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ఇక్కడ జరుచ దున్న భోకత _ మోాదరా, 

బాదు ఒనవంబడజిక సంప్రతింపులు ఫల 

చనంగా పరిసమా ఫం కాగల 

కాశాలు. స్పష్టంగా "నోబరిస్తన్న ని, 
విధంగా రాయబారాలు విజయవంత స 
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సంస్థాన రాజ్యాంగాన్ని, తయారుచేయు 
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పంజర పోలీ న్న ప్యూన్ 

శుంటడేలటు a సీంగునకు తెలియ 

చేసినట్లు విశ్వాస ససీయంగా వెలీయుచు 

న్ని మునగాల. పరగణా విజయవాడకు 

75 మో దూరములోను, లీంగగిరి కిర్ మైళ్ల 
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లలో తలదాచుకొనుచున్నారుం వం పరగ 

శాలకు సళుటుకు నరం రం లె క 

కోదాడు ద్వా రా 9 మె ళు 

నిజాంసం సాన భాగమ్మును చాటిపోవలెను, 

రో్దాఢు: స నిజా ర్మప్రఫో త్వ సాయుగమిలి 

టన్ దళను ఏర్చాటుచేయబడి యుండెను, 

ఈ పసరగణాలకు పోవుటకు నిజాంసం సాన 

భూఖాగమును దాటివోగలజావమ్క_ అనాది 

ఏ0 చేలు. దాదాపు యింతే 
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నిజాం! ప్రభు 
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ఆ పరగడఆాలకు వోసలస "కరు మొనకుండుక్ల 

పోయినచో పరగణ"లలోనున్న (ప్రజలకు 

పరిగ వలలో శాంతిభద్రతల కాపాడుటకు 

నియమించబడిన 500 మంది నుల బాగ్ 

స్పై పల్ పోలీసులకు బయటి 
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సంబంస యులు ఫ్రా గిగా తెగిపో 

చాన తెలియ స 
టు 

మలయప కొ యూ సనూ 

జొలాక్ ల 
em 

జ్లా (మ నం ish 

కక గ. యభుత్వడ పై తమంవుల కొరాకదురు 

హాము : ఎసరు. తులు జకం పరిణమిం 

న్్ (యం "అం అకృరీతో జే బేచియున్నారు.! 
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SE | రజాకారు, పోలీసులు నిత్యకృత్యములుగా 

రుషుచున్నారు, హైదరాబాద్ శర 

హూ లను చాటి యూనియన్ (పాంతము 

లలో తల చాచుకొనుటక్రు గాను వచ్చు 

చున్న (పయాగోకులను రజా కొర్డు చావ 

మోది సరిహద్దులను దాటకుండా చేయు, 

వవోవిధథముగా వారు పలు 

"బ్టాలలేనికి ఎక్కి_ నప్పటికీ ఆ స్టేమనునకు 

(పక్కనున్న స్రేవనులో సే రేజాశాకు 

వారిని బలవంతముగా దింపిజేయు 

చున్నారు, ఈ విధంగా (వయాణమ్సు 

ఆపు వేయబడిన (పయాజీ్ల ఎనీ వి 

రజాకార్లు దోచుకొనుచున్నారు, లకు 

గడునునకు  లజాకారక లంచ మిచ్చిన 

పక్కముసనే (ప్రయాణీకులు తము (ప్రయా 

ణమును కొనసాగించుటకు రజా కొర్టు, అను 

మతి నిచ్చుచున్నారు, ఈ వీఫంగా రజా 

"కార్ల అట గురిఅయిన 10 మంది 

ప్రయాణీస్లు నిన్న యిక్క డక వచ్చి 

వీరిగద్దనుండి రజా కొస్లు 0 “శల 

యాపొంోల డెసింి వోచుక్రా న్నార ట. 

