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యం, అనంతశయనం అయ్యంగార్ 

వత్తాయ్, En సీతారామ ెడ్డి గారు ముందువరుసలో నిభబకి 

శ్యామ పసాద్ ముఖర్టి , డాక్టర్ 

జస్నారు. 

జాన్ ముత్తయ్కిఆసియాదూరప్రాచ్య 

ఆర్థికసంఘ అధ్యక్ష పదక 

అలీ 

ఆ భారత తినిధివర నాయకుడుగా 
డాక్టర్ శ్యావప్రనాద్ ముఖరీ 'ని యా మక 

ఉదక మండ అమ్ము జూన్ 1: భారతే 

(వభుత్వ రవాణోకొఖి మంతి జా! వాన్ 

ను త్హముగారు జీళ్ళు” ఐ ఐక్య రా జ్య సమితి 

అన్షయా, దూర పొచ్య అర్థిక సంఘమునకు 

1948 సం॥ మునకు అధ్య ముడుగా ఏక గీన 

ముగా "నెన్ను కొన బడిరి, 

' బర్భా'దేశస్ల గుడు సావా ఉపాధ్య కుడు 

గా నెన్నుకొన బడెను, ఈ ఎ న్ని క గూన 

ఏక గీవముగా"నీ జరిగెను, 

చెనీస్ రాయ బారవర్ద నాయకుడు డా| 

సీ, పన్, లీ అధ్యక పదేసీకి డా! మత్తయి 

పేగు (పతిపాదిం చీరి, బిటిషు రాయ్ భా 

రవర్లసాయకుడు సర్ అం డూ క్లో కో గారు 

ఆనుపదించీరి, మరెవరి పే పేగు సూ "రింధబ 

బడక పొవుటచేత డా|! జూన్ మత్తాయి (శ 

మముగా ఎన్ను కొన బడినట్లు అధ్య తాన 

ములోనున్న శకాడర్ నోగారు (ఫీ లీ ప్పయి 

న్ను (ప్రకటిం చిరి, కరతాళధ్వనులు మిన్ను 

ముట్టుచుండ జా! శాన్ మ శ్రయిగారు అ 

భ్యక సీరమలంకరిం చీరి. 

అధ్యయుని (శగ్రవచనము 
తన్ను అధ్య కం ని గా నెన్ను కొన్నం 

దుకు జా జూన్ మ క్ర 

సంఘమువారికి కృ త్ డత ఇలీబుచ్చీరి, 

లేమని తొలగించుట సభవారి (ప్రధానక్నర్ద 

వ్యమని మక్తియిగారు చెప్పుచు ఈర్స త్తి 

హెచ్చించుటయు, ఉత్స శ్రీ మొన దానిని 

యిప్పటికం టె చాగగా పంచుటయు 

యిందుకు చూర్ణము లనిరి, ఈ కండు వేరు 

చేరుసమస్యలు  కావన్వి 
“ండుముఖము అనిరి. సంఘమువారి పధక 

ములను అమలుచేయ వీంచదశకు నొంపోవు 

టకు ఉకురన నేర్పరుపవ 'లెనని నూదిం 

“చిర, మొదట అవసర మెన యం తీపరికర 

ములు (ద ఛ్ర్ము, సాంకేతిక * “హాయముల 

వినయము సరియైన అంచనాలు 

తయారు వేయు. టనసరమన్కి అటు 

తరువాత వివిధరకములైన సహాయము 

యెొవ్వరినుండి అభ్యమము కెగలదో చారి 

తో సమాలోచనలు జరువుటకు ఒకసంస్థ 

స నాల్ ఆయన శె స్పెను, 

శమ ఊ పొ థ్య ముడు గా నెన్ను 

కొన్న ంధుకు Ms సంఫఘమువారికి 

క్భతొజ్ఞ త్ర శార్రీపి మొదటి సారి 

సంఫూర్ష సభ్యత a కారములతో సంఘ 

ములో 'పేల్టానుచున్నందుకు ఆయన సంత 

సము వెలీబుచ్చి బర్మా శం గేం డ ద్ద అరి 

శాభివ న్ పథకమును తయారుచేనననీ 

చ న. ఎగుముతుపు యుద్ధమునకు 

పూర్వుముంచేన (ప్రమాణము నల్వకొను 

ననిరి కమ్ షను కార్యక లా పములలో 

బర్మా కేగి “ంచన లేక తోతచ్చడుననిరి, = 

భారత రాయబార వర్షనాయక త్వం 

డా! జూన్ మత్తయి అధ్యతుడుగా 

"నెన్నుకొన బడు జే చే అనియా, అ 

(పాత అగికకమివును (గ్రస్ఫుతి సమా వే 

ములో పొగను భారత ఇంయచారవ క 

నకు భారత్ వాణిజ్యుశాసుమర్మితి a) 
యులు el నాయకుడుగా 

అ, శ్ 

య్ 

ఒకేసము స్యకు 

జరా శే 

శ్యామ పసా హీ 

నుంధ్లును, 

ce 

అ గరల్లా ల 

రౌజే కి సూచన 

కనా క 

“లవి జ్జ యా 

ఏ నన్చుం జూన్ 1; య. అంకర్యుద్దము 
థి 

వలన జరుగుచున్న (శాత 'సంహారమును 

మాన్చుటకు తౌనము ష్ క్రొత్త ద్ర ప్రతిక 

Me: నలకై నను సిద్దముగా నున్నామని 

గోర్బ్లూలు em జనరల్ మార్కస్ 

శేడియూనుండి పక కటించికి, పోరాడుటకు 

న్ధ ర్రీలేక యట్లు (ప్రకటిం చుచున్నారని 

అనకోరాదరి, "శక ప్రభుత్వముకూడ తమ 

వలె సుఖముగా లేనిచో తొము యుద్ధ 

మును సాగించి తీశదనునికూడ పారు (పీ 

టిం చికి, 

4 Aక5 గోరిల్లాలు డే షరతుగా లొంగి 

పోవలెను లేక నిర్మాలనమె పోన లెను 

అని (గ్రీకు విబేశాంగమం తతి 
చెను, రెండునెలల కిందట (ప్రభుక్టయు 

హెచ్చరిం 

శాంతి (ప్రతిపాద నలు చేసినప్పుడు. 

ఇప్పుడు నరాకరించి 

సంధికి సీద్దముగా నున్నామని గోరిల్లాలు 

(పకటించుబ చూడగా ఈమధ్య వారు 

పొందుచున్న _ పరాజయ పరంపర లే 

శారణకుని తోచుచున్న దని (గ్రీకు (ప్రధాన 
మంతి head 

ఇప్పుడెట్లు తము 

దక్షిణ వజీరిస్టాన్ లో 

సొ లిటి కల్ “ఏబై 
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పై కాశింరజ్వీ అఖిభాషణ 

శీ.వ పేజీ 

3rd JUNE 1948 

నైజాం ప్రతీపవధా 

Kk: సంస్థాన భపివ్యత్తును నిర్ణయించుకొన్న 

వలసింది రాట. అధికారవర్గమె 

ర 

ర 
గ గ 0 

fy న! 

0 

తదేశం berm 0 చెయ రాదని 
కొ 

మజబీస్ రా 
ఇతి. 

రాండునారాౌ 

కుదర్శగలదలి 

రాయబా రికి 
ర 

లో 
య 

బ్యా 
అ మ 
లూ 

ఇట్టా, జూన్ 1%' చ స ర్వాధికార సమస్విశ 

సకం త సంస్థానము. భారత జేశముతో చేకుటా. తేక సతంత్ర 

రాజ్యముగ Se అ వతు age నలసీనది . 

సంగ్థానమున న 

భారత చేశముతో ' 
దార్భన న ఉపయోగించ చుటగాసి, 

చేకునట్లు జేయుటకొ గాని, 

సాదరాబాదు 

మెడలు విరిచి ఒక్పించడము 

యం వేయరాదు, అట్లిప నులు బ్రరుగుపొౌరుగున ఉన్న ఒక స్యతం త్ర 

రాజ్యముపై చేయుట వతి ధర్మము, న్యాయములకు వికుద్ధము”అవి. 

పాకిస్థాన్ గవర్నరు జనరల్ మహ్మద్ ఆలీ జిన్నా. హాదరాబోదు 
నురడీవచ్చిన మశ్లీన్ 

గాదని" “"మొసగుట ' అంత. వీసేకవంతము 

రాయ బారవర్ల మునకు 'ఫైలియ జీనిరని పాకిస్థాన్ 

Er పకటన తెలుపుచున్న దే. 

' ఫీరు ముందుగా తెలియసరచక ఉిన్నాగారి సందర్శనము నర్థించి శ్వెట్టల 'వచ్చిరని, న 

బారు: హైదరఠాజాదునందలి ఒక రాజకీయ .పక్షమునకు ప్రతినిధులగుటివలన హరికి _ దర్శన ర 

తాను” భొవించుచు న్నట్లు - జిన్నాగా 8 రాయ 

చార త్రయమునకు' చెస్పిరని గవర్నర్ జనరల్ మకామునుండి jr ae అధికార 

(ప్రకటన వెల్లడించినది. అయినప్పటికినీ ఈ విషయమై తమ అభిప్రాయములు అటు ధారత 

ప్రభుత్యమునకను, ఇటు హైదరాబాద్ సంస్థానమునకును కూడ సృష్టముగ శెలిసియ 

యున్నవని వా రీ రాయబారవర్గమునకు విపరించిరట, 

ne 

-గారీంక ఈ విధముగ _ చెప్పినట్లు ఈ 

అధికార 6 తెలియుచున్నది: 

పాకి స్తాణ నందలి ముస సలార్ణిను లెగా 

దు, యావత్తు (ప్రపంచకునందలి ముసల్మ్యా 

నులు "హైదరాబాదు సాగించుచున్న టి 

పోరాటము యల అత్యంత సానుభూతి 

కలిగియున్నారు, _స్మకమముగ ఏర్చడినట్టి 

సం స్తాన పభుత్వం, అధి కౌరవర్షం సము-చిత్ 

మని భావించినట్లి నిర్ణయమును "చేయుటకు 
“హాదరాబాడ్కు సంత్రార్ష శూరా 

ఉండవలెను, ఉభయ దేశములకు 'పూదం 

చాద్ భారతేదేశములు..అదొక్క_ కు గార 

వ(పద మేన మార్గము, » 

సర్ జప్రల్లాఖాన్ ని సానుభూతి 
పొకిస్తాస్ విదేశాంగమంత్రి సర్ జఫ 

బ్లాఖాన్ లాహోరులో పతిశావి లేఖరుల 

మ. ్సీజీ చూడుడు 

పాకిసాన్ 
థి. 

అ 

జెంటు లం 

పర్యటన సందర్భములో 5 కొండజాతివాని చర్య 
కరాచీ, జూన్ 1: దశ ణ 

వజీరిస్థాన్ లో పాకిస్థాన్ పాలిటి 

కల్ వ జం టు పి.టి. డంకన్ 

నిన్న మధ్యాహ్నము. సార 
రోఘావద్ద హ్. చంపబజడినని 

పాకిస్థాన్ వి విదేశాంగశాఖ (ప్రక 

hres చా 

నారము అద్నటికి దింరన్ చెళ్లియుండెను, 

ఆవని అంగరక్షరలలో యి స్త త్కి f 

ఓ 

రాష్ట్రమునందలి ప్రభుత్వ కార్యాలయములు, 

| కోర్టులు చేదు మూసీవేయబడెను. అ. యె 

“జ జోంకనొ ఐ.సి.ఎస్. అత్యంత సమగ్గు 
న్ 

శస పాకిస్థాన్ శఫత్యోవ్యోగి, బి, సి. 

ఎమ్, ఆఫీసరుగా రాగానే 1940 oll 

ములో ఆయన సెపాకరులోే అస్సి 

కమిపునరుగా నియమింపబజణిను, మాసన్, 

స్తై ంఓు 

అబ్ కాత్తాచాదులలో అసి"సెంటు కప 
(on 

గా చనిచేసిన తరువాత్ ఆయనను ద, వజీనీ - 

స్తాన్ అనీ చ్రైంు కమిసునరుగా నియమిం 

ఫం. అఖ్బట ఆయన రెంజేం డుండెను. ceo 
1944 సం||లో ఆయనను హాంగూకు అనీ 

అంటు కోమివనయుగా మార్చ్చిరి, 1945 సం|| 

రము జులైలో ఆయనను కౌబూలునందలీ 

రాయబారవర్ల యునకు సహాయ కార్యదర్శి 

గా నియమిం-3, 1947 శం! ఆకోబనులాో 

ఆయనను దషీణ వజీరిస్తాన్ పొలిటికల్ 

ఏజంటుగా నియనింశేర్, అ, (పె, 

"రాయబార మునకు క్ు గ 

యూదు" ఆర క్ 

జూన్1వతేదీ రాత్రిన సరరిడే పాలస్తీనా 

ల్లోయుద్రవిరమణ 
| కరిం చినట్లు, 

లోనివివిధల్ంగా 
లండన్, జూళ్లా.2: పాల 

నీనా అంతటా నాస్టువారముల 

పొటు యుస్ధమును పిరమించవట 

సినదిగా భ దతామండలి జారీ 

చేసిన ఉత్తర్వును యూదు ఆర 
బు పతములు రెంతయూ ఆంగీక 

రిం-దినవి, 

రొంగములలో.యిప్తుడున్న స్థాన 

ములలో ఉంటూ,- పోరాటపు 

విరమించుటకు ఉభయపత్సములు 

సమ్మలతించినవి, 

ధుని మణ ర్ _త్తర్వు అంగీకౌళము 

నకు ఛ(దతామం! హొలి నిర్ణయిం చిన గడువు 

దాటుటకు కొలది గంటలకు పూర్వమే, 

యూదు అఆరబ్పకృుముల సమాధానములు 

వుండలీకి అందినవి, ప యుద్ద 

విరమణ ఉర్హర్వును 7 సరతుగా అభి 

రింఛినట్లు, ఇజాయిల్ శభ త్వ ము 

న్యూ యా రు లో నియూ దు 

ఏజెన్సీ ద్వా శా మండలీ కి 

"తెలియచే నను, ఏమీ పునశులను దృష్టి 

యం దుంచుకొని తోము యుద్ధ రిరముణకు 

సన్ముతించెనో యూదు ఆజ్ కములు 

“వేడు భద్రతా మండలికి నిజేదించును, 

ఆరబ్ సమాధానము 
భ దతాొవమం౫లీ హ్ త్రము శిర సా 

వహించి యాస్ద విరనుణకు తము. అంగీ స క్ 

రం సట 
(ల 

శరత ఒడ ౦బడణిక 

కాం అధికౌరుల 

క్షడచిన శా తి శ. 

/ గంటల (గ్రీనిచ్ కాలమానం 

(ప్రకారం నుండీపాల న్స్నా వివిధ 

కటు సక్ మ ది 

టీ జ్ 

ఈగ్తాలమ్టా 

ఆశాభావం 

౫5 మంది రాజకీయ 
ఖైదీల విడుదల 

నైజాం ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు: 

ఆంధ్రసెత్రికో ' ఎతుల జపు 

హైదరాబాదు, జూన్ 2: స్థానికం 

టల సేలునుంచి గత కెండు తేజులలో 

నూ 25 మంది శాజకీయ ఖై దీలను నైజాం 

(పభుత్వం విడుదలచేసింది. ఆంధప, తికకు 

ఇదివరలో విలేఖరిగా పనిచేస్తున్న. ఎన్. 

వి.కృష్య్యమాభా రిగారుకూండా వీదిలో విడుద 
See శాన సుక జెటినూ ' కొండా 

"ెక్జిగారిని $ విడుదలవేస్పి పచ్చ సేరముపైప 

ట సే అకెన్ట (చేశారు. wos 

“అంధ్ర “తిక శ (ప్రతుల 'స్యోధీనం 
(ఆ 'వేపణీయ మైన విషయము బస్తా 

కారణము నిన్నటి, మొన్నటి. “ఆంధ 

కర్రకు వకు పోలీసు సలుపట్టుకున్నాడు. 

9 | కమ్యూనిస్టుపార్టీ ఆంతి నూ మాళే యమనీ aan స్ (ప్రభుత్వము భీం చ్యుంపలేదు, త 

మ. విప్లవానికి బంగాల్ 

99 చెన్నరాష్ట్ర, బర్మాకమ్యూనిస్తులకుట్ర 

దౌర్జన్య ౦ద్వారా పరిపాలనాస్వాధినానికి 

ఆనెరులల పథకం: బెంగాల్ మంత్రి ప్రకబన 
కలక క్లాజూన్ 1:డార్భ్గన్యముగా అధికారమును నేజిక్కించు 

కొనే నిమిత్తం అతి దీర్థ మైన సాయుభ విస్టవమును లేవదీయుటకు 
వచ్చే ఆరునెలల్లోనూ బహిరంగంగానూ, నిగూథంగానూ అంతులేని 

ఒక ఉద్యనుమును సొగింపవలెనని కమ్యూనిస్టుపార్టీ ఒక దీర కొల 

పధకమును తయారు చేసినది పక్స్సి మ బెంగాల్ సోమ్ ఖా 

మంతి కిరణశంక్ర రాయ్ చేడు (పకటనలో "శలియ చేసెను, 

(పభుత్వముతో ఏదో విధముగా నుర్భణపడి తద్వారా 
_గ్రజాభిమానమును చూరగొనవలెనని వారు ఒక స్వల్పకాల కార్య 

(క్రమమును త యారుచేసికొన్నా రని కి 
ఆయన ఇంకెౌ యీ [క్రింది వివరములను 

బయట "పెక్టైను, 

“మడాను బర్యాలయందలి కమ్యా్యాని 

స్తులతో "బెంగాల్" కమూ్యనిస్టలు లాలూ 

స్ట్ అయి టేశమంతేటా అనేకచోట్ల, ఆయు. 

భములను శేందద్రీకరించుటకు (ప్రయత్నించు 

చున్నా రని మా అధికొరులకు నిదర్శనపూ 

రకముగా శెలీసినది, కొన్ని ఆయుధము 

లుపట్టుబడినని కూడ మాకు. చీకిన క్రొ 

నికర రేప త్రములనుబట్టి. వారు చేశ నుంతీటా 

సమ్మెలను రజల, ఆయా శాంటస్ 

'పభుత్వనులను పడగొట్టవ లెనని ఆలోచన 

వేయుచున్నట్లు, సాయుధ (పజావిషప్లన మే 

కనుగొన బడినదో. హ్ ' 

గత మార్చి 25వ లేదీన పళ్చీము బెంగాల్ 
కమ్యూనిస్టు పారీ పె అంక విధింపబడ్రినది, 

ళ్ ర రుం . 

అప్పటినుండి అది అణగి మణగియున్నట్లు 

క్ శా ని త yy 0౦ చు 

ముం. 

రబ్ ప 
క ల. 

బా జోన్హాకా రాజ 

ఛానిలో సమూ చేశ మేన ఆరేజ్ సాయ 

క్రులనుండి మం 5 వ_ర్టమానము చేరెను. 

“ఫాల పీ చానా అంతా నొల్గువార యుల 

డరలి ఉత త్తర్వు కు 

పక్షాల అంగీకారం 

భద్రతామండలి ముచచ్చిన సలహాను ఆరబ్ 
లీగ్ రాజకీయ సంఘము అమోదిం చెను. 

మండలి “సలహాకు లీగ్ ఇూజక్రీయస్తం ఘుము 
తెన సమాధానమును = "వివరముగా, ఐక 

రాజ్య సమితి (పథాన శార్యదర్శికి ss 

అధ్యతనికి నిజవేదించుక్రానును. పాల షీనా 

లో వాంట్ధి పునరుద్ధరిం పబజవ లెనని, హాల 

స్ట్నా సనుస స్య న్యాయముగా పరిపష్కరింప 

పడవలెనని ఆరబ్బులు ఎంతే హృదయ 

పూర్వకముగా ఆకా కాంమీంచుచున్నదీ ) 

(కవ పేజీ చూడుడు 
షీ 

బోటు యుద్ధమును విరమిం జి వలెనని 

్గ్ వ on న్ ౧ 

ట్రా ౧0 a re 

అమ్మాన్ వై  యూదువిమానదాడి 

18 మంది ఆ ర బ్బా ల మరణం: 

ఆబ్బ్దుల్లా రాజభవనం ప్రాంతంలో జాంబ లు ' 
అనాం సాన్ 1: పాల స్తీనాలడే 

యూదు ఆరబ్, . యుద్ధం (ప్రారంభమయిన, 

తేరువాతే ప్రథమపర్యోయం'గా, యూదు 

విమాస మొకటి" యో తైః బ్ప వారు రూము 

8 నం॥[లక్షు శేటీరా శ్రి '్రూన్ఫొకోర్డాన్ 

రాజధా నీనగర మైన అన్ఫూన్'పె చాజ్వనీ 

నది. ఈచాడి ఫలీతముగా. ము త్తం 18 

మంది అరబ్బులు మరణించినట్లు, ; నగరము 

'స్వల్బనస్థ్ర యు వాట, నట్లు తెలియు 

yy 

యూదు. విమానము (ఉొన్బాజోశ్తాన్ 

రాజైన అబ్దుల్లా భవనంసై "దబ్బ తీయుటకర 

ఆపొంఠతేమలో మూడు 
'బాంటులను వేసీనదె. కొని నపము చాలా 
స్వల్బముగా జరిగినది, ఒక ఆవు చనిపో 

ప్రయాత్ని రాద 

" యెను, నగరము పె మొ_ధేం వాడు పర్యా 

యముబు. సుమారు అరగంటసేపు డాడి 

జరిగినది, ఈ" దాడిలో 6 సరు ఆరబ్బులం 

'తరణింటిరి,. కఅమా శ్రీక్ నగరములో నున్న 

(విటిషువిమానదళ న రంయంద పిగపూ గా 

యో యూూదువిమానం చాడిచేసా నీల 

మీదనున్న కొన్ని టైటిక మం. 

'చబ్బతినినవి, 19 మంది అరబ్బులు మర 

ణిం-దిరి, మరి 'శీ0 మంది తతగ్నా తులై ద్రలే 

అని మైఫాలోని బిటిక్ కార్యాలయాధి 
-కౌరోలు (పక కటిం చరి, 

'హైపా సెక్ అవీవొలమ క్ట 
యూదు రహాదార ర్లీ విచ్చేడిన 

బండని జూన్ le చ, ఇ పై 

స ఫా నగరములమ్య యూడు న | 

(జవ పేజీ చూడుడు 

“ = నాక కింగ్ , జూడక 7; 

“గానున్న 

కూడ నా వివరించెను. 

కొ ని చాగు కొ న్న్న స భ్యు లు 

కొందరు తవు అ(కను చర్యలను గూ 

ముగా సొగించుచు కరప తేములు మాటి 

మాటికి పంటల హన్నా. తీరిందా. 
క యావత్తూ నెల్ఫిడి యగుచున్న ది, 

వారు తను విష్ణ వయుద్దమునకు థనమును 

కూడ | ప్రజలనుండి. సేకరింప యత్నించు 

చున్నారు. 

