имено, само на едно ме
сто (Док. № 19) дописникот на 
„Ројтер“, врз основа на личните 
податоци собрани од страна на 
Дикинсон, претпоставува дека „со 
заговорот и со четата раководеле 
Сандански и Дончев и уште еден 
(за чие име Фергузон во момен- 
тот не се сеќавал)".

Документите фрлаат повеќе 
светлина на ставот на бугарска- 
та влада кон акцијата на Рево- 
луционерната организација во Ма- 
кедонија, текот на претворите 
во врска со откупот, предавање- 
то на откупот и ослободувањето 
на заложниците, како и за по- 
литичките импликации во врска 
со самата афера.

Бл’скова презентира нови до
кументи за Априлското воста- 
ние5) во Бугарија, 11 на број, во 
кои, мету другото, станува збор 
и за учеството на Георги Измир., 
лиев (од гр. Горна Џумаја) во

востанието и за неговата смрт 
(Док. 5 и 11).

Бл’скова со Калинова укажу- 
ваат на постоење и на други до
кумента6) за Априлското воста- 
ние и за револуционерната ак- 
тивност во Бугарија пред тоа, 
претежно молби до Народното 
собрание на Бл/гарија за утврду- 
вање; давање или зголемување на 
пензиите, како и спомени на со- 
времениците, чувани во Централ- 
ниот историски архив во Софи- 
ja. Се укажува на постоење на 
молба од Андон Измирлиев ко- 
ja содржела конкретни податоци 
за активноста и обесувањето од 
страна на Турците на неговиот 
брат Георги Измирлиев. За по- 
стоење на податоци за дејноста 
на Георги Измирлиев се сгю- 
менува во врска со молбата на 
некоја Т’рсина Михајлачкова, мај- 
ка на Коста В. Михајлов (од 
Трновско), кој л/чествувал во во
станието во четата на Георги Из
мирлиев — Македончето.

Интересно е да се спомене де
ка се укажува на постоење на 
молба со соодветни податоци, чиј 
поднесувач бил Никола Георги
ев од гр. Велес, соработник на 
Иљо војвода — Малешевски.

На крај би додале дека cine- 
таме за непотребно посебно да 
укажуваме на тоа дека спомена- 
тите автори Македонците ги сме- 
таат за Бугари. Тоа е општопо- 
знато.

Михајло МИНОСКИ

5) Марина Блъскова, Жени—участнички в Априлското въстание, 
с. 149—158.

6) Марина Блъскова—Ани Калинова, Документи за националноюсво- 
бодителните борби на българския народ и Априлското въстание, съхра- 
нени в ЦДИА, с. 307—315.
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