రజూ గా కొర్టుయీి వనంగా (ప్రయాణీకుల బంస్ల 
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పప్పు చేతీలననుసరించి ఆఫహ్గనులు శా 

రులోేన్ను హైదరాబాదులోను ఫేోభాడ్ల- 

(స్వం వి టకు బదులు తమ 'బేశమున౩ై పోరాడవ లెను 

ప ఠాస్ల "కేమలాభములు, అఫ్గన్ల “కేవ 
లా భములు వీఠకరూప మైనవి. పశాస్టు ఆఫ్ 

గనులు యితర భేశముల వ్య హారములలో 

కల్చించుకొనకాడు. . ఉఈభయులు ఏకమై 

'తమచేతినుండి' "జారిపోయిన భూభాగము 

లను తిరిగి భంపాదింఛచుటక్తున్యు. స ఠా ని 

సొనను యీర్చరుశుటకును పోళాడవ కను, 

బ్ పళానిస్తానులో ఇట్టా ఫళ్చిమోత్స్ తర సరి 

నాడ్టుకాస్ట్రిం, బెలు-బిస్తానము, జీలమ్ భరి 

హద్దు చేరియుండవ వెను? అని సక్టెర్లు తమ 

అ (వె 

సోవలిసలఅ అరెసు 
రు (A) 

లో జూన్ 18: కీణా సంసొన 

మంగి బీదలకు అన్న దానము మేయబడాను, సోహలిస్టుపార్డీ శార్యదర్శి జగదీశచం[ద 

పుత్తూరు తౌలూకౌలో గాంధీజీ 

న  పనూలుచేయుటకు కి మంది 

తోహాడీన ఒక సంఘము ఏర్చాటుచేయ 

బ్యను, ౮ 

బళ్లారి సోపు లిస్టుపార్టీ చారు శీ స 

రి యాజాగ్సీ నాగార“ అధ్యశతను యిటీవల | అౌలూకా ఫపాన్నెళల్లు (గా మం పె 

టు 
జోజీనీీ మరి 7 సరు సోవలిస్టులను అగెస్టు 
చేనివట్లు ఇక్కడి సోమలిస్తుపార్టీ శార్యో 

లయాసికి వార్త వచ్చినది.” 

కమ్యునిస్టు అరెస్టు 

పొన్న కల్లు, జ్ఞూన్ 12: గుంటూగు 

ఫై పోలీ 

సలూజీశమే స్వార్షపగుల నూయలథు మోస | సులు దాడిచేసి మస్టగు (ప్రముఖ య్యా 
పోకుండా యూనియస్ (ప్రజలు, 

ములు యూనియన్ (వ్రభుత్యోమును 
చి, 

ప వలనీంవని ఓబ్బ పి చేసిరి 
ప m0 

ణక జట్ చోరీసొమ్లు స్వాధినం 
ఏటూరు షే 12: వొలీను సబిన్సా 

స్య హై నె, రామచం, దరావుగారు తూర్పు 

గోరావరిజిలాసగకం (గామవా స్పవర్థి డని 
a) pr) ర 

సాజత్ భాన్ అను సరేనిని అరెస్టుచేసి 

జడ నిఎద్దనున్న చుమారు ఇంధువేల రూపా 

యల బంగారు బండి నగలను 

పాషధీనం చేసుతొనిరి. ఈ వగలు నగరం వ్ర? 
(ఇ సవ్య డైన జ నియింట్లో " కొద్దీకౌలం 

(కు gy ంగిభింపబసీనఇటు, 

ముస 
బల 

తుల: గల 

గపుంటూనారు తాలూకా కాం గెస్ 

సంఖథుననూ వేశం 

గుం! as జాన్ 18; ఈ తాలూకా 

ఫాంటస్ సంఘ? సయా జేశేము తీ వాసిరెడ్డి 

డారిక కయ్యా గారి అధ్య. మతేను యి" Rs జరీ 

ను కోరువారు అరెస్టయిన కమ్యూనిక్టు 

లక్ ఎట్లిపరిన్ 4 ₹పుబతో ను జూమూను ము 

రాదు, ర కాని గొప్ప ఎ దుఠరాగతముల సఫిళ్ల 

టకు ee రారో (ప్రజలు 

(వజార గ ర దళముల సీం? Nel యవ అన్ను 

నిస్తులన్లు అరెస్టుచేసి, 

కమ్యూనిస్టుల పార్టీ నుండి 

రవము. 