కమ్యూనిస్టు పార్టీ త్మ దౌర్జన్య విధాన 

మును మార్చుకొనుననిగాని, “కీాతుభాద 

మునక బదమగుననిగాని మనశేమూ ఆశీ 

లేదు, ఏ సేర్ధాంతముతోనూ మాకు వితో 
ధముశేదు, అయి తే, ఇట్టి అక్రమ sow 

లోనూత్న రాజ్యాంగము అమలులోకి రాగ 

లదు, అప్పుడు (పజాఖిమానముగల పార్టీ 
తప్ప మరి ఏ షార్టీ 'ద్రభుత్వమునకు టి 

లుండదు అయి కమ్యూనిష్టు పార్టీ పట్ల 

(ప్రజాఖిమానము సున్న+ కనుకనే = 

దార్భన్యము-గా (పభుత్వమును వశేపరచు 

కొన యత్నించుచున్నారు. "ఈ ఉష్మదర 

మును తొలగించుటలో (గ్రజలు మాకు 

తోడ్చడెదరని చేను విశ్వ నిం చు 
చున్నాను,” 

ధారారాతాకా ల జ 

షాంటంగ్ రాష్ట్రంలో 

కమ్యూనిస్ట్ విజృంభణ 
పీపింగ్ హోంకో 

కీలుమార్గం వెంబడి ఉన్న కీలక పట్టణం 

శౌయాకోను వశపర్భుకొని చైనా కమయ్య్యూ 

నిస్టు జీనలు దక్షిణ దిశగా పురోగమించు 

చున్నది, ఆగ్నేయ షపాంటంగ్ రాష్ట్ర 

ములో ప్రభుత్వ బలీయసావరమెన రమెం 

చేను వశీ పర్పుకోవడ మే కమ్యూనిస్టు సేనల 

అత్య్యము-గా కన్చించుచున్నది, హంటంగ్ 

రాష్ట రాజధానియైన ట్స్నాకొను ముట్టి 

డించుట కై కొన్ని కమ్యూనిస్టు దళముతు 

అప్ప జే ఎల్లోనదిని దాటినట్లు వార్తలు 

వచ్చినవి, ఒక్క విమానమార్షమున తప్ప 
యీ రాజధానికి మిగళారాష్ట్ర్యిమునకు పీ 

సంబంధము లేకుండా యిదివరశే విచనొట్ట 

బడీనది, ఇ 

. వైలుమార్షముల్కు గోధునుపంట నిండు 
పలకలు కమ్యూనిస్తుల చేశు 

లలో పదకుండా రకీంచు కొ సు సుట కు 

పభుత్వం షపషాంటంగ్ రాష్ట్ర్యియునకు అద. 

"నప్పు సేనలను పంపుచున్నది. ఇతద రంగ 

ములో యై పరిస్థితి కడచిన 24 గంట 

లలో కొంచ మందగించి ఉన్నది, 

కమ్యూనిస్టు హి హిరేంద్రనాథ్ 
ముఖర్జీ అరెస్టు 

కలకత్తా షా కలక పోలీను 

ఫొలదిరోదులుగా కమయ్య్యూ నిస్టలమై మళ్లీ 

"దాడి (ప్రారంభించిరి, కలక త విశ్వవిద్యా 

లయంలో అధ్యాపకైన హీరేందనాన్ 
ముఖర్దీగారు ఇవాళ పొద్దున అరెస్టు చేయ 

బడికి? అశేక మందిని “పోలీసు. ప్రథాన 

ee తీభుక్రానిష శి పృ 

నిది, 

గనశున నాలుపరోజులలో నూ అసేక 

మంది కమ్యూనిస్టుల గృహములు పీపుల్ఫొ 

కివీస్ కమిర మహిళా అత్మరళు సమితి, 

బు ఏ, 3 చె ల్వేవర్కర్ల రహూానియన్, 

విడ్నాగి వనేపుదా రజా మృ త్రేససాజం 

-కాళాస్టీలయన ఘులు వాన కలవరు 
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నైజాం ప్ర పజాఫోరాటసితి 

వ. 
సంతన నకాత? న్ 

(ea) ఇల 

వెన్నపట్నం, మే శ్రీ]? నైజాం సరి 

హస్దులలో గాన్ని అగేపలశగాని ఏమిజయస 

చున్న డె 'కౌాంట్టసువారు ఏవిధముగా 

aE వడుపుచు న్నారు అనువెహ 

యము ఒక్క మున గాలు తిరున్రూరు జెల్లీ 

నంతమా(థ్రముననే తేలదు. సరి హా స్ట 

యుక్కుపాడవు చశాచాప్పు సెండుచేల మై 

న్నది. భరిహస్తులలో "ందుమూడు వందల 

కం దస క్యాంపులున్న వి ఈక్య్యాంసు 

లలో జేశభక్తలందరును సం సానములో ని) 

వల్లీ ప పనిచేయు దున్నవాశే. సం సానకా 

రాసు యొక్క మాను వ en 

కొళాస్టవరణ. సంఘపభ్యులు తరచుగా 

కలీయుటకు, (వచారముచేయుటకు మాత్ర 

చీ నిర్లేశింపబడినది ” అని ఛంసాన 'కౌం 

రాసు (ప్రముఖు ౩ సొకడతు నిన్నటిదెనము 

అంగ్షపాళ (వళినిధితో (ప్రనంగించుచూ 

చెప్పను, 

శాl| లంక సుందరం, పృతికౌ (ప్రతీని 

భులగోసిలోే చెప్పినవిన యములడై |స్రసం 

కించుచూ ఈ ౪ (సముఖు డిట్ల 

కు అనేక అసౌకర్యములకు తప్పని 

స గా తలవంచి ఉద్యమమును నడుపవల 

సీనచారెలో తప్పులను కనిపేట్టుట "తేలీక. 

మా అసౌకర్యములను (గ్రహించి, మేము 

నడుపుచున్న ఉ ద్యమమును అర్ధము వేను 
కొన్న సెద్దశు నిప్పి పుమ్ము విమర్శించి 

నూకు నినిణాత్మక మొన నూచనలను చేసి 

నచ్యో "షేము వారికి కృతజ్ఞత చూప 
గలము, సంస్ప్టాన (పపామందచిబారు చ్వ్ము 

పనిచేయుబ'లేదని ఆరోపించినచో, వారు 

విధించు శికును అనధవింతుము, 

సలహాశ్రైనన్. మీము (పక ర్థించుచున్నా 
మ ₹0వహాద్చలలోనున్న రస లంద 

'జేఫభక్తులు లనికిపోయి పని వేయుచు 

న్నారు, ఉద్యమము, తీశా నప కౌరము, 

ఆచార పకెరము అహిం సాత్మిక కమెనది, 

కాని విధిలేక స్వరమణవై షీంసను “అవలం 

వింపవలసి నచ్చుచున్నది, 

కాంాసు 

పెదల 
(a) 

ఆత్మరకణ 

(ప్రస్తుతము ఆతరశుణ ఊ ద్య 

మములో నొళఠఫాగ యై న దె, 
ఒకవంక వజాకార్దు “20౨వ (వ క్క 

FP: కమ్యూనిస్తులు బాధ్యతా 

యుక (ప భో ల్వ నిర్భోణమునకు, రజా 

కొ ధివళనే విముఖు ల. కౌరణయ- 

శాం ౫సువారు (పభుత్వయునకు వత్తురన్సు 

భయము, కమ్యుని స్తులకు హెడ్రాబాదు 

యూనియన్లో చేసట ఇన్టములేదు. ఆ 

మాటను నారు స్పన్హముగ అనలే +శకాని, 

భారత పభుర్టమన్న తాతా బెల్టాసమాఖ్య, 

అని | పీచారను చేయుచున్నారు. 

లళో యూనియన్ (పభుత్వముపై విము 
ఖరస్థముని ఫుట్టించుచున్నారు, శరా 

కోయ నుప క వ్యూ ని సు లు 

అభా ం కములు చేయు దున్నారు, మూపపె 

చాక దాడులు సలుపుచున్నారు 

తము కమ్యునిస్తులు సంస్టానములో జరు 

చున్న చర్య లు యూ; యక్ శే (ప్రమా 

(పజ 

దక్షం మెనవి కొ ౦ (౫ సు కెర్నకమ 

[స కా ర ముునుం దు గా 

చాట్యతాయుతే (ప ఫభుత్వస్థాపన , యరాని 

యకొలతో చేరుట జగు™వతెను, _ “మేమును 

అంటేవర కీ కోరుచున్నాము, వె జాము 

అధర్యయ్యతంద చార్య తొయాుతే 'వళత్వ 

పన చేయుట అనునది అగిలభారత 

కాంగా విధానయు అనుక నింబ చేయ 

అంలేమాతేయుతో మేము 

నిజాం ఛక్తులమని కమ్యూనిస్టులు (ప్రచా 

రముచేయుట అకమ్మము. పైగా వారు 

జరుపు మున్నది వర్ద పోళాటమట, వర్ష 

బోరాటమును జరుపుట చదస్తుతేము 

కాంైసు స లేదు. డా| 

సుందరంవన ఆ "స కమ్య్య్యూని స్టులుగాడ, 
శ్ లు 

"న్న పాూాతి (ప్రారంభించి సామాన్య 

చేశచక్పనివంప ఏమర్శ చేయుచుందురు, 

ఈ సందర్శములలగ్యే కచ్య్యూని స్తులచర్భులు 

రజాకార్లతు సహాయకరములుగ నున్నవి 

మితవాదులు 

నతన కాం గులో సం సానము 

బయబనున్న శ్ర అనేకులు. మితవాదు 

లున్నారు. చేశభప్దులు క! 

పోలేదు. కాని వారికి కొన్ని శివ్లసాం(ప 

దోయము  లీప్లమసటచే, విస్లకకొర్య 
క ఛి 

(శమములకు చారు పనిఏరారు;ు వారిని 

క్రొలదికౌలముఐబరకు తొ లన్ం ఛచినం ౩3 

మాఎమున (ప్రచూద మేమియు'లేదు, ఇది 

అహ నొ విక నిక కాజాంము, ఒకవంక 

“పాము. ఉద్యమము పాప్రుచు 

చజేకెకవంక కొందు ee 

చం, పెం వులు డిచట సమంజసముకారు, 

వలసిసపని. 

చారు 

కార్యాచరణ సంఘ సభ్యలు 

కా రాషణరం ౦ఘసభ్యులు లు వయనపకు, 

గు సడిపా సల లో నున్న a ప్ 

జ శ్ జొ వ్ = హి యుతు చేయ 
భలే ౦ ఎక భేకికుం ముశును 

అనీ 

“సహృదయులకుతసులేకాక్ర 
క 

లు కరా గణా కన్న 

ప ఫా 

ప్రైము 

వలెను, తేరుచు సమా వే కే ములను జరి 

జరిగిన విపషయముల్నపైె 

వ చెను, ఇంకనూ అ సకపనులున్న పి. శా 

ఆ౦థ వ తి క్క గురువారం 
wy 

యుల, భారతగేశేయలో్ 

సాయుశ సాం ణాలుచేము 

ర్కొ_వళక, వారు ను గొ 

ఈ(పజేకేయుతా , మునే మాత్కెటేశము లోని 

డే_ఆను ఫొవముతో దుర 
చృృష్షవ శె స్తు, అనేక సం గత్చరములముం ది 

మస్మప్రజలు విగీఫ 'రళుత్వముల, కింద విభ 

జింపబడుటప్తే కాన్ని సంకు చికబుల్తుల 

అవడినవి, కెలక మేణ, అట్లి భావమేలు 

పోగలవు. ఈలోగానే ఇవిములీ,_ భావము 

అలి సీదెంచుకిొనుట సమంజసము కాొదు, 

శర శాగోంకు అత్భృంలినష్ట్రచ సంభవించు 

చున్నది వాని 

బయటుప కినారు, ఇది "పెద్ద తప పకి 

అని సంస్థాన 

థు గ్గ 

వచ్చి నారు, 

గ.లఅవ్పు' 

ఖఇంనివివర౭ణ , 

జరుప *లన్సీన కారి 

చర్చలను నిర్భ ,యుయులను చేయ 

ర్యా 
పర కా (పచారసా 

కర్యాష్తము సమా దేశములను జరు వుటకు 

మ మేసులోనుంచచినారు. చమాతెశములకు 

తవ్చ నధ్యులు మ ధాసకు చారు, ఈ ర్ 

గురు సభ్యులు బయటనుండి, ఉద్యినుమును 

నశుపవలెవని సరిస్రాన కొం యను ఆచే 

గిం బీనది, 0 

క్రబుయుల్ల్యై పొగిరకుణనై. స వారు 

శం ప్రముఖు (నెను, 

సు ఆ కాంాసువాది ఇల్లు నెను , 

మ. లేవని మేము అనుట 

లేదు, కొం ైసుభోే ఊన్న లోపములు, 

సా సం సాన శ A శీ నూ 

ఉన్నవి, బా శతా ల వలన a} 0 Ss నూ 

న్ శ ల అంతయూ వాసపనుచున్న పుడు, జక్క 

ed దు రక్షుణలు హౌ డాబాదముయొక్ళ_ (గ్రశ్యేకతి సీని 

శేం ద్ర ప్రభుత్వము, శాస్ర స్వ) ప్రభుత్వము చూ డాభాదులో సెట్టుబడిదాగ్గు తేరా * 

సరీవాద్దు రక్షణ పె తగు జాగర్త త వహించు ఉద్యశుమును (ప్రారంభ సంచినప్పటినుం చి, 

చున్నారు. వారీ బాధ్యతలు వారికి తెలి | క నాటినరకు సదిజేలమందికి సెగా 

యును, 'సరిహ్లు రక్షణ లనగా "పక్క నిర్బంధింస బడినారు, అనేకుల ఆస్థుల 

వద 5 సరిః న్ క మునగాలవద్ద రక్షణలే కాదు, సరిసాద్లు రకు (పొణములు నస్ట్రశుయినవి, చ్రీలోకలు 
ఇలు ఎట్టున్నవ' చూశదలచువారు ఇంక 

నూ కొన్ని చోటులను మాచి తను అ 
అ నీచ్చుట మంచిది, 

ఛారచబదీరి, భరత స సత్యా గహోద్యమము 

లలో జరిగిన చర్యల్లకు, న జాంలోని పకి 

న్పీతిని పోల్సీ చూచు 'సహృదయత్వీము, 

శర ణా గ్గు లు స కుభూతి ఉన్నవారికి గూలోని తప్పులే 

'సంస్తానమునుం చి Ie నలం కోక ఒప్పులు కూన తప్పక కనుషఎ 

వారు “సం సైనేతర (పజలవంటి భారతీ గలవు 

“1 యి ఒర నై ప్రటంచజనాఖాలి - నగానర పైగా 

ఉన్న ఆశియావప్రా ౦తాల అభి 

పృద్దిఅత్యంతావశ్యకము 
ఐక్యరాజ్యసమితి ఆర్థిక సామాజక 

సంఘం ఆసీయా, దూర(ప్రొచ్యు దేశాల 

సమస్యల పరిశీలనకు 1947 మేలో ఒక 

పశ్యేకసంభఘాన్ని నియమిం-చెనది. ఈ 

సంఘమే జూన్ 1వ తేదీన ఉఊదకమంశ 
లంలో 'సమా వేశం అవుతున్నది. ఈ సంఘా 

మించబడినది. ఆ కమిటీ సేకరించిన వివ 
యాలను పట్లి చాగ్వి యూ సమావేశం 

(1947 నవర బక్) ఒక కౌర్య క్రమానికి 

నూకల సేక్స రణ కలీగినజి, 

1 ఈ పాంశాలక "కోవలసిన ఆహో 

రం మొదలై న అవ వసరప దా సాల ఇష్టయి 

ఎస్ఫికా్యటివ Bs నియమించి | విషయం గమనించమన్సీ “ఈ (ప్రాంతపు 
స స్ట్ on We WER ఆహార, వ్యవసాయ అవజరములన్న్వీ సరు 

22:5 iss మ్రాను వ. కూశే విధంగా ప్రొంతాని కంతటికీ కలిపి 
చం స లి శ లి 

సంఘ ఆశయాలను, కార్యకనూలనూ | యృరఫాయపనకొన్ని సూచించకుని ఈ 
నికరిస్తూ (ప్రసంగించారు, ఆ (ప్రసంగం టు. 

జ్య క 

ఈ క్రింద ప క ఇక్టబడినది pee సహన. /ీ సన సాయ 29 
ఘూాన్ని కోరినది, 1 

కంయుద్దంవలన శ త్య తం గా శనీ, మ్ త! 52 

పరోతంగాకాన్సీ  నస్హపడిన ఆసియా, స. న ద్ర Wa ఆరు 
దూర ప్రాచ్య దేశాల ఆన్థ్కపరిస్థితును వవ. సగం నినర సకంంచి, పై నంత 

వరకూ అని పర్శస్పరం , సహకరిం చేట్టు 
న. తిం ఐక్యరాజ్యసమితి ఆరిక | _ ns 0 as కిక 

గను త్త 

బీకోసంఘం ఈ సంఘాన్ని నియ | _ అ లఫై రకంగానూ 

చీనది. ఈ సంఘం తూక్నన ౫ బా కలొశానూ, ఎమువండో సహాయం 
మిం ల సం ఖాలి ఎ తనో షా. వేగా సూలం ఛాటకు, ఈ' న 

మొదలుకుని పడమర పాకీ పౌనొవరకూగల | ఇ. ఇ 
ఇండియా చేన్యా ఫిలివ్పిహ్స్, ఇండో 

డేశలన్నిటే అధికృన్ణిరిసరీంచి అవే 

చిస్తున్నది. అంటీ పోకీస్థానా, ఇండియా, 

బరా సింహళం, సయ 0, ఇండో నైనా | 

చైనాలు సభ్యులుగా ఒక కమకిని నియ 

మించినది, (్రపంచంలో ఆహారం, వ్యవ 

సాయం, Sua సమస _ మొదలైనవాటి 
మలయా, సింగపూర్ హోంకొ మ; 

సీ? bh, Sark కన్నిటికి అంత్భూ "తీయ సం నున్నవి ౩ కాని 
చ ఖటిని నాటి 7౪ 

ఇండ -నిసయ్య్మా ఖల నిష్ట ఇ గొ ను షం. నో మం లేవు, ఈ 
సరించి ఈ సంఘం అలో ఛిస్తుంది. 

మిటీ ఈ (ప్రాంలెనికైనా ఆ లోటును 

న. 

శి. పాంమైకమిటే విషయ నేకరణవలన 

ఈ (పాం తౌలక్రు టెక్నికల్ శికుణకానీ, 

కసర ఆగం తీపరిక రాలు జకౌనీలేవని 

శెలియటంశలన ర ఇళర 

'చశాలవలన wes చూసేందుకు 

ఒక సంచను ఏక్పరచనలనని ఈ సంఘం 

నూ-ఏిం చెకది a 

(1 ఈ (ప్రాంతాల విదేశ వ్యాపా 

రాన్ని అభివ ఇదిచేస్ నిమి త్తం ఒక సంగను 
@ 

నియమించాంనీ ఈ ంఘం మూ-దిం చది. 

జపాన్ కొరియాలు ఈ సంఘ కార్య 

(కోమంలో లేవు శౌన్సి,పొర్మి శామికోంగా 

వున్నత cr జపాన్ మిగిలిన 

జీశాల, అభివృద్ధికి తోచ్చ సవ "అనన్న ఉచే స 

శంతో ఆజేశోలలేని మ్యకశాబ్య అర్ర 

మణాధికొరులతో ఈ శంఘం సంప 

దెస్తున్నది, 

ఇందులోవున్న సభ్యులు వివిథకార 

ఢాలవల్ల న కక కోస రాను ఇండియా, 

₹లిప్పేన్స్, బరా వైన్యా పాకీ స్టాన్ 

మొదలయిన సపరిపొలనగల ? చై జా స శ్రే 

పూర్తి సభ్యత్వం ఇవషబసినది, 'స్వపరి (5 ఈ (ప్రాంకేంలోని నదులకు అదు 

తేని ఇండోచైచ్యా మలయా మొద |, ( : 
క్ ప. ప్రాతి శీ పులో సెట్టనందున్క నరదలక్సు కలు స 

లయిన లకుకూ లా నిధ్యం ఇ రే తున్న తీగ్రీనపాలను అరికే స్టే షు త్తం 

నిమి ల్తేం వాటికి ఎ పోవ యే ట్ సభ్య ఈ ల సడ్ల కం((ోటా బ్యూరో 
త్వాన్ని హౌం మఘ సమా వేశంలో" ఇన్వట | బటాానిని సకరఐక₹ నని జత న 

మయినది. ఈ ఎసోసియే!క్. సభ్యులు ఏ లింమెఫది 

వోటుచేయకూడదు.  ఇండోనీసీయాకు ' 

ఇటువంటి. ఎసోసియేటొ సభ్యత్వాన్ని ఊటీ నమా వేశం 

ఇవవ లెనన్న అంశేం ఉదక ఈ తవు సమావేశం  ఉదకమంచవ 

నుం శల సమా వే శ ౦ లో | లంలో జరగటయఘ్మ్యూ దానిని (ప్రధాని 

నిహా (పారం గంచబోఎటమయ్యూ (వశం 

సనీంపతినవి ఈ సంఘ కార్మ కంలో 

ఈ దేశాంన్సిటికీ ఉత్పానాం కలో 

నిముల్పిం (ప 6 సలలకు ఒక చేశంలో 

సమా చేశం జంసింలలి ఈ సంఘ9 నిగ 

ఆ? వాల్మపం అకు అఖిలాపు 

న యూర పొోచ్య దేశాలకు 

మోపంలో వున్నం సువలన ఆలియా, 

ము సభ్యత్వం ఇవ విటి నది, 

ఇండ ీచెన్యా ఇం శోనీ సీయా,నులయా లను 

పరిపాలిళ్తున్నందున (వైట్, ఏను, 
వహేోలంనులకు 7౧ భ్య త్య ం ఇగ్టబకినది, యిం-లికదె 

(వపంచంలో అతి విశిష్ట స్థానాన్ని ఆ లేకపోతే ఇవె జయ్మససం కావటం 

మించినందన అమెరిక, శహ్యాంకు జన్య: | కప్రలి 
త్వం ఇవ వబ! కిని ఈ సరూవేకేంభోో లోగడ. చేనీన 

సంఘం హౌం ములో ఒకసా | సాచవనల విపయయమై. ఎంతవగహా (క్రియ 

బాగ్వియో (ఆలో స్పా స్నో ఒక సారి చనా ౧ 3గినదన్న వివయాన్ని డు Fe పకి 

మే మెనది ఆహారం, గు తారలా జ వీచుంచి ఈ (ఆంత వ్యా పచ సాయా వస 
అంత శ 

రవాణా పంవం'"లు, జా ఆపన నల య మె సమితిజ పోర వ వ న్. 

వ అ > లక అ (| జ. కా 3 Cay కస స న TE కర జవరట వం బడి ట్ట దక సమా ముద న నవి యన్న జవ చ్చిం ని ఎదెక ఈ 

వపెవిథ దేశాల్లోనూ 2 ంతవర ము అశం | సహా? ఎరేంభోే బగ్నెంశబకురుంగి. ఆహార 

కాళలవ్లు, ఎంలతికకస దిపమరి వేయా, మమ్ము కన సాయ. ఇం చుం ఈ ౫ ంౌానికి 

ఆన్న అంశాలను పవీిలించ. నిమి 30 ఫాడిన ఖ్ చ రే. శంధాదథాలు ఆ 

హూం మై వా ేళలేంలా!ీ్ షక కమి కా నలల్ అక సస తనా నకు. 

