Драги дедо Ангеле,

1. Преди неколко дни от 2-3 места ми донесоха, какво между правителството имало лица,
които a tous prix искали, през труповете на 2-3 революционери, да минат за Белград. Без да
мисля за момент, че това може да бъде аз права достояние до теб този слух като съобщавам
и своите съображения, които по един строго повелителен начин доказват целостната?
тенденциозност с която се пуска тая сенз?? (не се чете). Правителство страда всъщност (не
се чете) от своята прословута несговорчивост/желание всеки да бъде ка??? (не се чете),
отстъпването на демократи и радикали от свогора; проекта за левия блок, който е кошмар
за правителството; върлуването на разбойническите чети из България; вероятното
появяване на нови чети, като се съди по изявленията на предателите Обов - К. Тодоров и
Атанасов и компания; Скъпотията в страната и др. още причини от такова естество говорят
в полза на една търпимост? спремо нас. Не е без значение и участието в кабинета на
патриоти като генерал Вълков и др. Въпреки всичко това аз направих едно допитване до
приятелите от военното министерство майор Симов и пор. Трендов.

2. В в. “Н. Македония” от 05.XII.1924 г. в отдел “Хроника” е поместено нещо от сръбските
вестници (инсинуации), без да е придружено с некакви коментари от г-да редакторите на
вестника, за твоите отношения към мен? Уверявам те това ме погнуси; Настоявам чрез К.
Пърличев това веднага да се опровергае, като се подчертае, че ние двамата напълно се
разбираме и нема въпроси по които да сме били на различни мнения. За мен ти си едно
абсолютно необходимо знаме за Македония около което ние требва да бдим. Мисля, че съм
ти дал достатъчно доказателства за моята лоялност към теб и Организацията. Повтарям настоявам за опровержение още в този брой на в. “Н. Македония”, знай, че аз самичък ще
излеза във вестниците с опровержение. Има нещо гнило в Дания!
Всеки разум, който пожелае спокойно и обективно да вижда нещата в техната
действителност не може да не се спре на следното печално явление; по-големата част от
нас се интересува по-малко от това що става в Македония, отколкото да се създават
известни “течения” помежду този или онзи деец - Драги дедо Ангеле, ако този процес се
развие, стигне своя логичен край ние ще стигнем до положението, щото да Македония от
жив предмет на нашите въжделение и стремежи да се обърне в обикновена ябълка на

взаимни раздори. Тогава революционната организация ще бъде не само безсмислена, ами
твърде пакостна за великото дело, на което толкова много хора служат. Най-малко нам е
простено да увеличаваме теглото на Родината…
Устно повече и по-спокойно ще можем да приказваме….
3. Очаквам резултата от писмото ми по екипиране на четата. Нали сам виждаш, че живота е
ужасно поскъпнал?
Моля те препрати писмото за Брезов (задраскано).
С голем сърдечен поздрав. Чавдар.
10.XII.1924 г.

Драги дедо Ангеле,
Приложено Ви изпращам едно писмо от г-жа Казепова, чийто мъж бе подло убит от бившите
петрички “революционери” - Алековци и компанията му.
Моля те погрижи се да создадеш спокойствие на нещастната г-жа Казепова, като удовлетвориш
молбата й.
Писмото бе поставено в плик адресиран до мен с молба да ти го изпратя.

С много сърдечни поздрави!

03.03.1925 г. Чавдар.

Драги дедо Ангеле,
По случай светлите праздници моите сърдечни благопожелания за щастливо прекарване.
Дано идущите праздници ги отпразднуваме по родните места.
Моля при възможност, предайте моите честитки и на другарите ви.
Имайте изгрева на Македония.
С много сърдечни поздрави.

19.04.1925 г. П. Михайлов