దోలెపూడ్కి జూన్ 18; తెనాలి శా 

లూకా అనంతేసరం (గామ వాస్ట వ్యు డు, 

వొప్పలపూడి నారాయణగారు క మ్యూ ని 

సఫార్టీ నుండి రాజీనానూ యిచ్చిరి, 

ఏలూరులో కమ్యూనిష్టుల అరెస్టు 

ఏలూశ్కు జూన్ 12 : పోలీసు 

పెక్ట్ళేణు బి. ఎస్, (వకౌశరావుగారు గుకి 

పెట్టు గంగరాజు పరశురామ, ఫురపు 

జెంకశేశ్వర రావు రంభా వెంకటప్పయ్య 

అను కమా? స్థ భులను ఆగస్టువేసి 8, రంభా 

వెంకటప్ప య్యకు ఆశ్రయమిచ్చిన యింటి 

యజమానికూడ అరెస్టు చేయబడను, 
(స్వః వి 

గుంటూరులో కమూరలిస్లు అ రెస్టు 
గుంటూగు జాని 11: వ కుప్ప 

పనివారి సంఘ కార్యదర్శ 

నందం అను కమ్య్యూనిస్టును ని 

అగెస్టుచేసిరి, 

సబినా 

కై (బహ 

న్న్న వోలీను 

ఇతని లోగవ అసు 
గా (] 

సారెంటు జూరీచేయబను. ఇతనికి aU 

యమిచ్చిన యింటి యజమానిని కూడ 

కమా నిస్గుబక్రర పతక ంగాగాని ad పోలీనులు ఆగను సేసి వసరు wr 
తుంగా ag సహాయము చేయువారి పూచ 

his భా సుక్రొనుచ్యు ret లప 

దొహుబు గా పవిగణింపవ లేసు, ay 

er మసేనిపల్ కమిషను శాని 

టీ ఇస స్ప గారి 'సలహామోచ సానిక 

చందమంిది పప్పపనిపార్ సంఘంసుండి 

హెటటోలీలు ప 'మ్య్యూనిస్టుల మాయబూట | గొజీనామాయి చ్చి క్రొ ల్ సంఘమును 

లకు 

పన పగను, 

“గీ బడకపం డా కౌం|7సును బల 
స్కా 

ర తులుకూడ 
ర 

సద్య శముల లె గక 

వపను, సానా స సె సళ బ్ర పను ఎస 0 'మేళ్వ వి వ న 

నుండి కొ _ర్రికన -క్రలువస్ 

తీ యా కోను. అనీ Wa లిట్రూూత్త్తె 

బోని ,సెనగ్యు మీజరు బరి గవను 

జ ౫ స స “DE న్ ఖ్ (పొ బే్టులనుగురెం చి (వభుత్వమునకు CR 

తమా రా జ 

నిజేదిక ఆందజేయుటకో ఊపసం ఘమును 

నియవి ౦ చికి, 

కేఆపశేటివ్ సోర్సు గుమాస్తా 
ret తాము 

అ ర సు 

య ఆస్తే టిశపో్స సమస్తా 
భై ళ్ అంటె 

(వాస్ నాడిను 

నులు అఆచెకునదేనెతి. 
రు 

ఏనావాము 

నోకని వొంగ ల అక్కలు 

Sn రడ పోవీన 

“నఆాపసప్ట, నాన్ 29; ప్రానిళ "కాం 
న్ సంస సూభ్యణి లు చ గ CE 
య్యాసంగులా ఆ౫గారి కు మా అ శు! క 