పాళా స్మి 1048 

శిక్ష ఇవిపయం భే అంతస్టాతీయ కాకక 
సంఘం (ఐ, ఎల్, జ్ర ఆగిక విస 

యాస (పపంచ ాద్టంయ మొదలైన 

విాహాక్ష కరిస్తువ్నపి, 

ఆసియా చేశాల సపునరి స రెశ్రాం: అ 

వృద్ధి మొదలై నవి చాల “ఫర్టీతో కూడు 
కాత, ఉన్మ సర్వ పూర్తిగా 

ఐవియోాగించవలసిన అవస సగాన్ని "కలీ 

స్తున్నవి. అందువలన ఈ జీళాలన్నీ శకి 

వంచన బేకుంగా స్టయంపోవుక శక్తిని 

(శయత్నిం పవ లెను, కాని 

సహాయంకూ డా బాణా 

అవసరం, పార్మికామి కా భివృద్ధి పరిశీలన క 

'సంసొాదెం చ 

డానికి విజేశాల 

వొగ్యియో లాగే నియమింపబడిన కమిటి, 

జపాన్యొక్క పొర కామిక శ కిని ఈ 

విషయంలో స్తూ ది గా వినియోగించు 

కోవ 'లెనని సిఫార్చు చేస్పినదె, 

ఈ సంఘ నిర్ణయాలన్నిటినీ విధిగా 

అనుసరించు తీరవ'లెనన్న నిర్చంశ మేమో 

లేదు. కాని వివిధదేశాల (పభుత్వ (ప్రతి 

నిభులు ఇందులో పాల్లానటంవలనా, 

sas నకి అంతే సహకరించ 
వలెనని అందహా గు సర్జించటం వలనా ఈ 

'సంఘనిర్థ యాలు చాలనరకూ ఆనుసరించ 

బకతవని 'అనుకోవన్చును, ఆనసీంహా చేశా 

౩ సీ, సి్ణనుక రధ౦జి_ సర్య దా 
| eR ss 60 దాతల 

అ 9 
EOD Ff సా 

శ చతల హల 

లకు మతి, న్థషునికయాపంగా సన్ని హీతే 

సంబంధాలు ఉన్నవికాని ర సమస్యా 

పనిస్కూరంలో ఏకీభవించే ఆశయం ఇంతే 
వరకూ లేదు, ఈఆ శే యా న్ని కిందటి 

మార్చిలో పండితే సెహూ అధష్టర్యాన 

జరగిన ఆసియా దేశాం సమావేశం ఇలి 

బుచ్చినదె, ఆ ఆశయాన్ని సఫబంచేయ 

టానికే ఈ సంఘం ఏ ర్చ డి కృషి చేస్తు 

న్నది, (ప్రపంచజనాఫాలో సగానికిపైగా 

నివసిస్తున్న ఈ (పాం తలను అభివృ 

చేయటం అతిముఖ్యమని ఈ స సంస్ద చాటు 

తున్నది,” 
ఆ 

ఆయుర్వేద వైద్యరత్న 
పండిత కొంపర్హి చంచురామయ్యగారి 

ఇ 
సుష్టుద్దే షధములు 

ఫ్ న్ వి nae న్స్ నప న్ క్యూర్ : 

విశల రివరువ్యాధులకు ఒక చెంమండు రు 
డె శ్ 

నస 
పదుత్వమునకు, , హరు డవ్బీ రు 2/12 

గణేశ ఆయుర్వేద ఫార్మకశి, 
శ్రీ శాళవా స్తీ (చికూబుజిల్లా . యు 

dh పలాల So 

కొలది నెలల క్రితదకంటె యిప్పుడు కాల్చే రకాలను సంతోషముగా ప్రసిద్ధ 3 

వారు తవు సిగరెట్లుకు ఎక్కువఖరీదు చెల్లి న్నారు, సుప్రసిద్ద కార్లట టన్సు కేరంకం 

స్తున్నారు. పొగకాల్బే జనబాఘుళ్యానికి ఆతి 

నాణ్యమైన సిగరెట్టు లభించేటట్లు చేయ 

పతన తవంబాద్యతను 

లిసిటెడ కారటన్ 
భా 

అనుగుణంగా చెల్ప, ఓవికాగా రెడ్ సీల్ 

అనే యర మూాడు రకాలను తయరాతీం 

చేయటానికి తీసుకోవలసిన సిన్స.శ్రీవ్ అంతా 
am 

తీసుకొ నా రు; 

గుర్తించి. జేవ్పు 

వారు కూడు కొత్త 

ఆయా చోబ్లలో అమలులో ఉం 

స్థానికపన్ను అననము. 
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బాధ్యతాయుత. 
అహా | 

కమ్యూనిస్టుల అరెస్టు, ప్రభు త్త 0 

| — కృత్రమవిధోనమట 
విజయవా. మే శీ]: కృషుకిల్లా 

హోలీ డు ఆసతౌారులు కొన్ని వ వందపఅసాయు కానింరజ్వీ స పక్ష క వాదన 

ఫలి రాలీభుల సాయంతో కృష్ణాజిల్లాలోని హైదరాబాద ట్ 1: భారతే కోడహోరు పలవడం, గణపవరం, ఆకిరిపన్లీ, (ప్రభుత్వము చహైదరాబాదుపట (పదర్శిం 
ఈద బుద్దనరం (గామాల్న పై డాడిచేసీ చుచున్న పై సై ఖరివై పె నిన్న శాశింకణ్వేచేనీన 

వికుర్శవ భారతే ప్రభుత్వము. సరితా తగా 

చేసిన (ప్రతిపాదనలను తిర స్క_రించుకే ణా 

యని యడుగగా 

రజ్వీ 'నిరాకరిం చెను, హైదరాబాదు. కను. 

కూలయుగా కొంచము. “సానుభూతి మొనను 

| చూపించు భారతప తిక." ఒక్కటీ శే షా 

గనుక తన విమర్శనను విపు రీకరించుట క్రీత - 

a 

స | కొంతేమంది కీత్యానస్ట నా 

/ కున్నాగు, బెజవా =! గవర్శ్యర్ శేటపోలీచు 
సై చేయుటకు ఖ్ | . mE చెందిన పీ క్ ర నెంకయ్య అసేశాదా 

= . i 
న హబుల్ కయూస్ధినిస్థులకు ముఖ్య రహ స్వా 

of | రసు తైల య జేళాజినీ, 
సీలింగ్ ఫ్యానళలు ర 

పోలీను శాఖలో 

వీవరములళు ; [a 

జవాబు పస్పుటక్ 

Bs గనాఖమనారిగా పనిచేస్తున్నా 

శనీ, చెజపా.టవున్ పోలీ సీన్ న్సాపర్ గజ 

గార్తక్ వుడరాఫ్ & కో, (శఎ౮ాస్సు లీ! పతిరాబుగారు. అరెస్టునే 3 రోజుకుం డిన్న పడలేదు, నిన్నటి, న ఆత 
| త! జెయిలుకు పంపీనోకు, జిల్లా హాల్ గ | 

1/21. నార్తు వీచి రోడ్డు, జి టి, మదరాసు. | ' దళంలో కమ్యూనిస్టు, అన్న" “అనుమానం 

| ననా అ రెస్టు చేయమని కృష్ణా 

డి, ఎన్, పి, కిందెవుదా న్యేసలందరికి వత్త 

బాధ్య శాయుక ప్రభత్వ ₹మేీ జ్చీరుతో 
పీక్ కృతిమ. విధానమును హైదరాబాదు 

చె రుగ్దుటకు ౩ క్యతి రేకించుచు శాప్పకు 

Nog 

ఆవు క్ ము | 
(9 ue జ య జ్ ey రువులి చ్చినట్లు తెలుస్తున్నది, ఈ జిల్లా మాట్లాడను చేను (ప్రజా స్వామికమునకు 

అ ల్ స్టే ఉరజన్ న! న్ లోని (ప్రభుత్యోద్యోనులలో చాలామంది! విరోధిని, పొంసోవాదెనని. నన్ను దూషిం 

కయ్య్యూనిస్తులం శే సానుభూతివున్నదనీ, చుచున్నారు. భారత యూనియనొలో-నే 
వారంద తా క మ్య్యూ ని న లకు సా సరియైన బాధ్యతాయుత (త పభుత్వములేదు. 

౫ ఇంజిను, కళ WW, 110 ¥25 

గి. సి, డైనమో, స్వచ్చ ర్గుతో య్! 

అస్నయు U.K. త్ అమర్ధృబడినవి అమ్మ యం చేస్తున్నారనీ జల్లా “అధికారులను భారత రాజ్యాంగ పరిమత్తు .ఎన్నుకో బడి 

కమునరు గండు. ఇంకను. మలిచి నెకండ్ తెలియవు పచ్చని, నది వయోజన ఓటింగు పద్దతి సెకాదు, ఇక 

హాండ్ వి క పవి ఆయిల్ ఇంత్లమబ్బు ఒప లకన్, h- గ ద్రచ్ళున్నుం గావున క్షయ్యూనిస్తులను హహాదరాబాదుకు | శ్రీరంగ నీతులు: చెప్ప 

మోటారులు, "పంపు నెట్టువర్మెళో వొరకును.. జ్ జముంద్యు పభ తో్యోవ్యోసల్లో టవ భారత ప్రభుత్వమున కేమి హక్కు 
వివరములరు : ర N, Balakrishnan, కమ్యూనిస్టు అభిమానులను ఏరివేయటం | న్నది?” 
746, Triplicane High ‘Road, MADRAS-5, 
Dm he wd gh 

_"నవభొరతి గురుకులం" 
చొజమర్నన త (స్టోసి టం 1949) 

జరుగుతుందని | తెలుస్తున్నది, 

కసో డ్. ఎన్, సీ, కమ్యూనిస్టు 

లే టకు (వ చ్యేకంగా నియమింపబడిన 

చాధ్యతయుత। క పభుత్వ సాపన అనే 

పేరుతో సూదరాబభాదుకు వ్యతి శేకయుగా 

జరుగు వివ ప్రచారముశు ఎప్పుడూ ఖండిం 

లలా 1వ నేసిన పం ను, హా వాల "జై, ఎన్ పీ బెం, ఎల్, 'ఖామస్ చుచునే యుందునని రజ్వీ ఉ్జా టిం చెను, 

అకు చని పసలి పాఠ శళాల. 'జ్ఞషద్రజేట్రిక్య కలిసీ 400 నార గాల sel సంస్థానకాం గెస్ప్రముఖులపై 

రేషను పరీకద కద హయల క. (పకల గలవా కానాల కండ క్ర నిర చద కో" 
ములు జాని [ప తేదీలో మునియును. వెలవడం, _గణపవరం (గామాల్న్బపె దాడి ణల (3) సబ 

పూర్ణ విపషరము ములక. ఎనోమీని అణా విళ్ళాలు[మేపా2క్ మంది కమ్యూనిస్టులను అరెస్టు 'ఊాశేశాచార్య (ప్రకటన 

పంప్పడు చేశారు. వీరిలో కోడూరు మున్ఫమ్ నుదరాసు, మే 81: హైదరాభాద్ 

తే, బుర్లెయ్య, మన్నె నరక అ సీతా రామ మ్య గార్ను. గబ సంస్థాన "కాంగ్రైను. (ప్రధాన “కార్యదర్శి 

వం. ఏ. ది. ఇడి, కరస్వ్పాండెంటు. వరం మున్సబు నారాయణ నరా గారు త్రీ a క (ప్రాణిళాచార్య గారీ కిందె Er 

దాలు అలన నెదాలడాడా ఉన్నారు, "స్పెహుల్ డి పై. ఎస్, పీక | బైన చేసిరి ; | 
యష్? ros సోము 9 టో ఇల. , న్యానిమా వాగాకు టోలు చేమేబము ఆకిరిపల్లీ, శా Ses సంసా సాన శాంగాన్ శౌ శ్యాచ హ్ 

నోటీను ఎ.. పీశారామరావు అనే కమ్యూనిస్టు | సితివోరు ws నలుగురు సంస్థాన 
నాాయకుణ్ణో అరెస్టు చెశారు, ఆదివారం శాంగ్రాసు 'ప్రముఖులమై (క్రమ?ిత ణచేర్య 

వ ee అసలు, దావా | సాదన పోలీసులు గన్నవరం తాలూశౌ | త్రీస్వక్రొన్న ంచెకుగాను, కా ర్యాచరణసమితి 
నెం ME పి తోగులతాలూకు we బువవరంమె ల. గళాష్ట్ర Ry 

దడ, చి విప్. యర! ్క దిలాయల్', యం. a ee స్యకుడు క్ క్ల చర్యను ఖండించుచు' బూర్గుల రామకృష్ణ 

యెళ్లు దేళ్లన్తూర వందు హ్ మ వ ఖి par కాను, నెంకటరం గారెడ్డి ౨ ముదలగువారు 

7018 శేత్చుస్తచ్యముము. 11 గంటలకు నాగగు సణకగా ప చేసిన (ప్రకటనలను చూసినాను. ఈ (ప్రక 
లోవగుంద 4 L. T. కంపెనీకి యెదు వాయలొపాడు'తోలూ కా టనలలో వారు తెలియచేసిన అంశములు 

రగా సదరు సమము వ చీశీపగ్గీ, మే 89: వాయల్ పాడు | ఆధార రహీతమెనవి, సాంగోపొంగముగా 
అ "ఆహారపదార్భయుల NE విప | విచారిం-చినమిడటే 

పీరిమై యీ చర్య తీసుకొన్నది, 
శాం; జసు 'మూలనూ(త్రములశే.. విరుదముగా 

కా ర్యాచరణసమితి 

సంపాన 

ఒంగోలు ల! '(భరలకు లియ్యాముకొను శి ఇజేకనారు “కల ఫ్తు పకి ర్జీంచినట్లు అనేక రిపోగ్టలోన్న ని, 

29-5-18. 1 రిశీపర్. * | మందశర్డా! ఉడక బెట్టి "ఆకలి మంటను వరి విషయమై విచారణచేనీ. తె చర్య 

mou చల్లార్భుకొంటున్నారో. దీనివలన గ్రామాల | క్రీస్సకానజలసీందని కార్యాచరణ ''సమితీ 
క ర్డీ అరసు “బ్రా < Pa 

ఆఅ వైవి ది కు. క మేం రా లో కలరా మొదలప అంటు వెరి లు కార్య +ర్ద రయును కోరినది, శార్యర్ద గమువారు 

ర త్వరలో దీనినివివారింపనున్నా రుఅశ్వడు. 

వీరుత్తమ ఆకే సణలను సాకల్యంగా తెలియ 

జ్జ se ny 

జునుకొంరి డ 

జనుకొండ్క మే 81! ఇక్కడ ఆహార 

చచొారముల్యురలు విపరీతముగా “పెరిగిపోవు 

ఇ 

ల్ త 
మ మంచి! చున్నవి. బియ్యము యూపాయకు 1 శేరు భద్దాచలమునకు 

పోటోలు రియవచ్సీసు. ప్రతి తెమేరాతో[| కొర్రలు శిక్టీశే, తల్లజొన్నలు, జిక శేరు]. రంగాగారి రాక. 
w] ని 

లోలునంచి,' 15 పోజోలరు ఫిలిములు,!|| వంతున అమ్ముచున్నారు. ఇంతేధర పెట్టి ఛదాచలం మే 29: ఆంధధ్రర ష్ట్ర పే న 
ఉచితము. ఇరీధు రగ! 8/2 పోస్టేజి ద 1/4. కొనలేక పేదలు మధ్యతరగతి వాగు ఇబ్బంది . కాంగైస్ అధ్యయులు శ్రి ఎలా బి 

రంగాగార్కు "పెనుమత్స "సత్యనారాయణ 

రాజు నీరుకొండ రామాశావు | ప్రభ్భకు 

లతో మొన్న సాయంకాలం యిక్క_డకు 
జ రః ॥ వచ్చీన వంటనే రం గాగారు 

శామాలయనును దర్శిం-చిరి. తర్వాత్ పెను 

మళ్సే సత్యనారాయణ రాజుగారి అధ్యక్ష. 

తను స, బహీదలగఫ లో రర్ణగాగారు 

i భారత వోజకీయములను గురించి (పసం 

i లట, సరిహద్దులలో నున్న (ప్రజలునీజూం 

| ఫరిస్థితులనుజూచి భయపడక అవసర 

మణీచో ఎట్టి పరిస్టితుల్ననెనను ఎదురొ_ను 

PARKER WATCH Co. 

Harrison Road Calcutta. 7 

mh కిరనాయిల్టూాడ దొర 

శ్లుటకే (క్షు లె. 

RZ PM NITUDE TS © srr లా జాలిక. 

t 

| 163, 

Yr Wanita TRE TI MAI! FRYE T/A ఆర RRR ONE TY 2 RET 

జు 

ఆ నొప్పులను వెంటనే తరిమివేయుము. 

ras యిప్పుడున్న విధముగా విపు 

మించుటకు కారకులు కమ్యూనిష్టులు, 

రజాకార్దు, మ యూనఫులో 
సఫా నిష్టాుపరుములు ఏ విధంగా నాశనమే 

వో అ ట్ రజాకార్ల సంసకూడ త్వరలో 

చాకనంకాక తప్పదు, రామపౌొదసాగరం 

ప్రాకెస్ట త్వరలో నిర్మింపబడబోవు 

చున్నది, శా బట్టి, కాండలమొడు గా 

లక | గోదావరి ₹ తూక్పుపిద్డున రాజము కేంద 

48 జరమునకు ఒక రజను ౩ పంట”నే నిర్మించ 
వలసీందని ఒ చ్తిడీచేయు టు క్షము 

కాదు, కొంచెము - ఆలస్య మైనప్పటి!ీ 

మొ తముమోౌను . నిరి శం పబ 

దగినది, కోటగిరి కొండలరావుగారి వందన 

సమర్పణలో సక ముగి నెను, 

హోల్సేల్ శమిస్ట్థుల్కు(డోగ్టిస్టు 

వి టి వముదరాను 

ల 

95, చ 

ప. పాపములో కా కస చేయదిడినది. మెంబర్లనాధ్యర వరిమిత మైజీపీ. ) 

హెడ్డాఫీను; జాలరి చట్ జోధ్ పూర్, చేరత్రీణ: జారొంకణలాల్ క టీలాల్, 

జారీచేసిన మూలధనం రు 1,0000, 000 | చెల్లీ ంచేబడిన మూలధనం, జ ర్0, 00,000 

ం౦బా తోడు 
wm 

Met 

క mr, 

రిజర్వు ఫండు' ప్ ర్మి50, 000 3 iiss 

సీవింగ్సు బ్యాంక్ ఆక్కాాంటు:-సేవింగ్భు బాంకు అకాంట్లమాద ర్ రూపోయల . సకవు 

: ఇోజ్యములో శు 3000 |-లవరఖ్మ రోషావారీ నమ సాలుకో 1కవంతున శ్రీ (పకాశంగారు 

| గాని కనీసపు చిలసరి నిలనలమీగ పాలన షస ॥ వడక గాని డిపాజిటర్ట ఉదకనుండలం, మే 31: తీ టంగు 

టూరి (ప్రకాశం పంతులుగారు _ మొన్న 

సాయంకోలం యిక్క_డ్కు వచ్చిరి, పంతు 

లుగార్కు ఆసీయా దూర (ప్రాచ్య దేశాల 

సమిత్ ఆర్జీకస సంఘుసమా వేశములో పాల్గోని, 

జూన్ సి క్వ శాలికట్ వెల్లి తిరిగి ఆశ శే 

ఉదకమంణలం వచ్చెదరు. మదరాసునకు 

7న వ ళ్ళదరు. 

ఇ. శూర నం. వడ్లీ దఅవ్టబడున, జేవింస్యి-బ్యోంక డిపొజిటణ్లు-బారానికి 
౫ 1,000 j-0 స శా రెండుసార్లు చెక్కుల దాష్టరా సౌమ్య తీ 

కావవచ్చును, అన్ని రకసణల జ్యాంకింపచార్థిపొరవణ చేయబడును. 

తి వూ శీ మక్ నూ వ్రు సి, "హెచ్. దివాన్ట్, 

శా గం (కాంచీ, పిజంటు, 

Baws 

WME ME Es వల ప లలు mir re 

యూ, కా 

.తగ్గయు ని ల్; యిం చినదళో ఓక IEE 

అలో తెముసచు ' హరీజనులను మణ్చీ స 

చేరినారు, ' 

కొన్నిచుక్కలు జావమూ ఆయిల్ టకు సిన్లముగా నుండవలెను. (ప్రజలందరు 

ar పజారమీణ దశములలో చేరి సనికళిషణ 

gutta dees పొందవలెను. తుపాకీ ఉపయోగించుట 
క్చుకొన లెను, హైదరాభొదు సంసౌన , 

6-0 ఇ వార్తలు, 

ఆర్య సు న సభనే 
లో క్ 

© 
క లీ 

! భారత జాతియ. బ్రేడ్ 

న్యూ ౯ శే 81: ఆ 

యేజ్ నియన్ కాం (౮ 
భారత జాతీయ uw శ్ యా 

కాం ౫౫నే భారత కార్మికులకు మ. 

(౫ పాతి నిధ్భయు. వహించుచున న్లదరి ది దీర్చ కది 

శ్లన తర్వాత (ప్రభుత్యకునకు నమ్ముక్ కు 

Sues జూస్ 17 ణే కాస్ట్ En న్్ 

పోలో జకుగబోన్ర అంత సతీ 'య కా 
రక ఫ మా జేశయునకు భం జాం యే 

గనే సంపిం.చుట ఎకు ప్రభు: 

ee 

గల్ ల్కొండలో 

ఆయుధ కరాగారం? 

హరీజనులపె రజాకార్ల. 
ని ర్బం ౦ధ 0. ల. 

“బళ భర, మే 81: 'శుంగళ్గద హ్రాజెప్ట 

Mass కను పీరుత్రో సనోలగండ్ 

వస్ట ఒక ఆయుధ We ss నడుప. 

బడుచున్నదనీ, యా 

అగు ఖర్చును చుంగభ కా సౌ 

ar "లక్క పోయ యా నీ 

వచ్చివవి, ఇని 

| (సనపన లేదు, 

కరా గార ములో 

జ సే నిర్మాణ 

స ణా “కలం 

యా వార్తలు యింకా 

రజాకార్లు. అరబ్బులు. లాల్లలే తుంగ 

భచకు అవతలి 'నై పున ఉన్న మనిరా 

బాడొనకు లారీలలో. వచ్చి, అక్కడ పని 

చేయుచున్న సారిజనులను మళ్లీ సంఘ 

ములో 'ఛేరవలన్నీందని బాధిం-చినట్లు తెలీ 

సీండి, రాయచూరు. జిల్లా హా 

రాను పేట శికుణ శివిరంలాోను చాజాఫు 

9000 మంచి రజూ"కార్లు (రామ య 
౦ఘ 

ములో చేరవిలసిందని ని రం ధి ౦ చు 

చున్నాగు, వీరి నిర్బంసము వలన కొంతే 

మంది హరేజనులు మళ్ళే సంఘములో 

(స్వః ని) 

పత్తికొండ ఆర్థికాభివృద్ధి 

ంభుసమో చేశ 0 

పత్తికొండ చు ఫం: స్తానిక ఆర్డీ కాభ్ 

వృద్ది సంఘసమా వేశేము మన్న హోతా 

చో డె్యాటీక లెక్ట ళుగారే అన్యుతమతను 

జరిగను. అబోతుల వోష్తణకుగాను జక్క 

క్క ఆబోతునకు రు 200 లను. యిచ్చుటకు. 