"ఖ్రుదశ ఏలారు కొస్తరనులు డా! చ: 
జ నినన సంహారి కునూ దై Dl వివా 

విందు ముత న వివాహం 

(| 

వై కుచె న అన్య 

పంఎదలె న నాయకులు బివానోా 
యొ 

శ 

- we My తస a ప st అం 

క్స్ 

దెగాను చది బొ. 
త" 

కొన న "బచెజవాత 

వచ్చి వమూావకుల నా | నాను వభత్వ 

స్ట. వి, 

నురిగభ గిరిలో హత్య 

మంగళగిరి జూన్ 10: 

సం, వయ హ్నూగల ఒక్ళస్త్రీ కేము బాత 

ముంగళ్గిరి ఇన వ్రనద్ద కనుషంచినదె, పోనీ 

సులు. శవమును స్వాఫ్నం చేసుకొని భవ 

సాొపీం చుకొచ్నా తు 
ఛి 5 

చుమూరు. త్రిక 

సంచాయితీ జరీపిం చిరీ. బల*ంతం-గా గం | 

వబకినటు లేలీనది, పోలీచులు దర్యాప్తు 
లిం తాటి 

చేయుచున్నా గు, a 

rd hem aay రొప్పుతూ పాథాషాయ పండిత 

సభ 

జాన్ 18! రాష్ట్రీయోపా 

ఛాయ పండిత పరివత్తు పగుణేడివవార్డి క్ల 

సభ యాసల 19, 20 "శేకిలలో "వెల్లాను 

జంకటగిరి రాకా కళాళాలలో జగసును. 

పరివపు వారి క్రో 
చావ యె 

నెలూరు 
mm 

మదగాస్నుప్రభుత్వ ఆస్ట క మంతి గొ॥ 
గోపాలా డీగారు 

ద 
చెదర, 

నె? రుజీల్లా ఆం్రైగచయిళల సమా వే 

| వా 

| వష రలానైల 19 

సార్షమి శేవకంకర కాలాకి అలు 

కరి 21 కు 

నెలూరు పురమం దికములో జగుగము. మన 

అర్జిక నుం, తి గా 
ర్జు _ 

శారు (ప్రారంభిం చెదర, చాడ గోపాల్ 

బంగ చారల ఇకా alos 1946 

ఆగిన న తృళముబపవయస్సుకలిగివుంటార , పీ వొంచల్వ 

(స్వః వ్ J 

జో 

తిన 

sari PLAY CIELAB RPP Ppp, Gee TT ay 

Pad చూ 

f Trey రు 
4 

ఆసంకపురంజిల్లా పెనుకొండ గ్రాముంలోనుండు 

కంభం లక్ష్ముణరావు తెలియచేయగం యేను 
గా, అనంతప్పరంజిల్లా పెనుకొండ (గామంలో 
]ెద్దికంభం రామప్చ అనువారు ఉండినారు, వారికి 

ఎభీ కృతర్ముడు కంభం శ్రీనివాసరావు ౨ స్సునారు 

సన్నాలు. పీధికి సంతానములేడు, వీడు 8! సంవ 

లి 

; ఎముగలిగె అనారోగ్యముగా వున్నారు. కండ్ల 

కాడా తనపడప్ప. వీరికి అనంతప్పరం తాలూకా 

పెనుకొండ తాలూకాలోను సుమారు 
వః 50000/-ey వెలచేయు స్థరాన్టులున్నవి, 

సరికి యిప్పుడు ర, 80/-_లు గవర్న మెంటు 

పెన షన్ వచ్చుచున్నది. భూములయండు సంన,, 

ఆశ్ లలా 
Cup 

సరము 1టికి సుమారు. ద, 8000/- ల 
జీగాయము వున్నర్ధిః బ్యాంకులలో పెక 

ఫన్నది. నగదు మొ'ళ్లము రుం 10000/= ¢ ary 
పెగా వున్నట్లు తెలియుళ్ళన్నది. అక్కడక్కడ 

అిస్పులుకూడా యిచ్న్చిపున్న్యారు. బంగాతీనగలు 

సుమారు 12 శేర్లళు మైగాను, ' పెండినగలు 
సుమారు 8, 4 మృణువృలున్ను, వృజముల 

నగలు సుమారు రు. 0000/-లు చెల చేయునని 

వున్నవి ఇప్పుడు వీరిభార్య వెంకమ్మ ఆసు 

ఆమె తన శ్లర్తఅగు కంభం. శ్రినిగాసరావృుకు 
జోధపరచి వై ఆస్తులను అన్వా,కొంతసు చేయ |, 
కలచి నదిగముఃక ో యుకమీదట బై పై స్టిరాన్టులు?' 

wah విక్రయం, పగైెరాలుకొని, బీలునాఖ్లో 
(వాతకాని, దర్తుస్వీకారము, బ్యాంకులలో ఖరీదు 
ప్టమును, వానను తీసుకొనుటకుగాని, ఖోప్పులు 

శౌకనుకొనుట వగైరాలు యేమియు శ్లేల్లనేరపు. 
వీరికి ఆవిభర్త “అన్నకోనూర్లు, మీనములు 

వున్నారు. పై seis “జోలీ జకిగినను 

వ్యాజ్య కారణముటన్నవి. 

వారి చక్కని సవిశనము. న కేం నాకా 
లెతోసాటు, నా దహ్హూరికి నిజంగా నర్తిశ్లేగి ౫ ఉండే వంచ 
దడగినటువంట్ గాసి 'గడ్లిదైవటువంత్తి గూని పాళీగల కఠి 
మును నేనూ ఏరికోరి కచుక్షోగధిగేబంర ఎక్కువ తర | 
హాల శీ కారబ్ల చేతితో తయారుచేయబడిన పాళీలు "| 
సమ్మృ్గీ గా ఉంటాయి. ఇంగునల్లనే వాటర్ నున్సు ' 
అఆతిపే నాకు ఇస్టం. సులభంగా సిఠా నింపుకోవడానికి 

వీలైన లీవర్ ఉన్నందున ఆవిన యంలో (శమ | 
ఉదదదు, ఒక్క-స్మాకి దావివి పైకీయెత్రీ తిరిగి డండకు |. 
యథాప్రాన లోనికి సంతి చేశే స్తే దాలు కలమధంలా నస 
ప్ఠాతో నిండి ఉంటు? క్షి. కమునంట యేర్చా టే ముఖ్య వీ 

మెనది, వాడావిడి గాని కష్టం గాని ఏమీ ఉండడు. 
సొమ్ముకు తగిన విజ మెనదీణవ, వేను వ్యాపారస్తుడను 
కొవడముచేత ; నాకు తెలుసు, 

a Waterman's 
శ నాటర్ మన్స్కలములుు, పెన్సిళ్లు, సరాలు 

ఈ రోజులలో రంగే (నజలను రంజింపజేనే ఫాషను, పేరుపొందిన *టిప్-ఫిల్ బుద్ద 
లోని వాటర్మన్స్ రంగుల సిధాలకు తప్పక అడగండి, తొమ్మిది చక్కని రంగులు, 

వ్యాపార వివరములకు ; 
'బఖ్రామ్ ఆబర్కోంపీ & కో, లిమిమొడ్, ఫోర్చాస్ బ్ల్ణింగ్ , చేమ 

కంభం లత్ముణ రావు, 

పెనుకొండ,ది, 2-0-48. 