నిర్ణ యిం చికి, తాళ్ళ శేచె, పరి శేమలను 

పోక్సహీంచుటకు' తీర్మానించి. పౌథ 

మక పొాళశాలలో నూలు వడకుటను పో 

తృహించుటకు 10 రాట్నములను ముంజ 

గు వేసిరి * స్వ వి, 

తిరువూరులో మహిళా (ప్రాతిపదిక 

విద్యాశిక్షణ కేం దము 

a విజయవాడ మే 81: శ్రీమతి ఎళ్నేని 

దమయంతీ టేవిగారి కృషిఫలితింగా ఆంధ 

జేశంలో (ద్యవథమమున తీరున్రారులో 

'మసీాళా (ప్రాతిపదిక విద్యాశికుణకేం(దం 

సాపించుటకు 'చళుత్వమువారు అనుమతి 

| 24088. (శ్రీమతి డస మంతీ డం తిరు 

వూరుతొాలూకె (ప్రజలు సర్వదా కృత్. 

పటే అని పశ్చిమకృృష్త్ణా “కాంట్రైాసుకార్య 

దర్శి ప్రీల్ర చాఫయ్య గారు ఖొసిరి. 

కురుపాంతౌలూకౌ రజక క్రీయమహోసభ 

శ్రీ ఎన్, జి, రంగాగారి అ! ఖ్యమతను 

యీాసబఐ 8న కురుపొంలో జరుగును, 

కొంచజాకుల మహాసభ (క్రీ సుసులూరి 

కోదండరామయ్య గారి. ఆధ్యతుతేను ఆ 

నాడే అక్కున జరుగును, 

_హిందూపురం హైస్కూలు 

కూహకం. గాక” 2 TAR 

Aone లు 
ఇండ మరముతయులకె 9-6-194 

గా ఘు da బె క్ష్ గ 

సాయరం్యతైం vores సి తామర se షా 

సీల్డు le mpl కార్పొరేషసు రమిజ సంచ ఖ్యా తినాందిన 
వారిచే రివ్వున నిలింగ్నురో వారి భసీసువద్ల 

క్ 3 

తీనురొనబడునుక్ణ సెటు 1-3 రు ”/-లు చెల్ల శ 

ట్ నొ లె 

ఇంజసిరుగాక్మీనుండి ఉంచి ఫ్థాకోయు? 

(ప్రతులు పొందక క్ట్పును 

ల్మ్ముగా కార్పొరేళ్లుసు _పెటకలో 

రు, 275/4లు జీల్లించ్ళి అ చల్లోనా పెండిరుతో 
శ్రా 

జతపరిచి వ్ర 

రిప్పన్ విర్ణింగ్భు, | 

జాంబక్ వల్ల నరానుసు 

ధరాప 

(తేది 80-5. 48. రిమిషనరు (వవంచంలో ang గౌ వే “ats రిణి. అది 

తహ 3 శ్నీథుంగానూ, అమ్మోటంగానూ ఎనిచేస్తుంది కారణం 
డరు నోతీగు దానిలోని విలువర్ణోనీ ఓవధీ తైలములు-సరాసరి చర్మము 

లోనికి ఇంరుస్తోూ శాందక్, పాడైన పొరలను వెంటనే 

పూర్వ ఏచ్యార్థిసంఘ వార్ది కోత్సవం . 

హీందూపురం, మే 812 స్థానిక “హై 

స్మూ_లు పూర్వ విద్యాగ్గిసంఘ వారికో 

త్స్ము శీ టి. ఎస్. మయ్య గారి అధ్య 

కుతను జరిగెను, ఎస్. ఎస్, మూవి ఎం, 

సంజీవాచోరి మొదలగు (ప్రముఖులు (పసం 

గించికి. (స్వ వి 

జ్ మద్రాసు రెడి 

శు కవాళల౦ం, జూన్ 4. 

మదగాసు ' 2, 

7.10 తె. వార్తలు, 780 ఎనా, శేకుం 

యెలా 

తలాడేవి పాట, 8-0 ఇ, వార్తలు, కి-80 

చావలి కృష్యమూర్తి రిపొట,. 322-580 ఆర్, 

మహాలక్ష్మీ పాట, 2-ఏ0 ఇ వార్తలు, 

2-5 తె. వార్తలు, 2_1రటి, ఎన్, తాతా 

చారి ఫీజేలు, 4-0 మాయనరం గభోశను 
పాట. ళ_.50 ఎన్, రగుజరంజని పాట, 

6-30 (గ్రామస్తులకు. 

రంగవూజు నాటిక, దాదాభాయి నారోజి. 

(క చసత, 7.15 

వ విశేహిలు. (ప, వి సుబ్బారాయుడు). 

.8-80 వి, రాజారావు వీణ, 9-0. ఇ, చా 

ర్హలు ఇతర వేళల రిశార్లులు, .. 

తె, వా గలు, 790 | 

| 
| 
| 

శమనపరచి, క్రిములతో విషముయమెన నం రతన్ పద్దపరచి ఇ 
మాన్ఫును, జంమవుల (కొవ్వు క్షవన్నా నన్ గగరంట్ యిీవ్వబడి న 

చితూరు మునిసిపాలిటి మ దేదీచేయ లేనంతగా 

చుహ్తరు మునిసిపలు బచ్సుష్టాంయువద్ద సున్న 
మర్గుగుదొడ్డిని : స్టికొటాంకు మరుగుడొ ఆ _ స్త 

చేయట అనేవసికి న్ సీలు చేయబడిన ఇంట్ల చ శ్రా లక్కు ది బల ఘు 

మునిసినలు కమీవర్టశ్రీగారిచే 18.60.48 తేది! కీటకముల! కౌ టు లక్కు పోటు 
న 

సీ తీసికొనబడును మునిసీ 
ర్/.లు ధరావతు చెల్లించ 

పగలు 4 గంటలవ 

వలు ఖడానాలో రూ, 

౨, న అర rt నొప్పాగల పొవముల క్క కంవర ఎల్ల పశు జాంబ” చాడుకు 

వలెను. మునిసివల్గు ఖ FY గో రూ 1/- జేర్లిం ముల నోటుకు, (గ్రహమై సొనది, శమనపర-చి, నూను విసునివారక మెన బలము, 

చినయెడల "పెండ వభ్రమురెని ముగు చ వీజంట్థన్లా మెస సరు దాడా అండ్ కో నైనియస్బ నాయక్ పీఏ, మ్యద్రాతు 

వివరములకు మర్ధనినటు క్రఫోషనరు నారి 
(పాయుడు 3 

ఇ పీ నాగభూషణ రావు, 

మునినీసలు కమీషనరు. 
చిర్తూరు మునిసిపల్ ఆఫీసు, తేని 21-3-1048. 

ఎం, అండ్ ఎస్. ఎం, 

ఈ మైళ్వే ౮ బాడ్ గజి సిస్టంవై' 

బ్ దివి మడాను అ క్టుంశాలార్బేట స 

జను (అర్కోణమనవ పడమరగా 14/35 మెసనబిక లేకు సోల్ నీల్ స్టాకు క “కాటలయును, 

1 మెలునుంది రాణిపేట, కోలార్ గోలీ ఫ్ల్టు స క ॥ ఖ్ 

డాంచీలు కలుపుకుని దెంగుకార్పునీటివరకు) J. సెలూార్మ 2. గుంటలో. రి కష్టా 
మెయిం'"టెనెన్సు కంట్రాస్టుప 194క-వ సంవత్స క మ్ 
రము జూన్” 19.వ తేదీ శ్ఞశీవారము మధ్యా 4. తూర్చుగోదావరి.[ శ్, పో మగోచావరి. 6. విశాఖ, 
హ్నము 12 గంటంవరకు మద్రాసు ఎం. అండ్ ' 
ఎస్, ఎం రైల్వే చీఫ్గఇంజసీరువారిచే సీల్లు ర, ౯000 [లు పెట్టుబడి సేట్టగలవాశే దరఖాస్తు చేయనూ 
'ఇెండర్లు తీసుకొ నాణాడోను ల్ గ 

నెట్టు 1.కి పదిరూపాయిలు చెల్లించి ముద ర డైన సః ఫాక్చరింగ్ కం ws 
దరభాస్యచేసినచో, చండరు ఫారములు, ఇడర 
డాక్యుమెంట్లు జారీచేయబడును తలాకుుం పోను 

ళా ne) రి FG 

చెండిరు 1-కి రు 300/_లు దొబ్బున ధరా ( 

వలు పెళము ముందుగా ఇలింఎవలిను 
ముల (ne) f 

మదుర, Panne 

_ హిరిదూ దేశములో మిక్కిలి “పెద్దది యగు కర్మాగారములో సింద్ చకిల్స్ 
లిమిటెడ్ వారిచే తయారు చేయబడీన' సైకిలు, జాగ్రత్తగా. పరిశీలించబడిన, (ఫెశ్లుమోగు 

సామాగ్రితో. యీ చేశ పరిస్థితుల ననుసరించి ఎటువంటి చెడ్డ రో 

చేయుటకు యీ సైకిలు దృఢముగా చేయబడినది. 

యువారు; వారల సైకిల్స్ లిమిటెడ్ బొంబాయి, 

మద్రాసు రాజకావికి సోల్ ఏజంట్లు (అందలి 

il, కొ డే 

ల తు. లక్స్  ప్రేడింగ్ కంపెని పాలు Pp రై, తితుచునాపల్సి 

13, పిల్యర్ జ్యూరీ సారు. రోక్టు, "బ్రాంచీలు: మ్మడాసు. ఈ వెంగబారు పిట్, 

అంద్రా భా కానక అ 
శ గడ-దిన భంకక్సణాల్లో కన్న తయా ఓట్లు సణవంతంగా పనిచేయు క్ప ట్రోజక్ 33టావక్కు సేని చిన ప్రశన 

లైనా ఆకె శా వారి నిజమైన an 15,20 సంజు పడుచుగ కనిపింతురు. బలకీణక్క బ్రా కకక క్రి లేకుండుట్కు శరీర బలహీ 

నక, ర క్రనూ లినకవణు, చక్భరోగమ, విచారన ని న్నిదశటకండుట, తలతిరుపట్య ₹ రీరక, నసోబడలిక మొగ-లై ననాటితో మిరు 

ఇాధవడుతోం శే (పొ ఫెపర్ పార్కర్ చే కనుగొనబడిన సృీటోజన్ (టానిక్ శ్వ్యారా మోకు (కార్త కా త లశగలదు, తూకనః 

ర్ మెొందలు 10 పౌనులవరణు "పెంచును. వెక్కికు శాంరిమంరేనుపను, మొ ఆెకొకము 100% కాశప పడుకు, చిన్ననాడు యౌాతనం ళో 

వలె మొహుఖగాంండలము శాెంగీశంక మె సంవూర్జ్మ తజెందును. మో కండ్లకు శేజన్సుని చ్చీ ద్భృష్టి నభివృద్ధి చే యాను, మూ చెక్కిళ్లకు 

"పెదవులకు గులాబివర్ష్య వెంఫగును, నూశేండ్ర వంక సుమిం-చిన ఓక కోసి భ్రక్యసునకు న్ని స్విట్టర్లాండులో “ఓటోజన్ పాడ: | 

బడినజి, ' బకెల్లార్లు యీ ఆద్భుత జ"నధవనను (కనుము తప్పకుండా శేవించికమిదట 100 వీండ నవయ పగల క్ళోన్టు ముష్పడియేంగ్ల 
యువథునిన ల 'ఆలోగ్యవంకు డైనాడు, 80 90. ఏండ్ల వయస్యవచ్చిశా వోలీవుడ్ ౫ టీన్సట్రులిలో యా నుందును శేకింటి. యొక. 

నో శృౌాహములతో సమోంహనకరం శా రంగష్టలాలమిద నటి నున్నారు, పారిస్లో, సళ్ల ండులోను అనేకమ దిచే పరీమీంప 
బడి యిప్పుడు ఇండియాలో చొరకుచున్నది. , 

ఇడి ఇరువదియన శ్లశతాబ్లపు పరిశోధన, (ప్రపంచపు అదు శ్వాఖో ఎనిమిదవది. స్రీ లు కరీ కోజక్ కో శీవించిన 

మొదట గులాబి మొగ్గలవంటి సౌందర్యమును, మోహనకర మైన. ప మనకు gee: 7 సేవించ (పారం 

ఖిం-చిన (స్రీ ఆ పుకుసషులకు తేజోవంక మైన అదృష్ట ప్రరోజులు “భవిశేస్టేకులో గలవ్చు. శెంటనే “కీ కేజ్”? శేనీం చుట (పార 

భించి నూశేండ్లవరళు యావనారోగ్య దా! త్ర్ముల ననుభవిం హాహ. నీరనీం-దిన మః పిగూడా (పళిదిన్సము ఓ పౌనుకువే వగా విన్నను 

ఆరీగించుకొన్గల' శే క్రి కలీగియుండును, య స ఉన్టీ్ట్ర్రోజున్ట ౫ ఫళీళములజూాచి గొవ్చ శాపాలు, అన భవ్య. న్ 

డాక్టథు ఆ 'త్యాక్చర్యమున 'బెంకితారు, . 

“రీ రోజన్ 1) (ప్రపంచమంతటా (ప్రై ఆ సపుకుమలచే వాడబ్లక చున్న } ద్యితీ జో మైన టానిక్ _౩ వైద్యశాస్త్ర ప ల 

కని విని యెరుగని అద్భుత పరిశోధన, వంటనే కరీరోబ్రన్ట్ ౨ తీసుకొనుటకు (పాఠః భంచి. ఫలీకముల గమనింఫుడు, మీరు పరీ 

శంచి చూచుటకు ముందు నూతూక్రమును, అద్దవణలో రూపత్నూనొకసారి చూచు ౯ నుడు, ఒకవార రోజు లై నత ర్యా అడ్డంళో 

చూచుకొని మిశే విధంగా కనిపిస్తున్నారోో ఏవిధంగావున్నదో సరిగా గుర్రిచ.డి. ఉర్ట్యీధోజ్రక్ట్రై లి సేవన గుణరులశా మీరే 

దకోంని స్తారు, పిళ్లై 1-కి చెలరు ర్/-మ్మాత్ర మే. (ప్యూకింగ, పోన్టేజ ఆదనము ) | 

గ్యారంకి మా న్ ఆక్యద్భుత మైన నూలన ప్రక్రియ నివ్ఫృలషై నదని బుజావు చేరు ఏ శా ప్ర్రజ్ఞునినై శా వైద్యునికి నా 

శీజా ఏ మనిపీ కెనా' 500 పౌనులు రొక్క_ ఫూర్వకమా గా బహుమతి ఈయజడుత, 

ప్రఖ్యాత కమిస్టుల + ద్ద దొరకును, లేదా సరాసరిగా దిగువ వారివద్ద లభించును, 

“టి జికా లాబొరేటరీన్” బ్రండియా ఆఫీసు, 
వు "నెం" 447, బా, బ్లా 3% 



- సురకు నాడు. ఎన్నవ సాన చాచిడగొ టో ౧ గంటల పంచాంగం | హా! వా్యార్ల భారత శ చేసియుంజి8. అయినప్మటికిని నధ్యభారి నం! వైశాఖ బ ఏకాకి ఎ సేనల వ నర్వభారి నంకదెశాఖ బ ఏకాకి స కకక జనరల్ కతా | సేనల వురోగమునవము 
4S To! జాల కీ సహా ఆ ఇట్ల he జ స = ఎడు సత వా re rp | & డు 2 వేల గబముల క్ గిల్ బా ATi 

ss 755%. 

స ట్ర్ శేల్తివరి టే 
ii జత? పనునయ చేను, 

” 
వా జ్ ఇ వ్ క కీంంచుటుకు 

శ బా బె చాదతి జూళా 4 ళు కజారం ా ; నూ Fa జూన్ 1: కొండలతోను వ & | భారతనమితితో శాశ్వత ఒకం Se i స" ద్వాసకి ఇ కి రె్రిజాన్ని సా 7 10 $e న్య్రలతోను నిండియున్న కరో లం 3 on జ ఇఇ డిక్ వళ. మం ఇస +. న 
వనం అ తకు | కరే. కుద గ కొనుటకు రెయు వ క్ కార్యక తా భములస నిర్ణ రి గించుట 

బారము జయ పుచుం డను ౫ కష్టమైన (పొంతములో భొరత ని. 
dan sg క్ష tole Wai ము | పాప వ ప వారము అబ చీము... పొకేస్తాగ్ కులు ఆము (ప్రారంకించి ముం కన పోటు 

tats ~~ ల ము సాొందుచు న సు చం 

(సభఘత్నము అనధికార జ్య ఫె 1 మ మ క మె శ స నూరు 111 విల “సుం పసోయిర్. ఇస్సు 
స sane న క్ క. 
రత; మా ఖుఇలో హార వణనింనచి పనాస దుంసగీం( న . బవీయస్టావ ర 

సోదనాపాద్కు నబసో.. మి నకోతీకి ౨ జేలన నము ల భకములో 
+ 

ముం హన పి హక్రా స జు HER జ సర కరమ శో య్ 
కము SEs a బు న్ కను నమూః ములో ముంనుక క నష్భయున్న ళీ 

ముయ్నును. వా 'నమునకు ఫెరత. | స 5 3 . _ఎనిమునకు ని రత మన చైనికుల బు సరి ఏ Ag నో (కట్టనున్న. 

మాద రాబాణు, సమస్య; షో మాక కొం“లపెనుండి తు జా శకులు కౌల్సు 

సాకు ఎంటి సంబంధము | చంపిరి అవసోనముల నన్ని టరి 

భాటి మన “సనికిరలు ముంచుకు ఇల్ళీరి, చేదు. అయినను చౌ ఎవనటినుండియు 
/ ర జ సా హంణ్యాన్ పశ్చిమమున ట్ ల్ 

గురువార ఛభారతమునస్లిం పాకిన  నిరొర్ణి | రంగములో మన స వైనికులు. 2 “జేల్ధమంద్. 
'ఉమునకు హౌదరాబాొద్ చైననే హందగీం డుం డిన పక న్ 

ణి ae ; ది ఎక్కువగ ఆధార పశుచుండికి, ముట్టు. కంచి వశేపచుకా oa పగొంతమం3 
నే mw గా “ మవణం చాన యపక్షి i పణం -చినబారిని, గా డినచారి నేకు 

న - పాకిస్థాన్ నిరా ఇమున హైదరా as నుచి Ww <x న C లను చి కెలా పెట్టి దుం%గీం (డు పొక్షిపోయికి, 

అగా ల వ్ర ట బాదు కోపి కా గణనీయమైన ..., లకణ్ (ప్రాంతములో గిజ జిట్నుంది 
———_———— కనుక పాకిస్తా' న ప్రభుగ్వైము జా వచ్చు న్ దుండగీం నల్ల శే ఆన్నుస్రచే 

గన నో a మిరు చే చేలు ఇదీ క దరాబోదు చే ద్ద తై అ? సముసకఘు జః సద, "మేర్చ: గా మన విమాన 

కష! - టె] ములు సకొాఐములో చర్మ గ కొని ఆ మోాకన' చేను 'వేలువె కడతాను” ల eR శ టా అద అర Sa ప గ్గు ల జాం పి అ యువ ఎ (ద్రవ యును త్స్పెం చెను, సకాలములో దహ 

అన్న: ష్య మొదట్నుంచి పన్నా గారి 
నని భౌవింపబడను, అటి అవెవా |! యము చేనిన౦: మళ స పొంత |పజలు మన ట్ ( 

విధానము, వా విధానమును అనుస బను తొలగించుటకు బ్ న్నా హా "ైనికులను, “జై మాని నికులను అత్యంతము 
శు క ఆ రా నో క | శొ నియా రీ, వ SPN wee (్రకటనమును చేసియుండ | క] యా కనున ఆ పాకిస్తాన్ను విలుపుళొను SES wt జయ జ 1: జ: యూర ష్ట్రము 

' dl న స లు న కృ ఎలువన ఉద్" రౌ)! బాలి మాము+లుపరిని కు లేక్ష శుటువళ్లు ఆగ టకు ౪ విఖానమె శరణ్యమని, నాదుకు వొట్టి మేయు జంగక స్తు అన్న తుల ఏతమణా పాకి సానుకు పారి 
"వార నమ్మక కము. ఉఇంతనరకు, ప కుగాక్క మ రీవిధానమునే పోయిన ముసి ములు తమ నృభాముఐకు 

ఇప్పుడును. కాళ్ల సంస్థాన వివ ను. పాకిస్తారళు కూడ | 925 గె తారంగం. ఒక ముస్లిము 
యమున. పాశిస్థాన (పభుక్వము ర గమాదము ఘట్టి నగలు Br జ్య నిన్న ప. వచ్చెను. (అ. యం 

గ్గ న ట్ట. స. =e గద. = 
అనుసరించిన, లనశథ ముకు. 15 ఈపని గారి సానుభూగి' డ్రకట క a వర్తకడిపై 

' పట్టపగలు దాసి నై wis పో్టుకొని భారత 

'జేళముతో న మాధథానమునకు రా 

కున్న పర్షిస్థితులు విష మించి పస్తు 

తస్థాయికి 4 గంగము నాటిన గను, 

జిర్నాగాంన కాశీ" 'వీవయంలో 

ఒకవిథానమును జానాఘ 1 7, హాయి 

దర బాదు విమయజుున కేవొక్ర 

విధానమును ఎనన క సనా 

లత్యమును 2 హంసా 

| మోదశా బొద్కు ఫాకిస్టా న 

విధానము, వెపెన్నటి దినము 

హైదరానొదు వత్త "కెపాడ్ రాయ 

బరలకు గ 'వర్నమ జనరల్ 

జన్నాగా రిచ్చిన సలహా ఈ విష. 

యము'న స్పష్టముచేయుచున్నది. 

డ్ ద్దాల్స్ వన “సంస్థాన భవిష్యత్తును నిస 

యంచు. అదీకొరము సంస్థానాధీ 

కక నడ. సంస్థాన (పలక 

గాదు; సంస్థానమునందు... స్మక్రమ 

ముగ పర్వడెన EEE 

జతాసే "జానా 1: కట్ ష్ పేక? 

మలి దెషమతి వ్యాపార కార్యాబయము 

లోనిక్షి నిన్న సట్టసగలు నేలుషరు వెంగలు 

ముసుగులు జేనుక్రాన్సి తుషాక్తీలు భరించు 
పచేశించి ఆఫీసు ఎారంవరినీ నిం'బెట్టి 

7,500 కా పాయలను దొంగిలించి తపం 

చుకు పోయికని తెల్సిన వం లే 

న్ కోయంనా పాకి ప్రాజెక్టు: 

ప్రముఖుల “సరిఫీలన 
నకూలేదు, కాళ్మీరుమై దురాశ చేయగల వై శీకనహాయను గాని, 5 
మణ జపుచున్న సరిహా సు ఆడిక్ళ నిన సవోాయములు' గాని wa సు న. నువ స 

en సాగించుచున్న పాకి యను ముని ము న్నా గారి త షః త న వ న 

స లది” అరి పాకిస్థాగ టనమును ' పురస,_ రిం చు క్ ని | సాయజలఘు కాలము జంపా క 
మ గనర్నను జనరల్ శా వు బలపరచ | పయ | “ఇ కో ఒకా వెప్టను 'నిర్మించు 
ఉన్నా గాయ వాదించిరి. ఇప్పటికిని | బై ఏన; | చ | చున్న సందర్భములో దక్కను. కహా 

| ల్నింపవచ్చును. కాని అందునట్ల ఏ | ఈాక్షీమందలి సునూరు 60 మంచె '్రమఫి 
Se అనాయయ షే సమస పరి స్కా రము. కాళ పౌర శ్రామిక, వ ళకనాయసలు గర అ 

కాసి- “పాదరాబాదు భవి పోవుుటగాక... భారత పాకి స్థా? వారంనాడు (వాట్ట వ చేశ మును 

మ్యస్తును"నిర్ణ యం చ చవలనీనది స్మక్ర . నంబుధము _్రగుతిమించి సంఘ్: 
మముగ ఏర్పడిన పాలకవన్షము | న యాపొయలు సర్చు కెగలఈ 

ఉక. తవ పనిసశియగుసను. 
i 4 లు పా.: పజల నో. yA OE వారు ea 

అసి, మున్న టిదినము జిన్నా గస ము య & లు లన ఫే. ల్ బెల్లు విద్యు 

అద డా కయ రొళ్ళిన్నుము కాగలదు స లయను 
(పకటించిని. అయా చితముగ ans తాన ఇల రాడా ది జ పతన వివము.ను తెలిసీ నాన్న 

భారత దేశమున కొక నలహోను హా న. వదం పొర ై”మికులు హనీ). sry 
౧ ట్. జ శ iy జ్ కూడ ఇచ్చిరి. సంస్థానము is ప్రనధుల సభ క 

3 re Ce ane గ నవ్య్వమును ౫ “రెంచి ఎంపి శుక ఆయి స్ ట్లు చ క్రొ శమం! వాటం TiS ర్తి నష్ట స్ప జీఎముతో జమున యుటకు | కొ శత్రమం[తి హళ్మాడ ల్లన్బా. కత | నన ళ్ లం మ 

బల్మ పయో గము కూడదని. అది లంక ఎల 15 మాడ్ Ese ఆనిక్ష నిరి ట్రంపు న్రికదలి ఒళ తీరా యు 3 వేసిరి, 

తీ నిలు వైరి? సం సీత, న్యాయము, 

వం మని “తల్రీసక, 

(al రములకు ' 

ఆంతెగూక్ర' 

మంతి బూర వ os క ఇంజ: సయ కనా ఎజ్రా 
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యే సంబరగన్నో్యా చేకుం₹ా చేసి చేస్తూ, ఉన్నదనుట సువిదెత మేలని, భారత జేళము 
వ + క్ . అ 

+25: సేనలు, మసం? 3 సయ దతీరనోం త చేరవలెనని పహైదళాఇాదును. "బలా 

దున్న నాకాను ' వీరుకోననిషిననన 

న్య్యూమయా ఈ భ్ కేక "నకి బ్రా తి పక 

తా “రంచేయుట ఎందుకో, నుక బోథ as 

పస శడంకేదరి అన్నారు. ' 

మరికౌంత వ్యవశికావాలని 
యూదు రాజళానీయెన శొల్ ఆవ్ప్ 

నగరమునకు 7, 9 మెళ్గ కూరమున ఇనా 
సనా అనచం( పా య 'మొసారింసబకి 

సుకం స్ సంచుచున ఇరా! రతుణ ర టె నవ. ఎని క్క 

కాచ్న్య్టాలయమయు చీరకు అ ఏం-ధినదె. 

భారతప్రభుత్వం వేనీన చ. 

చె నిర్ణయం చేయుటకుమరికొ ంతేవ వ్యవధి 

పలసీనదెగా నైజాం నవాబుగారు ఢిల్లీ స 

కౌరులను కోరనట్టునూ, అ్రకొరం ౫ హై 
క బొ అఆపీవ్ కు కాశాయ 18 మో 

“దర*బాదు Apes మోకీలాయక్ అలీ 
దూరములోనున్న 3 శాలి బసు ఆశ్రమ 

శ గారు ఈ 9 గ “పారంగాని శనివారం గాని 
చుకొని, ఇనా నీనలు) అక్కు సినుం చి 

ని చీ పోగలరనీ అం తక "హైదరాబాదు 
"బల్లకికు తూర్పుగా 10 మెక దూర ట్. (శపత్రిక 

న కలిగి విశేఖకీ డ్రాస్తున్నాగు. నై సహాం రాజా నిం 
ములో నుకా." యూదు నినాస,పాొంత 

వ స. గ్ జ & సలహాదారుడు సర్ వాలల్ మాంక స్ 
ముక్తి సాసవావచున్నవని' ఇరా] రతుణ వ న్న ర్త 

తా స్ట హి త్వరలో మాదనాసెదు రాను న్యాడని 
"కార్యాల నం (సకం చేను, భాస్ఎలి| ఇ. mr ' 

ఢిలీమం శ" జలువడిన ' జా రను ఇక్కడ 
పంపింగ్ oa ar hae ముఖ్య మ | 

సేవ పుకొనూ ఇరాకీ సీనలు తిరిగి wre 

కొనినవి, ఇది పషల్అపీవ్ కు 7 మెళ్ల దూకే 

ములో నున్నది, 

కౌ రారో సూవరమునుండి J యు ను 

భయవిస్వాలులై ఢి వాతులను, తత గా తులను 

వదలీ పారీపోప్ల చున్నాడు. 

సుస్తావ్య ూ యూసనుసావరమును ఇళాకీ 

విమానములు (ప్రదంకోము గా దాడిచేసి శ 

నుల అబు సాయుభ కవసశకటములన్ము 

అధి శైరవన్హాలు ye సైనపర* చెకది,. ఆయన ఏ 

"లేవ్ వచ్చే దెూ త్రం స్పస్థంగ్యా "తెలియ లే 

డస ప్రభుత(ోవ వేగి ఒకడు ఆంపత్రిక 

వికేఖకీకి ఇప్పాడు, ' భారత్మ ప్రభుత్వంతో 
చేసుక్రొనదలచీన ఒదంబక్షికను సరిదెద్దు 

టకుగాను హైదరాబాదు రావలసీం దిగా 

“నైజాం మూంక్ట్ నొక కబుకుపంపారు, భా 
కొత ప్రభు గ్యీం తో జరుగుచున్న 

రు య హో రా. 
(ము 

ఆయి ర్మ i, 

కాగాక్కు. శతృమ్ములను. ధ్వంసం జేసినవి. | వీరు అత్యంత (ప్రధాన భూమికను నిర్వ 
హోగానా తన సౌః 'రములనుంకి ఉఅపసంహా | పొంపగలరు, అసలు మాంక్టృన్ మేమాసం 

మథ్యలో సే బాదశాబభాదు రానలసీయుంం 

జను, కొని వారికి ఇతర్యశ" పనివుంటం 
లోడ నిర్ణంయమెన విధంగా 

అయినా ఇక్క 

కించుకోశలని రో, చ్చేను, ఆని ఇరా: శకట 

నబో 'తెలుపబేను. 

* పొల సీ్నా మ్యురంగము*?] యూదు 

విమాన వణ సా కాటా చకుగా పని 

జల వారు 
22) . "| 

*పళకపవోయినాము, 

మేంయుచున న్ని, . | ఉరుసకున్న యావక్తు విషయాలకూ వారికి 

ఆ గజ దంగు? Ea స్య ట్ర చేన్ ఎప్పటేకప్పుడు తెలియ? జ్ళ్తూచే వున్నారు. 

సు గళ సన్న నహి నూ సీ కనే నిష మాంగ్ష్యన్ సామూ నష్టంలో పై జాంక్ర నద 

యా వినూనగులు దాడిచేసి ణం పంపక అపారమైన, అచంచలవై'న విశ్వాసం 
లను ముంచేబేస్తినరి, గులాూ రాం చ్చు: వుండె, ఆసలు (నస్వతం అనులులోవున్న | | 

(చక్కు ఉన్న ఇవాకీ భావర కు సె | యగాతఫపు జశంబనికను తయారుచేయ 
య 

చేతిన హా 

మజూభ్ క్ర ఆన్నేయమయుగామున్న ఓక 

హరిలో సల్ నక గక ఏంతో (డ్డ హస 

హుండి, 

యువ en బాంబులు 

రాముకు యు యూమబటు జ కమం; చుక్షొ నిరి, అంక్యసయూభాన ంగువిం చి దాం ఆధి 

కుల అప్ వ్ క ఆన్న య:ునా 15 మెన్, | కారకగాలు సంతో అఆకగా వునా గ 
లిగా జ్జ 

దారయులో నున్న రికో పె కతపి మరో గెండువారాణతోే శాళ్వత ఓసంబ పేక 
త మ ళ్ గా 

యక్” వమానములు చాడివేసనవి, కుడిదిపోగలదని ఫకీరు భావిస్తున్నారు, 

శపో మాపో న్యూఢిల్లీ లోని హైదరా 

బాదు ఏజెంట్ జనరల్ 
యార్ జంగ్ బహనూల్ 

మో న 

నవా? జైకా 
ర 

“"హాదరావాద్ 

న్ "గారితో 
జరిపి న శం డు తిం పుల 

నైనం. “నెజూంక్రో నిజేడింపగలకనీ “తెలు 

స్తున్నది, : 

వి, పి, సునన్ 
= 

హైద్రాబాద్ పతతి 

వాయిదా పడడానికి 
“కారణాలు 

. న్యూఢిల్లీ జూన్ 1: మైదరాబాదు 

(వఖాని మార్'లాయిక్ ఆలీడ్వారా పంపిన! 

(పతిపొదనలను సూలం గానెనా నైజాం 

అంగీకరించి లే య. సం స్రానళాఖా శ శౌర్య 

దర్శి, వి, 'పీ. మాననాగాట మోదరాబాద్స్ 

k= జగ్భరని తెల్లుస్తుస దెం .వైజాంసమాధానం | షె 
చేకీవరవా మొనస్గార పాదరాబాదు 

కార్య క కమం అనిక్మయంగానే ఉంటుంది, 

మీర్గ్లాయిక్ అరీగారి "ద్వారా పంపిన 

(వతిపాదనలలాోో 

చుబకును, ఇతర అంశముల ban 

శ్రీను aa ని నదిగా సాదరాబాదు రావ 

“నెజాం పధుక్విం మీనదాగారని ఆహానిం 

చెను. ' భారత భభుత్వ (ప్రతిపాదనల (వ 

ధాన సన్యా తేయులను గనుక చూదంరాబాదు 

అంగీకరిం చివుం ఘే, అప్పుడు మీనన్ గారు 
'ఎళ్లి ), పినరములనువర్చిం చికమాధానాన్ని సా 

ధంచుటీమ చేయు (వయత్నములు భలీంప 

గల అవకాశము ఉండునని 

అభి పాయ ప నుకున్నారు, 

సం స్తైానశాఖా (పతిపాదనలక్రు ఆస 

దిగమేని సమాధానంపాంది శా 

డ్రీథాని 'సృక్షవారంగాని, శేనివారంగాని 

ఇక్కడికి వస్తావని అనుకుంటున్నారు. 

సు్యదట అనుకున్న (భ్రకౌరం వీరు గత 

వారాంతంలో సే ఇక్కడికి రావలసీ ఉం 

జను, వారె చయాణం వాయిదాప శకం 

హైదంబాదు (వధుత్వం, జ్ నేన 

విపయుణులు 
Ca 

వల్ల 

(ప్రతిపాదనలను విశేసశద్ణతో పదిశీలిను " 
— 

న్లదని ఊపీాంచు శమైనది. ) 

గారి అప్పీలు 

జూన్ 6 న విచారణ: 

జ 

ళ్ ఆ అన్న లీ 

రాష్ట్రకాంగ్రెస్ ప్రకటన 
విజయవాదచే, జూన్ 1; మం తెన 

'ఇంకౌ ఇతరులు తమపై ఆండ్రూ) 

శాంగ్రాను కమిటీ కైకొన్న (శ్రమశితణ 
చర్యలు అప్పీలు చేసుకోగా అతి ఛను 

విచారిం గ. రాస్ట్రిస సతి (క్రీ ఆర్ 

క్, డెవాకర్ (రాజ్యాంగ 

సభ్యులు గారిని నియమిం వెనన్కీ విభారని 

జూన్ 6వ కడీన విజయనాడలోణ 
రాష్ట్ర కౌంట్లెస్ కార్యాలయ యఘులో 

జరుగుననీ ఆం, రా. కమిటీవారు 

(వళటించు చున్నారు. 

వ్రీ రామానందతో 
రాయుబొారనుులు' 
జరుపలేదట 

చూదరాబాగ్, జూన్ 11 సాదా 

భాన్ (పభుత్వం స్వామీ రామానందతీర్థ 

తో రాయహారతులు జరుపు చున్న దనీ, 
(చళుత్వి (ప్రతినిధులు జ్ఞయనను జైలు టే 

కలుసుకొని సషో 'వతిపొదనలు కిరి, 

ఇటీవల అనేక ప ర్యాయమనులు వారలు 

(పకటిత మైనవి; ఈవ్వార్తలన్నీ 
మని తెలుపుచూ విధి సందహెవర్సీ వ 

ర అను సం స్తాన 

నాయకులు సేవెక పకటన "కొవించిక; 
పీకు స్య్యాఘా రామానంద తీగ్ల ఉన్నై 

దరాబాద్. సెం్మటల్ = శలుసీంచే గత ఆది 

వారం నాడు వికదలవేయ బడినవారు. 

, భలివ్యదాజకీయ క్యోస్టవి సయ మే 

ల 
నక! 

కొం, 

శ 

os క*ంగ్రాన్ అభ్యకనితో మె “పాద 
రాబ్రా5్ (పభుత్వం యింతవరకు ఏవిథమె 

న రాయబచారములు జరువ 

పైదులో జరిగిన విషాద సంఘటనల గురిం 

చి పంవతించుటకు, జై ళ్ళ మం (తి మళ్ళి 

వన గారు నూ శ్ర ము ఒ క్క సా 

ల వలిరనీ వాకు తెలిపిది, 
ది బౌ 

ఘ్యూనిష్టుల అ ర్తి 

'మదశాసః , జాను శ్రీ మదర్ కోటు 

ఎదురగా జేతు సుమారు ల) మందికళ్ల క ఈ 

నిస్టలు (స్ నోధం గావించిరి, 

జెయిలైకో నిరకేన(క్రతం చేయున్న క్యూ 

నిష్టు మై గీలను విడుదలచేయాలని పోన్టీసు 
వ్ లా లా న్న i 

రాజ్యం eres శ్ర ప నీ 

కోటా 

భోలీభు డిఎ కమిషనరు రిజర్వు? క 
ల 

నాకిని లా వీటో 

స స 7? ప్త మును, 

జక సొద 

sy ఫ్ 
శనుల” 

ఎక్కించుక 

Te Ph 

di {3 

స్ కన్నమారు నెయిలంలో 

రు 900 వాంచ కతూస్లని జ్ఞ నుం నా ఫ్? 

వాళ్. ండరికి సాకం 'స్టలు మా కు వ మేనా 

లని ళు కోరుచున్నా రు, బొకథన కకం 

స ఒక్కడు బనిజొ 

రా కేభలు' 

కొన్నింటిని విళదీకఠిం 

వంతెన వెంకటరాజు 

స్రౌంతరములలాల్ వీచె! 

జంక్ కటరాబాా ఆలపాటి వెంకటామయ[ | జ 

ఆయ భా గ్గ | 

కాౌం(_గన్. 

లేదని సలర' 
బీద 

“దూ త్ 1వ 

ేలూరు. |. 

Se) రిని, - 

| ఆర్థిక సంఘసభలో 
వంత్తయి వివరణ 

ఉదక మండలం జూస్ 22 అసీయా 
దూర హాజ్య ఆర్గికసంఘం ఇవాళ పనిలోకి 
దిగిన ఒక గంటలే చాలా జటిలమెన 
సమస్యను ఎదు రొ నకల నీవచ్చెను, ఖం 
డోనీశీయా రి పబ్లిక్ కోమిమన్లో విడి 
గా అసోన్సి డేట్ సభ్య త్య మీ వ్ర వలనా 
లేడా అన్న చే ఈ సమస్య. గడ చిన సారి 
బాసు యి టో (ఫేలిప్పయిన్స్రాలో జరిగిన 
సమా వేశమందు ఈ సమస్యను అపరిహ్కృ 
తంగా విడిచిన Era అయినది, భద తొ 
మండలీ ఇండోన్ సియా రిపబ్లి కాటా 
విసయమె పీవో. ఒకనీర్లయము. చేయవలసి 
ఉన్న వస్ కమీవననా ' మరుసటి ' ' సమా వేశ 

మునకు ఈవ్యకహారముళు వాయిదా చేయ 
వలెనన్తి గత సమావేశంలాో తీ ర్యా నించ 
బడెను. కోమోనవాొక నూతన అధ్య తులు 
గా ఎన్ను కొనబడీన శా! శాన్ ను శ్ య్ 
ఈసమస్య పుట్టుఫూరొ శి త్తీరములను సంథ్నీ 
స్తఘుగా సవివికించి, దీనిని సం న 
"గా పరిహ్క_రించుటకు కొమివనాకు 'సంశ్లూ 
య ఉ గ్షాటించిరి, ర్ 
బిక విడిగా సభ్యత మిస్యికూ దనీ చెడ 

చా స ఇండీస్ కు అంతటిక్సీ కలీపి అసో 
ట్ సభ్యత్వ మిప్పెం చళ్ళ తెనన్సి నెద 

రాండ్ (పుతినిధి వర్ల యు గతే స నూ చేళం 
లో వాదిం-చియుం జను, జా! జూ వాను 
_త్తయ్ ఉపన్యనించుచూ ఈ వ్యవహారము 
నన రాజా స్దింగంతో గాని రాజకీయంలో" 

నిసధిబంనము లేదనీ, కమివ, సొ "పట్టుకున్న 
స వ్రముంద్య ష్ట్యానూ, వేయవలనినచ్భ స్యా 
నూ, ఆజేపవిన సభ్యత్వ మిద్బ్చుట అవ 
సరనూ కాదా అలి మామే విచారించ 
వైౌననీ ఈ గ్రాటిం చెను, 

ఉక్తమ్టిగ క ఈ దేశములకు స సభ్య త్య 
మివ్యవ "కనా లేదా అన్న, విషయమును 
స్వతం| తీయుగా నిర్ణయించి వ వచ్చును, అ 
నిర్ణయించదలచని " పక్షయులో; ఆ శి "క 

సొంమిక కాన్సిలుకో 'ఈసిసయమును సజ 

దెందనచ్చును లేదా ఇం కొనీషీయాలో 
నాజకీ య పరినీతి విశదపడ్యకరకు వ్యవహా 
రమును వాయిదా "వేయకచ్చును. క మా 

అనుసరించ. దగెకవ్లో 
అ నిర్ణయిం చన టను ఈవివాదలోక్షి 
జ! కేన విషయములకు అనవనరం-గా 
జొప్పించకూ 'దన్మీ జానొమ క్లోయ్ “హెచ్చు; 

రిం చెను చెదర్గాం క్ క్సౌ ప్రతినిఫింన్ల నాయక 
డైన పా॥హాక్ "జిలిసె న్పెస్ జ్య సక్షట్రనలోే 

ఇంశొనీషియా 'అంళీటికీ కళివ'తీహీని 
యట్ 'సభ్యత్విమిన్పించవబెనని ఫ్రశరుర్ణా 
టిం చెను అనెదక్లండు పేరని శర్ణయలో 
వేగు ఇంప నీకి సభ్యులుహణా 

ఉన్నారని UE దట్ నాకు బాలా 
సంతోషముగా నున్న సే మా (ప్రతిపాదన 
నెగ్గిన బ్లయి'లే, aE shea 
మెజెళన నలునర్సు కంచ "నషి పతి 

నిధులతో నూబేర, చ. ms 
వస్టముగా ఏర్ప కేట్రర! 

జెపి నీక 

ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగ్రెస్ 
అలో 
౧) అ ౦ఘ (© 

13 తే చీరాలలో జరుగుశం 
ఆం[ధరాబ9 కొం గను నరం భన 

మా వ ట్య టం. (జె వ్ వ 

'కాద్ఫు 19 కే ఉదయం 1115 గంటలకు 
నంారి నళింసహారావుహాలులో జరుగును, 

1. నూతన ఇొర్యవర్షం, అధ్య కు ని 

షన్నిక 2. అ, భె, కాం, సంఘ సభ్యుల 
ఎన్నిక, 3 ఎన్నికల తగవ్పుల విచారణ 

సంఘం ఎన్నిక ఓ U 'చెంషీయల్సు 

కమి.నే ఎన్నిక్క 5. రా, కొం, నేచాదళం 
బోర్లు ఎ ఎన్నిక, 

: 1946 మే నుండి 1918 చే ఐరకు 
"కార్యదర్శి నివేదిక 6. అ ధ్య ముడు 

ప్రవేశ బెట్టు యికేర విషయములు కెర్య 

కనుమనందు చేరాన బడినవి, 

నిబంధన (ప్రకారం 

= చూపాయలు సభ్యత్వ 

రుసయు ముందుగ గాల్లించి, యనూణ 

పర్రమునంగు సంతకం చేసినవారి సభలో 
పొబ్గాన అగు బం, 

182 

, కొల శే పరి 

ఏ తేదీ సాయంకాబం 7 గం, తికు 

పతూ్య్యూరు హైూోడునంను అరుణా. కే 

శర . చేరస్తానముం సపమున ' వి కుంగిడ 

పాదంపిశ్లేగారు భళా ంతుని గురులీుఎ 

గరి పప పన్యనీంతురు. 

ళ్ హా తనం 

శనివారంనుంకి తిక 

గగ ద్రగ్ఞోంక్త్ 

108.2 

వేళకు 

నుండి 

ప! 

ఎండో అధికం కొన సను 

“హాచ్చు-స్కుు నిన్న మంగళవాన 

నుమూరు తి గం.ల 

చల గాలీ తిరిగెను, చేరు 9 గం, 

కోడు తీవ్రంగా నుంది. 
జాను 1వ జేడ్ ఇండి 

యిలు కోటాగలనార్కి కోటాలో 9/0 

మే ఒజసంగ బడును, 

టా ం. జూ నాళ 

దే ఉం జనా, 

వాం 
మాత వంకలు 



ఆసియా రా జ్యాల 

"అర్జీకవ వృహాసభ 

ఉదకవుండలములో 

సమావేశము 
మంసలం, జాను 1ః 

న అఘయులో జోడ్చూరు వుపో రాజా గ” 

అ ఎంజాకొలపు నివాసమంనవరమనస ఆర 

నయ మందిరములభోని విందుహోలులో 

అపి యా రా “జాల 

(కమ హాసభభరూ వేశ మెంది, పోలు అంతో 

ఇనటేను నివాసులు పవచబడె యున్నదెః సాల 

EN జవ Shas 

కాన (పా సస్టరాజ్యా ప 

సక్తులతో అ అలంకరింపబటెను. ఐక్యరాజ్య 

సమితి జెం ణా, మధ్యలో గుం|ని తెల్లని 

బింబముగల  నీలంగంస గుకగల జెండా 

ఇన కసోనమోద (లావ 

కటుబడైను, తెలని బింబము (ప్రపంచయు 

౫ానిక్తి చయుకును షీలివ్ చెటుక్షగొ 
ట్ లు 

చుటబ కెనటుం చేను, ఆ చెటు కొమ్మలు 
(పం! యు ఉం అ 

ee జ జెంగా్ం రద యా 

అగికసభలోే సభ్యళ్వంగల , 13 

"ర! జూస్చలవాని వెండాలుగు తగా గ్రోలాశ 

కట్టుట సను, అహాలులోని సోడలమోద అవే 

కర్మ్య మొన యితర అలం కొరములు కలను, 

వాటికం యొ క్కు వర మ్య తరగా 

విపిగ వర్ణ ములతో విలన్స్ లుచున్న యూ 

పతొకములు కోభించుచుం డెను. 1ఇప్పు 
డున్న చ్ మూ తు మహారాజా గాని తం డై 

గొప్ప SM ఆయన "వేటాడిన మృగ 

ములతేలలు కొన్ని ఆహోలులోకలవు, 

ఉదయము 11 గంటలు కొక వ్రూర్వ మే 

హాతులోని ఆయా కుర్చీలన్నిటియందును 
+ సరల ల అట కన వచ్చి కూర్చుండొవల లసిన స లందరును 

పచ్చి కూర్చుండిరి, 

ఆరకా మోూరుముందిరముమోన ఐ కి 

రాజ్య సమితి పజెళము 70 అడుసలు 

ధజముమౌద కట్ట కటబడిను, ఈ దూర(్రాచ్య 

ఆసియాఖండ రాజ్యాల డో కస్య యొక్క 

కార్యాచరణ కార్యదర్శి యగు డాl వీ, 

యహప్,లోకశా! భనుగారు యీ జెండానుర వ 

ఆభ్యకుఫృిము 

మలు 

సంపా 

యు 

ఎర్తు 

యం 11-80 గంటలకు పెళత్సి పతాక 

గోహణజరిపిరి, (ప్రతినిధులు (పేతుకులు 

౨00 మంది ఎండలో పచ్చనిపచ్చిక ముదా 

నముమౌాద 

రోహణ జరిగను. 