నోటీసు 

శ్నుచాను కార్పొ లేమను, మదానూ 
రోకు రోలర్ డ్రయివర్ల ఉద్యోగములఖో స్తీ సీం 

లేదా డీసెల్ యుంజనులు నఢపుటక్ష్లూ కాంపి 

ఇన్సీ నర్జిఫికేట్తుగలవారినుండి 214.48 సా, 
$ గం.ల వరకు ? హీను కార్పొశేషన్ కమీష 

నరుగారిచే దరథాప్పుత్తు తీనికొజీబడును. ఈ 
ఉద్యోగమునకు [వ్రజుళమున్న గీకీశము స్కేలు 
రు. 10 2.00.40 టీని ఈ స్కేలు 
కు. 60.4 100 ల ౯ కా ట్టకోలమునో  ముద్యబిగ 
వచ్చును. అభ్యర్ధులు! తమ యోగ్యతలు, వయను, 

కులము, లోగడ అన్నుభవఘు ఎుడలైన వినర 

ములు వ న్్ 

సి, నరనింహాంి 

కమీషనరు. 

|Top | 
ట్ నమైన ఆఅహార6. | 

"it [ఎ 1040. 

- బిడ్డలు ముఖ్యంగా "జలుబు," దానీవల్ల యేక్లేడు : 

మొదలగు అవస్థలకు, 
లోనగుడురు:ఇట్లుది చి 

బడటంలో "పే, త్ ప జ శౌ 

దాడము అది సమం మేన 

గ న్ అమోఘపుగు చికిత్స, దాని es 
బలహీనులకీ. రక 

ఆణి గూడ దీజ్డలకు యిష్టంగావుం 
హీనులకీ, ఆరోగ్య 

మిచ్చి. కళ్లలో Fare 
ల | (Rt య SSA Me లకి Sosa 

WARTIN & HARRIE LTD, CALCUTTA 
a of . oh Cousens 

“జిల్ బల్జు పైల్ గాకా క అన్ని రకముల wo ర .కసావముతో గాని 

"లేకుం? గాన్ని సంతి శౌలమ్తునుండి యున్న దైనా ఆరఖ కేలా చైనా తగూోప్లల్రీది గాని 

| చెటిది గాని, ఎటువంటి నితో వున్నను డెవి! కాళ్ళలో -చికిర్స యని సర్వో అంగీకరింప 

బడిన ఆర్యద్యు నమన మందు, దీనిని లోవరికి సేవిజీఏల ను, ఒక్క మోతాచే యిం(దజాలం 

'వలైప పనిషయిను, అని అన్నీ విగ ము EE లో దురవవ్క్శ మంటను చుగుకున్ను చీము. 

చెరుగు శొగుట ఇంటే ఆప్టున, Noes స ఎంత్ కిన మెన 

మూలవ్యాధి, భగంనగర మునైనను కుదుర్భును. అమోఫ మైన ఈ “జిల్ బర్హు సెల్ గాక 

చికిత్సను వంటనే (ప్రారంఖీంచి ఈ దుష్ట్రవ్యాథినుం డి శాశ్వతం గా చిముక్తి *ందుము, 

i 
1 క్క 

జాలు వాడినంతేాగీ 

wy నిమమెన్ జేనకీచేలమంది పొడి గుణమును వే పొందెయున్నారు. ఈఊఈమందు త: సం పనిచేయును, సు 
ఖరీదు గ 10]: లు పో స్త్రేజి 12 ఆణోలు సె శమిస్టు అతిదరి. స్షను దొరకును... 

జ BE ఏజెంటు = అప్పా అండ్ రో 286, మైనాబజారు ws మదరాసు, ADALTS DAY M341 ca Crees ల న 

స్థాపితం వ : 1946 గోలు 
AK డి ౪ 7 MEE 5 వరంగ్లూకౌ | 

యు 

 జములు పొదుగు పనివారు GF 

నజములు కాంతిలో ఉ త్లేమమైన దనియు మందనని ము చెప్పుచు? మో 

వొదు వరా చక - 

ఓరక్రొ త్ర త్ర కల్పర్ యల వజ్రముంలుి” 

(న్ చే యు చం నా ర్క 

ద అ మ! 