ఈ పచ్చిక మెదానములో స్తూల 

మొక్కలా అత్యంతరమ్యు ముగా ETE 

బడెను, ఈ పూలవనముసకఏు యీ సంక 

తరము ఉఅదకమంచడల పూలవనములలో 

మొదటి బహుమానమాయబ చను. 

మహాసభ్గలో పొల్టూనుచున్న 18 రా 
జ్యాల Eon? వర్ష నాయకులు అకారాని 

వరుసలో పచ్చగా ఆశకారంలోడాన్ను 

బల్ల చుట్టూ ఆసీనులై నారు (పతినిధిః సై న 

లక్ పందిన ఇతరస భ్య్యులు వారి చా 

శలపనుక వరుసగా కూర్చున్నారు, క్ 

తోచీ చాదాపు. సభాభ శనంఅంొె ఛిం 

పోయినది, సమావేశానికి అన్యడుతవ? ఫాం 

చిన మిగసయుల్ కాౌడర్నో, ఐక్యరాజ్య 

సమితి (పథాన కార్యదర్శి గ మూనవ 

ప్రాచ్య ఆర్థిక సంఘశకార్యదర్శి పీ 

లోక నా న న్ eer 

“నహ, మృదాసు గ: రగు సర్ జర్ 

బాజ్ నె నాగు? ఆకారంలో పన్న బు 

మలుపులో కూర్చుండరి, 

నిలువబసీయుండ-గా 

పం కిక్ 

అధ్యకు సై సానరునకు ఇరునై పులా 

గారక|పేకీకులు చై సతి సర్ సీ, పి, 

మం 

శ్ 

"మ స్వామిఅయ్య వ చైన్న రా ప్ర 
యక్ క్ 
(క గులా కూర్చున్నారు. వచ్చిన రు. 

లలో (ప్ర్రీలుకూ డా జాలామంది ఉన్నం 

డున shes కాస కన్నులపండు 

a 1గంటలకు 

వర్న క్ 

చాల్ల" నాతో దధానా 
డిక్ Se "స్టైల్. నైలు 

భవనం సింహా దారం చేశిను, 

గ 

చేతిన సారులు కరతోన్తు సెట్టి నులు అ 

కీంపహాద్నారం . స్త has ముగి 

ముల్ కాజర్నోో స్వాగతం చెప్పి లోప 

చీకి తీసుకు నకు పం గ్గ “సానా 

నుందహాసం వేస్తూ (ప్రతినిధులు యావ 

నందీ గౌరన సూచకంగా తేని నిలబపె 

ండశా భభాపనీని (ప్రవేశించికి,. 

ళ్ పంటు సే సహీజేశానికి అధ్యశ్నుతి 

వహీం-చిన కాజ్ శభ (ప్రారంభమైన 

దని (నకటించీకి. ఒక్కు_క ణంలో కర్రి 

ఉపన్యాసం యెంచి భాహలోకి తరమా 

చేయ జబ ను అన ర తె ళం 

అ.ధ్య తుడు చెన్న నె ప్ల) గవ 

ర్స్ ప్ 

వబనీందిశా కోరినాయ, 

జ 

నెరి మాభాలాశే 

యమా 
ఆల్ బెస్టు 

మాకు గవర్నర్. ముక్త సరిగాం ఆనీ 

జాల చకుత గంగా నూటా కి వివి 

నుర కవే డ్రశినిగులకు స్వాతం 

చెప్పాం. ప్రపంచ ఎలో ఆతి రమయ 

మైన పన రష్టద పట్నం ఉఊఉదకమంవలం ఆనీ 

ఢంవత్న్సనంలో 1 మాసాలు కూ నగరంలో 

ఉంటం అమితౌన ంవనాయకోమునీ, "స్టా శ్ర 

జాన జూలై మాసా FE వ పాతం ట్ల షే 

రచుజీయే వ్భేశా నష్ట అనుభ! సంప సాకం 

జ్ఞాదనీ. చపా ఇను అంగు" ్ట 'ఈళిని? భుబు 

ఈయ వదీకుతో తమరి నిర్వహణన 

శ్రీంజిషూలకని శె మాశివ్తనా వ 

శ్లీకేలత 1చళిళ వల్ల మ సమా వేసా 

| బీరార్ సరి హద్దుపై 

రజా కార్ల దాడులు 

న ప్రభుత్వ: ఆందోళన 

సారమును న నాగపూర్ జూన్ 1: 

రజాకార్లు హిదనాభాదు సీశారు సరిహళు 

పొడు నా జరుప పుచుశి 

పొన్ను వా ర్తలు వచ్చు చున్నవి. మే వికి 

శేదీ రాత్ర రజా కొద్ద 

are ధమగాంక్ అను (గానుం'పె చాప 

చేస్తీ 40 పర్యాయ ములు తుపాకి కాల్బ్పుబు 

జరిపీరి, మే 2 వ చేదీ మధ్యాన్నం రజా 

కౌ జమానా అన్నుగామం పెకి దండె డ్డ 

పెళ్లి "ర్వి న రబాశకాగ్లు మ స 

లు ముందుగా" చే “తెలుసుకోని 

తగిన జాగ త్రతో ఉండుటచేత దుంవగుల 
ప్రయత్నం విభంమెనడి, బీరార్" 

ద్దుకో క్ర చాలాద్యారగా. హైదరానాదు సంస్థా 

నంలో ఉన్న వరత్ అశ (గానుం రసా 

“ఇప్పటికీ (అజ కాళ్లు 

పంగా నాలా 
mp యా 

సగివా 

కార్లకు ఉఫోపట్టు. ఈ (గ్రామముే సావన 

రము గా పెస్ట్ శా ని రజాశాదు 

దండయా (ల్లు వీశార్ లో కి 

సాగెం- చుచున్నారు, సరివాద్దు (ప్రాంత 

ములలో అనుదిన మూ ఫెతాహము వ్యాసించి 

పోవుచున్న ది; మధ్య , పరగతాల (సభ 

తపము ఈ సంఘటనల గ చాలా 

ఆందోళన వెంయచున్న ది. రాస స్ర్రగయులోకి 

ముస్లి మేతర కొందికీకులు “పవెలక్రాలదెశా 

వలస వచ్చు చున్నారని న: ప్రభు 

త్వేము సే మయ? కప పకటన చే 

సరిహద్దు పొతుసనా hee 

తగులు కౌపలా "పెట్టం 

అయినడి; గ ప్రీ చర్యలు చురుకుగా అ 

చున్నవి. ఇండియ యూనియన్ ముస్లిం 

లను “సై జాం సైన్యంలో. చేర్పించుటక 

కనే ఇద్దరు రజాశకౌర్గ ను నిన్న ఇమా 

తెల జిల్లాలో అరెస్టు చేయడం 

అయినది, 

రజారార దొతులప జొంబె 
గా న్్ యా 

శాసన పధి కాం్యగెస్ పార్టీ చర్చ 
బొంబయ్యి జూన్ 1 బ్ తని, 

రజా కౌగ్లుతక. బా సాగి 

సన్న 'దాక్తులను గురించీ బెంబముకొసన 

సభ Bop పార్టీ సమావేశం జూన్ 

గవ తేదీన చర్చి సుందరి తెలుసన్న ది, 

ఆదోనిలో ముగ్గురు రజా కార్ల 

అ శొష్టు 

ఆదోని, సః 

సబిన్స పెక ఈలి బై పి ఫె సరల" వుగారు 

నిన్న ఈతి ప పట్టణంలో అనుమానాస్పదం 

గా తిరుపచున్న. ముస్టరను అగష్టుచేసీరి, 

తర్వాత వారు నార్ రజాకార్ల? ని తెలి 
డాక్ కా 
3 

పోలీను 
నాగి లాల్ 

ఠి 

సరిహద్దు జిల్లాల్నపె 

నిక పోలీసు మే 

నీంది, వారి పేగు క్ కొజుమ్మన్, 

సప భగవాన్నొదాసు, (స్వః వి) 

పాకిస్టాన్ 
ఎన్. జి, ఓలలో 

_కొంతవ ఎంది సమ్మె 

'జీతం తగించరాదని 

మహమెోచ గ రిక 
కరాపే, జాన్ 1 : పాకిస్థాన్ ఎవం 

"పెంటు-జనరల్ కా ర్యలయమ ందలీ నాన్ 

గజశెడ్ ఉద్యోగులు ఏడురోజులనుండీ 
తాము చేయుచున్న సమ్మెను శీవు బుగ 

వారము నిరమించుటకు నిళ్చేయించచి3. 

ఈ సమ్మె ఏడురోజుల శజీతమును తేగ 

గీయుటకు ఎక్కా యుంటు జనరల్ వేడు 
"ఉడ్తా కో లిచ్చె ను 

సను, లే వెకరినయినా ఏవి; 
ముగానయినా ఆఅధిౌనులు శిషీంపబూని 

నచో, తిరగి పెనయతున సమ్మెను ముందు 
| దే శీ 

తెలుపకుంచణా తికుణమేే “కౌలపరిపితి 

లేకండా... (ప్రారంభించగలమని సమ్మె 
దారులు bias 

సమె దారులకు, ఎ ఎజాం కంటు జన 

రల్ొకు నేకు సం వడింపులు జకిగినవిగాని 

పరిపూర మేమో కుదర లేదు, సమ్మె లన 

మెం్పుల్తేము 2941030 గంటల పని నష్ట్రమయు 

నట్లు అంచనా వేయబ నేనది, 

ఛందం కాజాలంన మైత్రీ భారం, పర 
స్పర శనాశౌారం ఉన్న గాని ఇది సఫలం 

గాదనీీ ఈ సమావేశం విజయవంతం “కౌ 

న్ త్ర్లౌనూశిసను స్తున్నామని సై గి చెప్పా yD 

ఫీక్ని సపం"౧ తగును ప్రి రశా గాలీ 

వం కిట్ ప ఫరా మా జీళాన్న (సారం 

ఖ్షూ ఆ పన్యశింబారు, వికి ఉపన్యాసం 

త్రగుమా అయిన పంటే కార్యదర్శ డా! 

లతోకసాశసా గారు చమ నివేదికను సను 

ర్చించి5. క 

ఐక్షణ* 'జ్యసమితి ప్రధాన శార్యదరే 

ద్రతినిథి గాల్ (ప్రసంచ మందలి వివిగ్ 

(ప్రాంతములలో జక్యశాజ్య సమితి అఫ 

రాష్టన వినిళజేకాలు తేదు ఆర్దిక సమస్యల 

పరిహ్య్హ న “ంచుకొనుటకు డమ స్తున్న 

ఇని చపాను, ఈ స సమ స్థల ఒక, పొాంతె 
అ 

నిక్కి మగో (ప్రాంతొనికి మామనమావుంట 

నని వాటితొ చొటు పరమ్మార పద్ధతులూ 

మ మ. రన్నాగుః 

అన్యము శు కాద్ వే భావి తునౌనా 

సప. మ వో సళ కు హాజరు అయి 

నందక మ పంత్సొన్ని ఇల్ల దించారు, 

త్రీ కి, గురువారం జూ౯ా 8 1948 

“అత్యంత ప్రశస్తమైన 

ఉననా సను” 
_అ. 7 

నెహ్రూ అభిభాషణుై 
ప్రతినిధుల వ్యాఖ్యలు 
ఉదకమంపలము ఊాన్.1: “భారత 

(వకాని ఆత్యాంత్ (నశ్వుమెన్న ఉపన్యా 

సము గావిం చెను, అదె స్పష్టముతానున్న దెం 

ఆసియా దూర్మపాచ్య ఆర్థిక సంఘము ఆస్తీ 

యాలోన్యు దూర పాచ్యములో న్యు సవా 

కాలాత్శక మెన కృపి గావించుటకు మహ 

డర మెన అవకాశములు కలవని ఆయన 

రక్మగుచున్నాడి మా సభ జయ ప్రద 

“మగ్గటి , ఆయన నము శిలను కాం? 

యున్నాడు. నము లను ష్ స్తే జిులను 

-గావిం-వియు ral అని నెహ్రూ గారు 

సభను(పారంఖి ంచోచు గావించిన ఉపన్యా 

సమును పురస్కరించుకొని అమెరికన్ 

es నాయకుడు డా| 

ల ప్పొరి, ఆసియా, దూర పాచ్య 

సంఘ తృతీయసభకు ప్రారంభ ంచుచు 

భక సె గారు గావించిన ఉపన్యా 

"సము వివిఫ రాయ భార వగ యల మన్ననలను 

బహనీనదె, 

ఉపన్యాసము చాలా పా 

చానిని తోను అత్యంత (శ్రద్ధతో వినెనని 

టిన్. శనాయజారవర్ష నాయకుడు సర్ 

ఆండూ § కోగాము చెప్పిరి. 

తనయా బేశసుల సమస స్యలు అంకర్దాతీ 

య సమస్యలా అంకర్భాగమను బి విషయ 

మును నెలా గారు స్పష్టముగా (గ్రహించి 

రని పొకిపాను రాయబా స్ట నాయకుడు 

శా! = హోసకీశారు ఉప పన్యాసమును (వశం 

సించుచు చెప్పిరి నె 

మానవుల యోగ కేముమును దృష్టిలో 

నుంచుకొని “నె హూ గారు త్త. జిక 

ముల సమస స్యలను విచారించిరన్ని మానవ 

లందరు ఒకరినొకరు అ కముణాను, రాజకీ 

యముగాను bas నకుండాపఏక 

హార 

కుటుంబముగ్యా జీవించు రోజుకె ఆయన 

యెదురుజూచుచుం జెనని హైదరీగారనిరి, 

ఆసియా (ప్రధాన నాయకుడని 

బ్హాపించను 

సింహశరాయబార కప్పి ష్ష్ నాయకుడు యి 

ట్ల నెను : . 

ఈ వర్షమునక సాయకత్వ యు 

ఇండియా వాంచించుచుం 'డెనను (ప్రసంగ 

మును పండీత “న్న హూ గారు నిరసించి 

నప్పటికి, ఆసియాకు, దూర | పొచ్యమునకు 

శాను (పబలుడో "జన నాయకుడని తన ఉప 

న్యాసమువల్ల ఆయన నిభూపెంచి యున్నా 

డు ఆయనకు యిస్థ్రమున్నను లేకపోయి 

నను అయన అసియ కు, దూర పాచ్యయు 

నకు అగనాయవడుగా నుంతవలెనని 

వేము వాంఛించుచున్నాము. అ, (పె 
లి wa జ 

నెహరా ఉపన్యాసం 

వూర్తిపాఠం 
నకు విచ్చేసిన డో చిని సం లకి 

జ Bs తరపున స్వాగత 

మొసంగుశూా పండిత చె హ్రాగారిష్థుపన్య 

చిర, (సన్యాస సం హం న్స్నట్ 

(్రైకలో (వక 

ఇహింప 

సీం 

ప క ఓంపబపేవదొ, 

వధ కా సహిత టో భారతెజేశం చిక 

శాలమునుండియు సంబంధము కలీగినడై 

యున్నది. కారణ మేపునగా, ఐక్యరాజ్య 

భమిరిర్యుక సంకలో స్రేశేములయందు 

భారత చేశమునకు నమ్ముకమున్నది, ఐక్య 

శాజ్యసమితి: ల్ల పరస్సూటనుయిన ఫలితేము 

లింకను కోన్సించక్షపోయినను మున్ఫుం ప 

నను 'ఫలిత్మ ప్రయో జస నములు కన్చించగలవ న 

నమ్మకముతో (ప్రపంచము ఆ పంఛాను 

అనుపరేంచకతప్పదు. 'మేముకూ 7 

పంభాసీ అనుసరించ వలసియున్నది. ఐక్య 

రాజ్య పమతియొక్క రాజకీయ న్యః హోర 

రం[లైమెటు“6టే దై నప్పటికి చానిరసుక్క 

అర్ధిక వ హార కొంచ బా ముఖ్య మైనది 

గానే యున్నది, ఇాజకీయ వట్ట! హోర 

కాంసకం"టు అ వవహ రశాండ 

ఎక్కువ *కొకవోయినను 

కండింటికిని 

గే 

ce 

ము మనది 

అవినాఫెన సంబంనము 

కలదు, రంగములో మనము 

సాధించిన విజమూ లేమో లేదు కొన్ని 

ఆర్ధిక శక హోర రంగములో మనము వీజ 

శాజకేయ 

అభమును సంపొాదిం-విన రె శల దీనిభలితేము | 

రాజకీయరంగరళో కన్చంచగలదు, 

(పపంచ సను 3 పన్టలలోే అంతేరా గంగా 

ఆసియాఖుం:3 రాజ్యూల ఆర్జీక మ 

సమన్వయిం చి భః పీలించో "లెను, 

మహీారములను ేను గణిత సంకఖ్య్యావమా 

ఆర్క్ల 
ణి 

Wye 

బ్బ 
ఇధి కౌరరయుబతో చిమ ర్శిం 

కొనుట జీను 

స బూను 

. సాధారణ మానవుడు విను 
ర్భిం-చీన వాటినే విమర్శ స్తైను, 

4 ననే 

ఈ ఇళ్ళకు సంబంధి ౦ చిన రాజ్యా. 
లక్కి ంకకియంచును 100 కట్టు జనసం[ుష్ష 

నై 

యుంపసలదు, ఇన్నికోట్ల జనసంఖ్య 

చుక్ ఇళనికుల త్య లా దుక Wits సంబంధి 6 చిన 

సమసస్ట సలము కెగళత 0 మావ 

నకి, గా ౭ తీర్మానం పేయనంనీన సామా 

న్య వివయ సుకాదు, ఇచింగఖో ఇటువంటి 

ed లీ ఎన్నియు కకంచ బాహు 

ఫషంపోూద విశున్మిస్తా ఆం కారు కోని 

మనల ఆసియాగుండ్ మును లమ 
న్ 

సం కాం చేవారు ప్రపంచములోని ముత్న 
అవనే 

(ఆ. 

క... వాం సాను? 
స్టాకు యిచ్చు గణ్యుతేను Ut ము 

మును ఆసియాఖంసముసకు యిచ్చెవాగు 

శారు కొరణయమేమనగా. ఆకీతి గాఅప్పుకు 

స ses వ కం సంబం 

ష్ నర్చించ ణము 

సించిన నా” యుండలేదు, అందువల వారు 
Bes: గ్ cn 

ముఖ్య యుగా తేమ బేశాల అవచరములే 

గమనిం-వియుం కిరి. సేసే ఆ | సపంగ సమ C 
గ ఈ ముత ఈ చ ఆలె సు వ చెర్చ్చెం ఎ దము స్పటైయితే డో నియా 

ఖండ సమస కక్కు (పాధాన్యము 

నివ్చియుం జేవావనుకొని ఆనీయా సమస్య 

లను అయినోపా సమ ళ్యలను అకా సమ 

న్యలను విశెవివెగా విభ్తం గా విమర్శించు 

టకు వీలులేదు, ఏ చేశ మెనను 

వకాత్శ మంచీ సంపన స్థితిలో ఉరి 

"తాను ఇలేర రాజ్యాల. 

చేవండా తన బాగు తాను చూచుకొని 

వ గలదని తంంచే యెడల అది వట్టి 

చుర, వర్తమాన జాలంలో (ప్రపం 

చయఘులోేని ఒక ఫాగం ఆరీకంగా శీ 

దశకు వస్తే డానితోబాటు' అది మిగిలిన 

అద్భష్ట్ర 

సంబంధం 

hu 

క్రీశ్షగలదు, "కాబట్టి 

అసం పన్న య... సవోయం చేయ 

శీలం దొక్నీ ఇం 

చాక్షీణ్యా భొవం మంచిదే. 

సహాయ 4 అన్యులథ చేయం ఒక విధమైన 

దూరదృష్టితో కూడిన 
యు న్న్న దె, వెనుక బశి 

సాలే నికి శానియెడల 

పన్న ఛాజ్యారీీవి మెకబందకలెముండి ఆ 

సంపన్న రాజ్యాలనుకూ డా క్రీ 

గలవు. ఆసియాఖుండము అనేక లీశముల 

సంతా యెదున జెదుగులే కుం శా 

వసలాేసున్న దె, జాలా జనుకబసియు 

సంపన్న ఇెజాగల 

సం కాజూలదు, 

కాని అటి 
లు 

సృలాభమె 
యున్న 

చ ఛాజ్య్యాలు వం సం 

ఇసుక 

న థ్ 
న్నది, కాని కొలదె సంవత్సరమయులనుం 

డియు కొంత ఉద్వగంకలిగించి కొన్ని 

శకులు ప్రజ్వరించినని, ఈ ఉద్య శుయులు 

రాజక్రీయసంచలనంగానే (ప్రారంభ మెనని, 
wf 

కాకుంణా ఆర్థికంగా సమూలమెనమౌక్చు 

కలుగవేరణు, ' ఆసి యాఖండరాజ్యాలభోే 

అ నేక వె 0 

రా జ్యా ట్స్ న ములయియున్న 5, 

సంపర 

(వ్రమాజనలా? ౦ కలదు, 

యజల వసనం తొలగవ్షదె 

ఆపీయాఖుంశంలోని. re 

టం సమా స్తమెందె, ఏవో కొన్ని ్న.(పొంశొ 

లలో హతం ఇంకా కొంత స్వాళం(త్య 

పోరాటం జహగుతో ౦3, అట్టిపోరాటం 

సాగుశున్నంత కాలం షత్ర ముల 

ప్రోమఖ్యము లోని! రాధ, కనుక్క ఆసి 

యాఖండంలోని రాజ్యాలన్నియు ప్రార్థి 

గా. స్వతం (హల "కావాలి, అట్టే 

స్వాతం [లుం లే రకపు అవి తమ్ 

స్వతేంత్ర్రతిథను విక సీం ప జేయగలవు, 
ఆసీయాఖంసపంలోన యెలాజుముై సెనను 

ఫీకించి పరాధికారం కించ తొక్కి సట్జి 

యుంఛచినమెనల్కు ఆ సీ యా ఖంగానిశే 

శాంతి తండ, 

ఆస్తియాఖుం'ంలే కొన్ని (ప్రౌంతేయు 

రాజకీయంగా ఉవస్థమం 

శాలు పర 

అట్టి పరాధిపక్య సల్ల కొంత్ fo 

చ రాజ్యాల 

లంగు అటి ట్ల ప్రయత్నములు 'జనుగు మన్నం 

దుకు జి ఏంభించుదున్నాను. ఆట్రీపను 

ఏసిథ యస స 

వోషుం ణా 

లు మెగా అవ సి క్ర మెనిలి, 

రాజ్యాధికార సంనమునన్న్నూ 

తుదముట్టించ ని మే అందుకు (సతి, క్రియ 

శాగలదు, మా 

ఆసియా సుం ఊఉ రాజ్యాల రాజక్రీయ 

స్వాతం తో్యోద్య మము సనూస్తమగుచున్న 
ది కాని ఆర్థిక సొమున్గ స్థ్రియును సంఖ 

దించ కతెనను Ws దమము సావుచుశీ 

యున్న డే అదె (ప్రపంచమునకు అంతటికి 

సంబంధించిన అర్హికసమస్యంతీ అధిన్న 

మెంయున్న డి, శాబట్టి భోకసం(ో 
పాము 

ఈ అర్గిక సశుస్యలనన్నింటిని పరిష్మురిం 

పవలసీ యున్నది, ఈ ఆసియాఖం త 

సమ స్య అసు పరిస్క్ట్లరింపనిము సొనల అవే 

tn బాధిం చగలన్ర. 

ఆసియా తుం: age యుర్లీక్ష సమాస స్య 

లను యూ చళవారు పకి హు కప బ్రకొను 

కొననియెసల వకస్టరాజ్య సమితి యొక్క 

చం కలోగోశములకే భంగం వాటిల్ల గలదు, 

తతా_లావళరయులస్కు దీర్ణ కాలిక 

కు. సు దృష్ట యందిడుకో స ఆయా 

ఖండబేశముల సమస్యలను యీ కమొపహన్ 

పరిశీలింపనగునని న్యూ అనెను 

ఆహారము యోనా... క జటిల సమ 

సె మనల సతు ర్క్ను చున్నది, ము 

ఖ్యయుగా వ్యాసాయ మే వృత్తిగా గల 

ఇండిసావంటి డేశ ములు ఆహారపదొర్షముల 

శేమితో అంమకించుట నమ కు గానే 

కన్పించును. ఏమైనప్ప టిక్సి ఆహారము 

యానా." క సకుస్య గా తయా ౫ నది, 

దిరిని తకం పంచ లర్ర సన ఉన్నది 

ఆశి యా ఖం: స త చడీకేరుబభాేో చా ర్రి EN మి 

శాఖిక్చర జుగవలెనని అంచ హా 

సంచి “కొన కౌ వలిసిన తరగా 

క్రణుకగుటమే పారి 5 గ్రామకాల్లి. ఫ్ య 

' శ్రైావాం వ అయి, యూయం 

వ్రేసాళగిన్ని సాం శేతిళ్ల ఇ స్పృలిష్తుయి గ. 

అఫ్ 3 పెం 

ద ఫొనిట సవ సా “మీ, డాని యుని 

యుంతవరకు క క ల్ ము 

ఆ యు గాగల చేశవములనుం శే 

మాసం ప 

' పరిశిలించవ లెను. తమ శెంత్ ఇల యు ది 
band న్షయించుకెన కన 

ఇతర జే జేశములనుం కమా యం|త్ర్సాను 

యా డేకీ వ ముఖం 

leisy కూడా ఆధోగతి - 

అంగీక | 

ల 

(గీ సాంశేతిక వీ చా సని ఫ్ర తులు త్వరగా 
చ. 

అందక పోయిన మె":ల ఆశియాదేశే ముల 

పౌర కామికాఫీక. దెఆలసల్షమగు “నీ గా ని 
bu 4 emp ని 

సం ంచివోదు, 
ణి 

(కూన ను వపంచ న ముం 
ద దృష్ట్యా 

(ప్రాజ్యఖం సమయములో. ఇం కెయావంటి ల 

ముహు, పారి త్రామికొభివృష్టిని పంపాం 

దెంచుకొనుట వ్య వ సామా త్బ్తి స్తెని 

ఎక్కు_వచేసుకొంటూ 3 అధునిక పద్దతిలో 

వ్యవసాయాన్ని సౌగించుకొనుట, హూతన 

పరి(క్రేమల నలకొల్చుకొనుట్క స ముత మే 

నని ఫావిం-చినయెపల్ల యూ వీవయంలో 

ఆశియా దేశములకు సహాయపడగల బేళములు - 
న! సాం *శేతికళా స్త్ర (వవ్ 

ణులను సహాయపడవ రను. కాని 

ఆభియా 'గాజ్యముల్టపె ఆరికముగ తవు ఆధి 

సత్యానికి డారితీయగల వోరతులను వేటినీ 

యూ సహోయమునకు వోడిందతగదు, ఇటు 

వంటి పురతులతో కూడిన సహాయమును 
యే ఆశియా రాజ్యము అపేశీంచదశనే విపు 
యమును గుర్రించుకొనవలెను, ఆరీకయగా 

ప౭*యి రాజ్య (పె పౌబబ్యమున పడిడం జే 

కన్నా పారి శౌమికముగాగాన్ని 
తదిత ర ము గా గా ని మూ 

పంప్ 

అభ్యున్నతిని కొంతకాలంపాటు విలంబన 

చేయుటకై నా సరియే. మేము ఒప్పుకో సె 
దము. వందిత శతి పెక్కు రూ అంగీ 

కరించిన నూూతీమిటే, మిగత ఆశియాఖంచ 

దేశములలో ఏజైనా యీ సూ తేమునకు 
అనంగీకారము శెల్చిన 

లగ! శ్రేయస్సు కోసమె య విధానము 

నాకు నిజముగా 

చ చాగాన్సి యే శౌర్య క్రమము'ై 3 నాగాని 
అకులుజకువుట ఈక య Ey ంచేయెడోల 

మేము సంప ప్రూర్లముగా సహాకరిం చేదము, 

ఇతర జేకములతో పొ టు గా మా సర్వ 

స్వతంత్ర. (పతిప్తికి సంబంధించిన యీ 

అధికౌరమునై నా (పపంచ జ్మేమమునకు 

వదలుకోవలసి వచ్చినను మేము ఎనుకంజ. 

వేయము, అశేక సంవత్సరములుగా ఆనియా 

రాజ్యములు పారతే ౦-(ల్య 6 లోబడి 

న్యు యుండుటచేే (ప్రత్య తు ముగాగాన్సి 

పరోతముగాగాని యీ యాపంలో నైనా 

పరస్రాబల్యా నికి డాౌర తీయగ ఇల యీ 

సంఘటన జరిగినా అ్యపను తతకో కనిసె 

.L%ల స్వభావం వాతికి అలవకినది, ఈ 

రిస వును మోతు స్మ ఖతీప పనములోను 

“ంచునొ ని మొ విశానములను, మో కార్య 

గ్రహ ఒక దేశము సె మ కొక జీశేము 

ఆర్షికము ఆధిపత్యము. పహీం: Ss 

డా తయారుచేసుకొనకలెనని "సీను విజ 

చేయుచున్నాను,” తదుపరి pa పం 

షక్ "న హూ “షర కయూ దీర్భ కారిక అవ ' 

కములను పస తెచ్చెను, ee 

క! స్ విద్యుచ్చ అఖివృ 

స్థ (సభుక్వము తయారుచేసిన. అనేక 
(వణాలికలనుగురిం చి (చ్రస్తావిం చెను, 

కషం కేయూ చి తపటమును మీరు అవ 

జభోకిం చీన వేల ఉరమున ఈశాన్య 

మున (బ్రహ్మింస్వమెన ఫీపాలయ పర్వత 

ేశీనిచూ చెనరు, ఈ (పాంఠమున సనా 

జనద్ధము గానున్న్యు సంపద్క (నపంచమునం 

శా బేదనిమీ నాభావన, ఈ సంప 

దను సాస్టిముగా వినియోగిం ముకోవ లెనని 

బూ గ ంకల్బ 6 కొంరవర కూ 

క త కృ న్యు బమెతిమి. 

ఇం సె ae) సనిజసంపద ఆచారము, 

మిగతా ఆకియా ఫంపడీశములందు సూడా 

ఖనిజసంసదకు క్రొదు లేదు, ఈ వస్గుసంప 

దను మాననళే కిని ప్టుపయోగించు కొన 

ఎలెనన్న బే సమ స్య, యంతసామణగెని 
సాంకేతిక కాస్త నిప్రుణులను ఆధికముగా 

గల డేళ్లీయులనుండి తెప్పించుకొని స్వయ 

అభ్యు న్నలికి అశియా డేశేములు పాటు 

బడుట. సులభ సాన సమ. అయితే ఒక్, 

ఆ జేశీయులనుండి యూ సహాయము రాని 

యెనల ఉన్నచానితో అఫీక్సనికి అశియా 
ఆశి యా 

ఛా జ్యములు తమకున్న సంపదను పూ_్రిగా 

వినియోగించు 'కొనుటల్వసే చా తలంపు. 

ఈరాజ్యములలో ఏక కాలాను గతమెన 

సాంఘిక అపకారము లు న్న వి, ఇవి 

తి అ గ పోనం తవర కూ 

సంత సి స్టికరమెన ఫలీత ము లుచేకూకవు, 

యథాగ్గయునకు Ms యిటువంటి 

సాంఫోణ అన్యాయము. లుండుటవల్ల నే 

మూ అఫిళ ఫి భాగస నా "ఏ బృతిన్నదెః ళ్నుక 

శ “లం అని! సగర కుల సృహ" నాక 

యో సమ. కు ల ాసవసూ జన వ్య ద్భస్థ్యా 

పరిశీలించవలసిన అవసవమున్నది. 

సాంఘీక త కలను తొలగించు" 

టకు దోవాద మిబ్చేశీ తిని యీ సకుస్యా 

రాజ్యములు కృషి చేయన లెను, 

4 పై నగర స మునక "పత్ని ర “'చవలప్పినడ నని 

సంఘుమునారిని కోరును వె వూరు, స్ న 

ఎటువంటి ఆగక ఏకు కలిగెకాంచవి టె వైపో 

ల 

ఆయి 

సంఘ మువారు 1న 

డళణయును ఆ జా “గ్ 

నళ్పటే, యా సప ఫఘమువారిస్త్య, యే సల 

హాఅయినప్పట? ఇాలవరకు. సత్బలీతేచముల 

నచ్చే దెగా నుండునా, 

యా 

శ గు, 

బి “ 
అయా ై.శెయుబు యౌ 

సలహాఎను పతం సనంపనరభూ. బహ ఏనం అను 

బరిధుని ఏసయ్య స్ 

ఈ వడు జ 

శుసాందొను న్యూ చాత్ర 

నిశులకు వనాని సలా సా” 

ల (్రతినిగులు గగాణా 

ఎములీ్ క్రొ 

నే 

హారి. శప 

సంఘసభ్యులు గా యిక్చే_శకు కచ్చియుం 

: థి 
ముల జ్రోలిక్రిపోను. ఏ మె న్యా వొస్ట 

'రిపన్గికొకు స్థానయులేకుండా Sine లేదు 

= 1పాముఖ్యతను 

డికె వల నేనెంతో సంతోసంచి ఉంటే 

వాడను. కాని న్యాయళా స్త్రమునకు ళా 

సంగ వ్యవస్తకు సంబం ధిం -దిన విషయ 

సిక 

ద్నః ష్టితో పరికిం-విన్న ఆసియాలో, సహ జ 

సంపీదతో విరాజిల్లు ము గే జైళ 
శన ఇండోనీనీయా రి వి కొను 
విస్మరించ వీలులేదు. ' Se 

నంపంఫంచి మీకు యే (వ నా లికలను తే 

{Pes 
క్స్ 

యారువే నినా వాటిలో ఇండ నీ సియా 

అటువంటి ఇండో నీసీ యా రిస al కొక 

యిక్క ౩ యీసంఘములో (ప్రొతినిధ్యము 
లేనియెశల్ప ఒక వేళ ఉన్ననూ తగిన ౧౩ 

(పాతినిధ్యము లేనియెడల మీ (ప్రణా లిక 

అసమ గమనే అన వల సీవచ్చును. కనుక 

ఈసంఘములో ఇండోనీసియా రి వల్లి క్. 
Erte 

నిధ్యం లఖించనం దుల కు “సీను -చింతిల్లు 

తున్నాను, కనుక ఇండణొోనీషియా వతి 

నిధులను అహ్వానించి యా సంఘ సమా. 

లోచనలలోచాగు యేదో ఒక రూపులో 

పొల్గొనునట్లు చేయుట అసాధ్యము కాదని. 

చేను అఫీ పొయడుచున్నాను.” 

జనాభా విషయంలోనూ “నైసర్గిక 

ముగా ఉనికి విషయంటోనూ ఇండియా 

పండిట్శీ విశదపర చెను, 

ఆశియాఖం'? జనాభాలో ఇండియా: 

జనాభా నూటికి 40 వంతు లున్నదళి, 
"న హూా “తెలియజే సెన్లు.. 

ఆశియా అభ్యున్నతికి, విశ్వ (య 
స్సు జరిగ యే యత్న్ములోనెనా ఇం 

డియా సంపూగ్తముగా సహళరిం చునని' 

శతెలుసుకూ, ఆశియా కంతటి!' ఇం కిటవా' 

నాయకత్వమువహీంచున సే [చార మును 

పండిట్ జీ గర్గిం చెను. “ఈ? దళము, లేదా 

డేశేము శాయకల్వేమునహీం చి నడిపించ 

ద లెపి మ తో అయా వి 

టట శ స స 

చిన్న పెద్ద అను తారతన్యుము లేకుం ణా 
ఆశియాఖిండ దేశము లన్నింటీ మసి పర 

స్పర సహకార భావమును పెంపొందించ. 

ఫ్. 

మరు 

సమస్యను. పరిశీలించనకాతు. _ అం'కేగాని 

రమేదేశమెనా సక్కే యితర దేశీయులకు 
a! 

ను “సాయినని అనుధ్రానుర్యూ 

భాకమయు నట్ట క పు చచ్చును ఎమ స్త్రీ 

పొయయుబకు భంచ్లలణోోే 

పనికిరోపీ,! 
షండ్యా (వభుల్వికు తరపున సం 

డిట్ బి ఫంఘసభ్యులకు హృదయస్తూర్యక 
సార్టాత మి న్చెను, 

అహం 

uu "యు స్పూకొరిన ఇ 

యిమువదకీకే జూసాధ గూకయు 

i ననా 

మదరాసు ధరలు 
మదరాసు జూకా 2; 

“వేరుసెనగ ౩ (18 పౌ 18 ఎవ 
ఖోస్తా గ శ్లేంగుల్ఫు "బె మువీ కా (సీల్పుటాకోస్టీ 

తోధః సహో బజారు, 189.00 140_0_0 
ఆఫీసునద్ద ర్, 

' 'జేరుా ఖన్యోనూ?నెః ఎకప్పు సెల్లర్" 

(టాల్ కోల్ 

(కశల్ఫొటాక్ళుతో సహా రు. 800 
(గ్యారంటీ) 

ఆముదం బజాగుతోలీంరీ ఎకు పెల్ల ర్ 

| పర్ ఇంగ్లీ షుకాండీ 500 పౌనులు గలది 
“మొదటీరకం రు, శికట౦..0 
శెంశాయనూనె (89 పౌను గల డబ్బా 

రు. £5.29 

బంగారు. కాండీ శీటి నుధ్యాహ్నం 

1 గంటకు సవరను శక్తి ఎడ్వర్హు బొమ్మ 

సేల్చుటాక్ళుతో సహా రు 76.00 పెట్టా 
బంగారు. తులం 116.80 మాూభపంగారు 

115.4-0. ఫీమఇండి తులం 100కి (గాడి 

172.0.0 తులం పండి 1.12.0, 

పం చచార 

9 అందరు * హరెనగర్ గో రు 108౬69 

2 అందరు “హో రు, 20౯౬౦ 

న్యూ యార్కుుదూది 
న్యూయార్కు, జూకొ 11. 

అక్టో బరు వాయిదా ధరలు 

ఉసి (ప్రారంభం 88.72 
33 ముగింపు 88.65 

సుపెము్ 
డు, 

జల 

నెల 

న్యాయమైన. “ధర = 

చెౌంచే - కలక ణా భా 

ఆయు ర్వేద చెకిక్సలో 

పి, వ రావో పం వారి 

110, లాయ 

63, ఉస్మాన్ - డ్ 

సోల్ ఏజెంటు: డి నూ § క్షాత్ర! అండ్ జ్ , లిమిెడ్: 

CU నై 

ఢిల్లీ = 

వోకు, ర్యాగకాయన ౫కు ఆ మణశాను, 

Piers 

గ 
ము 

REN అగా చ మనను 

డొశ్త్ త్త సిగరెట్టు - నిజ 

అశ. 

న న అణాలకు 

“10. 
"అఆమలులాే ఈన్న్న 

చోట్ల సనక 

స పన్ను కాక - 

మద రానుః 

నూత్స శకారంభవం 

రాయ కీట _ ముగరనాను. 

841 10. ' 



పై నా గన 

శకంళ్యమ్మైమైసుల్ మద్రాస్ నిశ్చ్వవిద్యాలయ 

అద ఆనక 

సంవతురమువరక్షు ప క్షై ఫలితాలు 

సత్ప్రవంనకై జామీను గత ర్చి ఏడైలాలో. ఇరిగిక పరీక్ష 
న! స 

న్య్యూధిల్లీ జాస్ 12, సు రగు లలో క (కండి ర్ళ్ణ గ నెంఫద్లగల విద్యా 

గట్టు య్ తీగ్గుెరి 

విద్వాను. ఎ. రిగ్యు లేషను 
| (పారం 

న ఖ్ తరగతి 838 ,1102 1593 

వ తరనత్తి , 1183 1250 నుంకి 1¢2 

i 197 1600 1008 1708,' 

త (5 కొత నిబంథనలు) 
ర. 188 i 
1. కఫళత్రి ఇ 1185 12147 1181 

1827 AcEp 3640 నుండి 1542 1045 1645 

ఇామో నివ నిష్టవిలెనని ఏలీ సెమన్చాబడ్జి 17 

ఏండ్ల దాశ్నీణాక్య ఛాతీకి “శకుంతలను ఆజ్ఞా 

ఫించను, ఇండియా (వళుత్వ అహారశాఖో 

దోస్టిగి ఎన్. వీ, ఛామనామే 'ఈయు తుపాకి |, 

కాల్నెసని అమ్మెపై బూ స్. శాని శః? 

జా ర్జీనీ న్యాయమా _ రపి రబ స్ స్రైరాటు శక్ర ' 

ముగా మూగి డేకి ధూ Es గా వసు, 

“జై సెన్యు లేకిసం ణా రిహాల్వకు కల్లిస యుం | 

స్ శీరీమునకో ey 'లేచువ నర | 

ఆమె ఖయిదు శిక్ష పష పబేోఃను. జము సు 

కివాలరుబు _ దొంగిలీం'దెనని. ఆగోపణ 1 
బుణావ్రకా తేదని కోదవాసు నిర్భయిధి'చిశి : 

(మతి శ్ఫుళుభా సారభాయ్  శేకుంతేల 

శ జపా a నుండెను. 

తను నిర్గ షియనిశీ కుం కలవాడిం చెను. 

జామున్ తన్న వివాహము చేసికొ నెధనని 

వాస్టానముచే సీ తెరువా్ వివాహము చేసీ 

కాన నిరాకొరించెనన్ని తినకు జరిగిన మహో 

వనన సును యపంచడ ప re 

ue) 

147, 

ఖఖకు | పొతనిబంధనలు 

2వ తరగతి 1148. 

ఇన తరగతి 953 1211 1077 1964 
1688 1728. ' 

విద్యను వి. రిగ్యు లేపును 

ప్రారంభం 

1వ తరగతి 1480, క్ 
2వ తరగత 111౮ 11288 Has 2288 

1255 1207 1284 1291 1495 14553008" 
1148 1617 121 1712 104, 

శివ తరగతి 838 844899 867 1017 
1059 నుం3 1055 1088, 

1118 127 నుండి 129 24 256 257.219 

నుండీ లలి 245 236 270 నుండి 278 275 
ండి 278 282 286 287 నుం 3 289 1429 
a నుంది 495 ఉత? నుంచి 440 448 445 

$45 440 సభలే 42 డగ 478 461 1507 

610 #f8 618 నుండి 680 622 624 625 

68 629 1709 713 716 718 718. 

జ్లఖరు కొత్త త్త నిబంధన 

1 వ తరగతి * 939 1828 1483 ౩491 

నుండి 1498, 

థిన గీరగతి , 9837 940 91 1039 
ఇ 1140 142 149 1824 1487 2605 16౯2 
659 684 1727. 

శివ తిరగలి . 938 103168 94 95 
97 1188 1989 141 144 నుం% 147 309 
వ[0కు03 418 815 నుండి 820 1488 నుండి 

49) 494 నుం 504 1550 65రికుండి 6ధ5 

628 610 652 653 1721 723 నుండి 723, 

ఆఖరు. పాత నిబంధనలు 

1-వ తరగతి: 970 978 1566. 
కళ తరగతి. 98 976 977 97 

1108 104 107 108 14 1214 217 
1395 1739. 

త్రి_శ తరగతి ఏ 987 939 971 1043 
44 74593 78 1102 106 258 155 167 
188 161 1219 216 1927నుం2829 1616 
నుండి ౬20 622కం 8౯26 61 1690 నుండి 
692 691 695 499 1701 703 729 781. 

డి, రిగ్యు లేషను 
పారంభం 

1-క తరగతి 10291995 346 80 
85 142 C45, 

ఇ లొను తుపాకీ శాలి? నమాట ని 

చెప్పును, 

గాన 

ని Sua 

నిఠఫాయ కర మోస 
ఆయింటు సళ ట్లు 1. నే 

గ లర, సళ్లు స్కల క 'గక్టికి ( 

కుసేప్పటకు, మొటిమథకు, దెబ్బ 

లకు, నరుకుడు గౌయములకు, 

కారిన పుండ్లకు, ప్పరుగురా ములక ' 

ఏజెంట్లు: మా 

వైసియప్ప నా 
Co Bre వన్ 

అంథ ఇసక గారిస్ 

గీ 
న్ 

నాయ కొసిరి, చుుదాను 

వనీ 
ఎట 

3 ee 
బతినూర్, 349, ఏడున్సునేటు, కొలంబో 

అ : 3 

పకట న లం తకగతి * 870 871 875 894 898 

క్ల లాలా | 2008 350 854 362 336 1464468 471 

చంచర్లపాలెం కాప్పురస్తుడు అయ్యి రాళ్లపల్లి | (౧7 604 7 5389 541 644 ౯47, 
కోట బయ్యగారి శుఘారుడు మురహరిరావు నాకు 

ఏవ తరగతి 869 880 883 884 884 
890 851 897 899 9032 1022 నుండి 24 

2 27 90 నుండి 92 1164166 174 176 

1180 1896 987 8939 నుండి 941 948 845 
న? నుంచి 949 8౯2 8566 807 30365 

169 45రనుం 3 467 478 1౯85 538 540 
549 550 1719. 