సశాఫ్ వాపా“ లు ౩ సె 
న 

మూ 

ఖై ఛా... 3 ~~ అర్ నజ కులు” ంటెర్లో సార్ క జనసలనే! 
క డో | 

నూ (త మే కప యాగం శ త్స స్ట్ కం న్న 
Ca త 

బూ నద ఇతేరరకముట వనజముల గూన క్ఐళు ఉానుర్యు Eo ళు మై ను 

అరా ఇగ £ =! శ యూ. వ 

బు చెల రలు ర్వ 
స్ట ఆజ లు 

లా [a నే డా న్ గ వ 

క కు mR జ్! ర 29 భి గ జర. కహా రు నైక షా Fane 0. 
‘ శ 

N. BD. పి, రు సంటౌయీ గకునింసలబదునా. శె టపాను ఉట శిత ము, 



ఆ ము అలా 

ద వదారరాం శా వాంతి లల సకాల, 

 ఉపాధ్యాయవ్భ త్తి 
1, 1948 క 

[కారాక నాదాగాకా నానా లరానాల ఇచా = లాలా జాల చ 

అదాకల 

శక్ ఇకా "1 
[3ాలాతాజ? ననా ౨లానలానబాతార ఎన నాబందాదాదిగాలాకా నా బా చకా 

లర ల్ భాయపటే త సుహో 
my ద కతత కయాకింాలాం శంకా అంశగా ఆరా ఇచా తరాలకు నాలుకా అరులాడు ౩. దాదా నా కొక ంలలల వాయు 

"ఇ స నాను MD క్ భె న్ arrests creed నరనరాలు గాన నకం నని 

| టో రహా మడ లచ చటా, ఇగురు లా, 
5 SAnk B | న కాజలో ఆలం ఇ ఆ లా Nar ( అటుల ఇం 

స్థన ఓ శ్ ప వ TRA TEANKXL ల స ఫ్ ( తె 
గ్ పః న వ 

వ న. OS యంల్ బ్ల్లా అటి రింగ్ ల్ దా? చ దా | | wi న క స షా టి ల | | టై లి ల్ల, గ న్ా వ్ ల గ్ 

వ య... ల ల మ షస యంన్నారా? వ BANK TOBH Ana Tip uk LTesnARAaTBAnKt BR ఆడ్ 
హన స 

ఫ్ర టౌ జ్ wf అట్ i నే షు క - 
L TOBHARATBANKLTOBHARATEANKLTOBHARAT BANK. H సా రాజకునూరి కా Eis: | ఉ సేపు (కతినా ఏను. ఆని కాధిన్నదై9 నె రింటొ 

సంత TOBHARAT BANELTOBHANATBANKL అమృ త్రకౌర్ ఉదో ధ మౌ అ ట్ జా ణ్ ప్రార అ భో త్స వ అ; ప. x i Ps ల రా 
| FRATBANKLT DBHARATBAUKL 709440 AAT DIRARATBANKL BE వ ట్రే జ నుభ ఇ దే గ స్ట య సా సరచుయచున్నారు. (తి 

డిడి? 0408 ff DeHARAT BANK LW తో అాన్ 24 ; “అన్నిరృర్యు స రార ల శుభసం౦ం ©) వద్చమువాగును సమ ఆనర్శముల ననుసరించి 
ARATBANKLTUBH 3 a ds Gs 

LToenARAaTeAnk! W ధ్యాయవ _ Sy pr సాను శయా నున్నారు 
ARATBANKLTOBH లలో ఈలా [ల . ఆత గౌరన అనంచ్ (జాక్, జూన్ ఎ కడా బారతీయ యు నాం. కు ద్భృసశీఅ యును న్లు తయాడచయు చున్నారు. సామూన స 
JARATBANKLTDORH నీయయ్యా వాఖ్య ననా! అయిన | శాకం స్వయంకృషి, స్వయంపో | కలిగించుట చాలా అవసరము, (పజలకీవిత నూ "న న్మేనిజీ ఏత సౌఖ్న [మునభివృద్ధిచే యుటయే 
HOTELL GH: వృంల= కాని ఇప్ప! న స. సళ ba అనే ee కాస్తూ, నప! పగస్థిగులను ఆలి ది చేయాఓ ౨కఏ (సభత్వం ఈ పాన అన్ని es అ క త ఇ 