ఆఖరు-(కొలల్త నిబంధనలు 

1వ తరగతి : 942 1190 1197 1198 

1200 19374 1090 1606 1610 1556 1659, 
2 వ తరగతి. 114 917 

1193 1195 1143 1199 1201 1202 1375 

నుం2 1877 1382 1391 1508 1681 

1563, 
లివ తరగతి 948 నుం 900 

1039 1194 1293 1204 1203 

నుండి 1% 183 ఇండి 

1507 £09 1౯07 3008 

ఈ దెపకపసెంబరులం. నిలీపియాంచ 

బడెన. 951 1098 1099 1511 

రక అయియునా్య శీ. పూకు భుజంగరావు అను 
త 

వాము? a we పనుంధర అను కుమా 

య 'ఖుయినద్డు అయియున్నారు, 

[1 న. ౧ధీిచారముకు అటబవొాటో 

లర వని 'వమ్లు నాకు నలో 
నన్ను నా సౌలూగో మ 

ee కొట్టి ంజీంచినుండి 

జఉటుందిళ న్ రయుతరుల పేర 

జాన్యమయిష్ ద దస్తావేజులు 

Tres అట్టీని 

ర సచ్నుణాని నా తమా శైంనుగాని నా 

స్ పాస్తుముంచ్నరు భుజంగరావు! నాని బియిండు 

చేయచ్చు, అస్థివిషయ ములో కోక ఫీ కష్టము 

చషకాపకాతు నష్ట సవలనినదేగా: 

జ కాఫి గా 
owe 

] మై a 
Fa ba టం g 

జ (| 

చాయపెం ఎససి 

చోలుగ్ 

చ 

బజినం పెదు. గసుక లు: ఏఫొనవతెసు. 

రాస స్ వుపోవా మ 

డ్రా 

1058 

1878 

1889 

1565 

అఖరుు పాతని? ధనల 

_ వివ్తిరనతి 1015 1111 1218 1220 

1292 1225, 1893 నుండి 1898 1401 
1409 1405 1412 1571. 

శివ ఈంగతి 980 933 981 985 988 
989 993 994 1005 1007 1047 1019 
1219 1294 1225 1238 1399 1400 1102 
HOS H10 HH 1413 M17 1118 128 
1529 1041 1556 1562 1577 1£81, 

మూంస ఇ ఫజిలు 

(పొరంభం రివ తరగతి 901 108౬8 

1059. 

ఆఖము (శౌ నిబంధనలు 

1వ తరగతి 1065. 

కైన తరగతి 1035 1037 

3న తరగతి 10,1139. 

es . రాజు దర్మ రాన్చు 
ఎ ఎ 
ప లం 

బ్ తు యిచ్చికొ సే స్తు 

గన్ను aon యినమ్మునమనండి, వర్త 

వబచ్రైనా వైచ్యులపైనాను. 

ల! పాంటి దారాాఆగేవి, చ శజెడట్ట్యు. డిషోవారి 

త ప్ళ్లం సక్ష్వవ్వాధి నివారణభిమ్ 

= సరోచమున మా = నిజిబలక్షరమున కషం అద్నెతీ 

పటన మం [= +3 -8 వా గఅ మూడు 

నైజాం ఉషిక్సిపులరో అని టే చోట్లా యిం చేదరు 

ప్్తషల స | 

పూస స్. జిచటు వి ప 

“మెం పేను. 2 
కే 

1015 1031 N12, 

జజ శీకూరి, 1408 154 1448 1044 | 

1194-ంనుండోి 

1 

ఆఖ్లిసై (వాత నిఖంశనల్సు 

శని తరగతి వ షల, 

డవ తరగతి ( 1010 182. 
శివ తరగతి 1008 1039 1011 1014 

ఆడిట్ ఇ ఫజల్ 
(ప్రారంభం 3వ థేరగతి . 1081 1870. 

శిన తరగతి 906 1088 నుండి 208గ్, 
Gs (కార్ల 1] , నిబంధనలు 

న తేర్రగతి. 95కి 1011 1089, 

॥ తరగతి 1088" 1071 ‘1072. 

య. ఆఖరు (ప్రాత నిబంధనలు 
శ్రీ న ఛేళగఖి Es 1085 1882 

తధీబికామిలు , పరీక్షలో ' ఒక్క. 'జే 

విసలుడరయె్మ్యెను 
. ఎఎం కడి. డిన 

1 నుండీ క నుండి 11. 

7 త్కిను మూత్రం. 

18 తిదితర పరీశు లో నూ(తైం, 

చేవనలు |డముటికు అకాడమి 

పెఫిసరు ఆరొ. క, కావ గారు మం 

చిన చీవనలు గోనుటిక అకెశమో (వారం 

భోత్సనము సి, వి, హనుమంతేరావుగారి 

అధ్యశుతను అదెచారంచాడు మ్యూజియం 

తిమేటలులో జరిగను, మంతి గోపాల 

"రెడ్డిగారు నాటకరంగ (ప్రారంభోత్సళం, 

'చెంకడ్డంగాకట్టిన వూలకూల కిరతో 

కత్తిరించి, జరిపిరి ఈ అకాచశమాబారు 

"నెలకొకటి లేక శెంథునాటకౌలు (ప్రద 

ధ్మించుటకును' ఆ మ చూ రు నటకులకు , 

శికరాయొసంగి (టోశ్సాహించుటన ఉద్దో 

శిం చిరని _ హనుమంతేరావుగారు "తెలిపిరి, 
తథుాత ఆర్ క, కావు బ్నృందధజారు 

వంశషర్యాద అను జొరంగజీబు నాటక 

మును ఓ తెల్లోలో నొకద్భశ్యయు పవర్శిం 

విరి అక్, శా మే శ్వర రావుగారు వక 

హాశాగనయం చేసిరి, 

చెన ఇ రాష్ట్రానికి జలసరికి 

17300 టన్ను ల సిమెంటు 

మదరాసు, 3. చెన్న రాజధానిలో 
(పభుత్వ ఆ ఛరాలకు స్తానికసంస్టలు 

చిన్న ఫరె కేసులు (ప్రజల ఆవసరాలకు 

కలిసి మొుత్సంమోద 17800 టన్నుల 

నీమెంటు నెలసరి కోటాను ఇండియా 

పభుత్వం (ప్రశ్యేకింశియున్నది. క్రీ 
ఆర్, ఆర్, వర్మగారు (199 మాంటు' 

రోడు మదశాసు నగకం, చిత్తూరు, 

నెల్లూరు కడప్క కర్నూలు అనంకతప్రూరు 

బళ్ళారి, గుంటూరు, కృష్ణో, ఉభయ 

గోదావరీలు, విశాఖజిల్లాలకు 'ఆనరరీ 
స్ మెంటు కంట్ లుగా నీయమింపబడి 

యున్నారు, నమ శ్ర మైన క్రానుగోల్లు 
చోర్గ వారికి ర్ బస్తాలవళకు సీ ముంటును 

అనుళులి సత్రం కచ్చి వి(క్రయి:చమని 

కంట వోలర్లు రిజిస్ట్రష్ణ వికయడార్లకు తెలిపి 

యున్నారు, అంతకు పైగా వలయువారు 

ఆనరరీ కండోలరుకు దరఖాస్తు పెట్టుకో 
వలెను, సీ మెంటు ధర టన్ను 18 

తీసా 878-0. 

మెడికల్ ఇంజసీరింగ్ కాలిజీ్ఎకు 

పవేగం 

మవరాస్కూ మే 31 “వభుతో్యోవ్యోగా 

లకు నియామకం సమయములో అనుసరిం 

చే కల (ప్రాతినిధ్యపు నిబంననను యీ 

వత్సరం మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ 

లకు (వ చేశంయిచ్చే సందర్శ 0లో కూజా 

వర్తింప చేయడమగునని తెలుస్తున్నది, 

హేవియన్ కార్సన్ దరఖాస్తుల 
చాయి దా 

మదరాస్, జూను 1" |ఫజా శాంతీ ర 
యణ చట్టం క్రింద అరెస్టు అయి డిటినూ 

లుగానున్న శ్రీ ఏ, “క గోపాలన్ శీ 
వి, నారాయణస్వామినాయుకు నరప్తున 

నూయింజాపలువురి ఆరఫ్లుననూ 

మహెకోద్దలో దాఖలైన హీబియస్ 

+ కార్పస్ దరఖాస్తులను యీ దిన౦ న్యా! 

'యాహ్మాలీ గారు విచారణకు తీసు కొ నిరి 

డిటిన్య్యూల తరఫున న్యా! శ పీ. ఈ 

పిళ్ళ గారు (పౌరంభ్లముక వాదిస్తూ గవర్న 

రుగారి కొత్తే ఆర్టీ నెన్ను (కమ వి రుద్ద మని 

యుద జాని ల్ల కో అధికారం శ్రీల 

దనియు, అక్షి నిన జక వేళ (కను మనియే 

భావించినప్పటి! ఇండింగ్ శేసులకు న 

_రించదనియా, ఏమెననూ (పజాకాంతి 

రకుణచట్టం (క్రింద డిజి న్య్యూల శ్రనులను 

విమర్శించుటకు కోర్టు వారికీ యెప్పుడూ 

స్ట తిః అధి కోరం కింద సే 

ఉందనియు ఆశే పణలు “తెలిపిరి, 

న్యాయా హ్యోలీగారు యా ఆెక్నీపణల 

మాద ధూలీంగును తౌనొంటరిగా నిక్యడం 

భావ్యంకా దేమోననే అభి పాయం తెలిప 
శై జడ్జీల నిర్ణయం గాని అవస వ్ మెతే 8 జడీ 

లతీయ్పును శని బకయుటకు యీ శీనులన్నో 

వాయిచా వేయుట మం చిదని వాటిని 2 

వాొరాలఃరకు వాయిదా వేనీ నారు. 

ఆ త్మ పా త్య 

వనజా షీయను 18 సం|| వి a 

మన్న డీలో తన యింట కిరననాయిలు 

పోసుకొని నిప్పంటిం చుక శాలీపోయమేసు 

ఆస్పత్రికి తేగా రాతి చనిపోయెను, 

చాష ౧ ని 

స్యదయానాదు ఆకు 12 సం, నౌకరు 

॥ కరడు రటశుబజారు ఇంకు కంటె 

ఏజస్సి ప్రజల అభివృద్ది; క 

రిక' (ప్రాంతాలతో యెట్టి సంబంధం తేక 

కోంవ్య్రాంతౌలలో దుర్భర జీనితేయు నను 

ఛవిస్తున్న అటవిక్క ఏజన్సీ ప్రాంత పజల 
అభివుద్ది మే (దనము కర్ణ 

వారి సత్వరఫురోభివృద్దకి స్లామలను తయా 
| రుచేనీ అభుతుజరుపవలంన క రక 0 నభ 

త్వం పె యెం-తే ఎ నావు ది "అని, మొన్న 

వ సభల్లో ఆం(శ్రశాష్ట్ర "కొంగ్రైను అశ్య 

: తలు @, ఏన్. జి, రంగాగారు చెప్పిరి. 

ధ్ 
0 శి లీ త్తి జ్ 

ర అ 

జ a) ప్రభుత్య భాధ్యత 

రంగాగారి సూచన 
కూనవరం, మే 29: “ఆధునిక నాగ 

ంగా భావించి 

సాయరికొలం యిక్కడ జరిగిన బహీరంగ 

SEP హారి జిల్లా-భటావలం, నూ 

నోరు ఏజన్సీ 1పెంం'తౌలతో భంచోరీం 

చేసి భడాచలం, దుమ్ముగూ డం, చర్గ 

(పాంచాలలో నివసీ స్తున్న (ప్రజలకష్ట్రముంి 

విచారింఛి మొన్నసాయం"కొలం రంగా 

గారు యముక్కుచకు* చ్చిరి, 

శీ పెన్మెళ్ళ కర రాజా 

శారీ అభ్యశ్నతను జరిగిన బహిరంగసభలో 

ఏజన్సీ ప్రాంత పరినీశులను వివ రిస్తూ సాని 

కకాంట్రార్క కినీనాకాం రాసు సల 

వారు నివేచిక్షలను సముర్సిం చీరి. నివేదికల 

లో నాగరిక (వహంణా లికి దూరం గా మన్య 

(ప్రాంతాలలో రహదాక్రీ సాకళ్యాలుగాని, 

వ ద్యసౌాకర్క్యాలుకొన్ని విన్యాసొకర్యాలు 

కొని తంతిళపాలా సౌక్షర్యాభంగాని 

లేకయా ప్రజలు శ్రీ నలం, అర ఇను య జీవితేం 

గడుపుతూ న్నారని వివరించిరి, మహాగచకు 

చుట్టుపట్లు (గామాలనుంచి కోయజాఖివా 

తు అనేశులువచ్చిరి కోయ") తులు భూమి 

నాసబడీకి తకకెటి పరికరములు దొరుకు 

ట్ర వేడనియు, వై ద్య సౌకర్యములు 'బేవని 

యు, నిజేదెం చిరి. 

ఏజన్నీపజల పరిస్టితులను విన్న తర్వాత్ 

రంగా గారిట్లు |భసంగిం చిక, కడధునిక్ష 

నవచాగరగిక ప్రాంతాలతో ఎట్టి సంబంధం 

లేకంగా మన్యు (పాంళాలలో దు ర్చ ర 

జీవితమును గడుపుచున్న / యా ఏజన్సీ 
(పజలపె నాశెంతో ఆ /ఫిమానంవున్నది. 

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో, యో రెండు 

తొలూకాలలోనే డాదోప్రు లక్షలమంది 

ఏజన్సీ పజఖున్నారు, జేశంలతో వివి? 

(ప్రాంతాలలో లక్కులాదెశాయున్న వీరిని 

(పభుళ్ళ్ణం ఎన్నటికి మరువజాలదు,”అని 

రంగాగారనిధి, 

, నిజాం (ప్రజాపోరాటముకువరిం చి త 

సంగించుచ్లు హైదరాబాదు సంస్టాన(ప్ర 

జలు కొడ్జేరోభాలలో సంఫ్రూార్ల'సాషాతం 

త్ర్య్యంపొండి తీరుశారనీ చారు యిప్పుడు 

ఆనళభరిస్తున్న కస్టాలు కలకాలం వుండచో 
వనీ ౩ అన్నారు కెకుచు సరిపూద్దు యూని 

యన్ 'పౌంళాలపై రజాకార్లు కమయాా్య్చి 

నిష్ణులు జరుపుతున్న దాడులనుం-చిి దోపి 

డీనుంచి (ప్రజలు తమ్ముతాము రవ్నీంచుకో 

వాలనిన కొంైసు సేవాదళములో చేరి 

ఆత్మరకుణవిధానంలో తర్చీగు పాందవల 

సీందని రంగాగారు వి ప్ర్లీచేసీరి. 

ఉంగుటూరు బోగ్గుహె హెస్క్కూలులో 

ర్ వ సరళ (ప్రారంభం 

ఉంగుటూరు మే 81 సానికోనోరు 

హైస్కూలులో జూస్ 20 per ర్వ 

ఫాధమును (పారంభఖించుటకు విద్యాశాఖ 

డైరక్టణు అనుమతి ఒసంగికని నిద్యోరి స పం 

రక్షఘ్లసం ఘ కార్యదర్శి శారు వౌసీం. 

నీలో (ప్రతిదినం రోల్డుగోల్లు వస్తువులు 

దొంగిలించి) విక్రయించుచున్న ౧దున్వ అర 

సు చేయబడెను, 

తమిళనాడు పెసికు ఎద్న్యుకేషను ఆఫీ 
నషగ ఆర్, వి, రుదప్పగారిని మదరాసు 

ప్రభుత్వంవారు త సంవత్సం ములవరికు 

నియముంచిరి ఆతనికి ౧ జి 

టకు ఆఫీసు హోడాయు విద్యాశాఖ 

డిట్ర్యా షీ డైరక్టు తరగతి యిచ్చి, 

గ మత 

గోపాలరావుణారు. (ను యూ లు 

ఎకు,_వబకును చక్తుబయందు నిపుణుడు 

ఒలింపెకు పోటీలందు బాల్లొనుటో 3|| 

రాత్రి బొంభాయిమోదుగ లంఎను 

పోయిరి. 

అడవక ర కంయ్బటోలు రద్దు 

అవిశక గ కం[ కోలు జూల 2వ 

తేదీనుంచి గరు చవేయబజెను, 

(శీ భక్తవత్సలం పర్యటన 
శ్రీ నేక్షవత్సలంగారు 2 8 లేదీల్లో 

తిరుపతి ప ర్య టన అగ ప్టస్తత. ల్ల రను 
ప య mM (a) 

చసకున్నారు 

రాక్షను 41 (కింద పోలీసు 
నిషేధ ఉతరస్పు 

మదరాసు మే 8] 

పరిస్తితులు ఈ కం బట్టియు కొ కొన్ని ae 

ప్లు (పజాశాంతికి క్యశికేక మైన రీతిని 

కరి ర్డిస్తూం ఉందుటచేతిళు లై సెన్బులే 

శుంా భలుగాలి ఊ రేగింపులుగాని వ 

దగ్శనలుగాని ఉతుపరాదలి ఏసి లొ లవ 

తేదీని చేసిన ఉత్వరువును జూలై శి] వ 
'తేదీకరకు పోలీసు కమివనరు పొడిగించి 

(వస్వతోము అనిరి 

| యున్నాగు 

రో గురువారం జూకా రి, 

త్ నా 

3 

1౧43 
i 

దద. జలు వమలాలాా దానాదులు దా లాడు రదు దానాలు జపా ద దాదా రడ ద దాన అలాకాదు కాయా దాన. దా గా బాకాకాకనా దా నాక కాకా రాదా. న. అంజడాం దాచాను శారి నాద. 

కక కాపరముశ్వర టే వస్తానము చారిటీ స స్సు పుదరాసు 
(శి) 

1047న సన ఉన డిసెంబరు నెల 8] వ జేడిన నంటీ, స్థ పష ఛాలన్నాసీ.టు. 

మూంధనముు జవాబుదారిమైన అప్పులు. సొత్తులుు. ఆస్తి, . 

రు ఆం మై ' కు అ మై 

అచ్చివలనిన చిల్లరనిల్యలు వగైరా* స్ట్రసొత్తులు 19,83,787 14 4 

దాడుగ డిపాజిట్లు 16,418 6 11|| వాహనములు, అమ్మ వారీ ఉత్సఫసానూనులు ~ 4018 I 
సిబ్బందీల "నెట్యూరిటీ డిపాజిట్లు 3,160 0 0|| ఫర్నీచర్, ఎలక్ట్రిక్. ఫిట్టింగులు, ఫ్లాంటు అండ్ 
విద్యార్థుల కాషన్ పైకము, యితరడిపాజిట్లు , 90,943 14 7 మెషివరీ ద నగైరా pe 29,441 8 0 

స్కాలర్షిప్ ఫండు 3,464 10 6|| అమ్మవారి ఆభరణములు A 70.782 40 
డిప్నియేషన్ భండు 2.718 12 10|| చెండి, ఇత్తడి Wa స్సులు 13,248 12 5 
hg ఫందు 1,919 6 10 8088 2 6 

శోడ్ ఫండ్న్ ఆండ్ సడ్డి క్క 

న్ లిరువేంగిడడ్నాన్ ఇ దారికాపారళాల 

ఫంవెడ్ కాపిటల్! థ్ మేసేజిమెంటు రి రు 

11.718 3811 గా 
స్స్ (i 2 

38,884 8 2 | 
టా. 802 147 రిజర్వు భండ్ గ్ 18,103 118 

మిసలేనియన్ ట్టి ర్డీ ౮ 32,270 2 గ008 0 0 
మూలధనిము \\ ay © 28,72,408 Yi @2.38710 0 

72,011 9 9 ణీ నంత 
మొత్తము. న గ్ క్రి 

MEMBERS OF THE COMMITTEE OF MANAGEMENT -1, Sri ఆ Raghava Chetty, Dharmakartha 
and President, 2 Sn, A L Viswanadham Chetty, Contractor, P. W.D. 3, Sn, D. Radhakrishna 
Chetty, Hardware Merchant, 4 Sn V. Rangamannar Chetty, B. A. B. L Contractor, 5. Sri, Y. V. 
Konah Chetty, Glassware Merchant, 6. Sr, A.C. Sreeramulu Chetty, B A. Retd, Asst Presidency 
Post-Master, and 7 Sr, V Emberumanar Chetty Proprietor, Messrs Hoe & Co, Madras. 
MADRAS, | B Purushotham & 60. C. Subbiah Chetty, 8.4, 
31-5-48, | Secretary ne 

Freda వన 
మొత్తము ర 25,88,087 5 8 

Registered Accountants. 

ళీ 

లి : “GAIN?” ్ల ? రంగహూక్ న్టాపిళం : 1946 ఫ్యాక్టరీ రంగూ 

వరాఫ్ వ్యాపారులు, వ్యజములు ప దుగు పపివారు .” 
మొ ae కాంతిలో ఉశ్ళమమైనననియు మంచివనియు వెప్పుచున్నారు. ' 

నారు మౌ ప ప్రఖ్యా, త్ర 

క్రొ త్ర శ్ర కల్చర్ నజ్రవులు”రంగూన్*బర్హాస్టార్ వజ్రనులు” 

నిషా ర్స చే య “చు న్నా ౯ 

మూఆభరణ మ్ ళు 

మూ “కల్చర్ వజ్జనులు” ఉబ్రర్హాస్టార్ వజ్రములు” 

తావ కా. తృ నెంద౦డి 
మా వద్ద ఇతరరకముల వజములు గహక కలభ్చ ఉత్తమము, ేలురకచు న్యజములకు నమ్ముక్యమైన ఫరం, 

ఎ, కామాకి చెట్టి, 

వి 
~~ 

రం 
పషరాఫ్ వాష్టిపార ము, బిగ్ బజార్యు తిరుచ్చినాపన్లి, 

N. ౨...వి, పి, పీ ఆ వ జంట నే గమనింపబడును క్యాటలాగు ఉచితము, i గె 
ణా 

దదాతి గా! క. 

వైమోర్ లైఫ్ అండ్ జనరల్ 

గం స్యూరెన్సుకంవెసీ, లిమిటెడ్. 
యహారాఫీ సు “ెమోర్ యి౯ాస్యూ రెన్సు బిల్లింగు” మృచదాసు, 

టార్ బ౦డ్ర యజనూనులకు మనవి 

మోటార్ యికాస్యూరెన్సు వ్యాపారములో (మోర్ అక్యు త్త త్తమ 

మైన విజయము పొందినవి, 12,000 మోటారు బండ్లకు మగా భీమా 

చేయబడినది, చానిమోద సాలునరి ప్రీమియము ఆడా యము 

రు, 10,00,000 లు వచ్చును, కంచెనీమై అభినూనముళీచి, NE మెమోర” 

ఇండియాలో (వముఖమైన మోటారు ఇ౯ాస్య్యో రెన్సు కంపెనీగా 

చేసినవారికి మా కృతజ్ఞత కలుపు కాసా త్ష నా 

మా మోటారు యికాస్యూశెన్సు జోలినీ పోల్లర్లు తమ పాలినీ 
చేయుటమూలముగా వారి ఆదరణను కొన 

సాగించుచుండ గలంద్నలకు వారిసో వినయపూర్యకముగా కోరుచు 
న్నాము. మోటారు యివాశ్యూరు (చేయు పజలు తమ బండ్లను 

“ెమోక్) లో భీమాచేసి, దిగువ అదనపు సౌక్రర్యములను పొంద 

వలసినదిగా కోరుచున్నాము. 

లను మావద్ద న. 

తక్కువ ప్రసియము 

వాయిదాలసుద సొమ్ము చెల్లింవు 

హైపఫ్లీట్ రిబేట్ & నో క్లెయిం బోనసు 

రు. 10,000 వరకు ఉచితముగా ప్రమాదభీమా సౌకర్యము 

కావలెను 

(పాతినిభ్యము లేని అన్ని తావ్రలలోను మిక్కిలి ఆకర్టణీయమైన 

వరతులమోాద "స్పెషల్ ఏ జెంట్లు కావలెను, వివరములకు : 

ఎం, ఎకా, బసవరాజయ్య, 
భోళా ఏ 4878 జనరల్ మేనేజరు, 

ద 2 
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