' 1 టీ ససప్రుజేక Maso న్ వని స్వేక యంతో స స్మ మైన శిక్కుణను rs హపము | శల; శ్చ విలిఫ పశ తొలనూ అంపరశ న్నా | డ్ ను క లిక్స 
ARAT XY + మనవారు మనం |g 3 దును గి ద్సఢ సంక ముతో న్కు వ 

" BANK er కంచు చున్నాను ర సల్మ ప (గ్రజఃకఇచ్చీ తత్వాల హా | ముందు “జీ పటి సేవ్రలం "చే యగంకినరి గవ Ay వా - EARETHANK క నిక్మింపవలసిన అనక్మ సు" 'నతింలో. ఆదర్శ ఛ్యుదయాన్ని సాధించనలెనన్న ఉ్రైళం' సతో! టన 0 కోట్ల వొంచి (ధ్రజ లత్యముణ శ్తోను — 

బ్ జ క్రై పౌరులు ఊంగాలంెటు మున పిల్ల లలో గరి | తో సస్టాక్ కల్ల గభాయిపయేల్ పొత్నా | సహ నూతన వినుయూలను చోధించటం | నస్వుడే - క్యిసాధ; నుగ ను, 
బా. | మొన మానవ త్వ ధర్మము లను విక సింపజే పూ ంకల్ల గత ఛం! ఇ క్కడ Stas 

అని i పెకీల్ -నుహావిద్య్యాలయేం అను “హీపన 

ఒక వీశ్వనివ్యాలయం” సాపిందబడ్తెనచే. క 

HO శందెన్సు 

రింగ్ శాలేలకి ఖే జనల లార్డ్ 

ఈ "వేళ వర్శభనగర్ లో 

కనుక కక ఇవకుణకన్నా ప rE (ప్రతిన్న కీని తన అర్థికాభినృష్ట్ గా ను ఒక స్తాను ఊడ శీను, 
యుజనలు నశ |క| హా (గ్రచోనమునగాని. , మా సమయే ములోగా ని. నిరాక్లను మ్ 
"లను, ఇరుగుపొరుగు వారికిని భాభ కోగిఘుతు న్యాహారనుయ్ చంసొం 

దించుటకు bw పల్లుకుబడ్ని పెసలమ్ముటుంలు 'వి వినియాగపర చ 

అపాధ్యం. 

ముందుగా “కీగ్బుకుని 

(పచారం చేయ: లనెిన 

శీలాన్ని అలవరుచుకో వ 

TUBHARATBArKL | ఆ ) ఈ గ్థేనుగుక నులు “కావాలి.? 

1 న? గన PL TOBHARATBANKE Ble "గ్య కా ఖా మం by ణి శాణకుమారి 

చేడు వొంపాయినుంతి 

శడీయోలోే (ప్రసంగించెను.. ఆమె ఉప 

వ్యాసంలోని మ ఖ్యాంశము లంగా 

అమృత కౌర్ ఎగా ఇంజని 

: నిద్యాలయానికి అభ్యుదయం రల 
ప శక సూ | 
ల ఓస్ కోరతుతు సూర్ వేల్ ఈ కించి సే 

a ఉన్నని, 3 (విశ్వేవి న్యాలయ ప్రాంతం) Eso స ఫం సంపినాడు చానిని శలెంచాయి స్ వచ్చను, మా అనుభ్ధవశును మేరో వృద్ధికి ని మా సంఘ 
Md ; ANKL BR క ప్రస్తుర్ విద్యావిధానం | వి ద్యాన్తులను వం జరిపి నాధ, ఈ నెళ్వువి ద్యాలయపు నుంటి మొణార్తీ చేశాయో చడివినాడు: యుద కు" చేవ చేయుటకును ణ్ శో ఇంచుటక చిక్క డడ అవన 
ARATEAN: L708 రం నగరి HL TOBHAPAT EB; a i ఖ్ వ త్రమే నిదం. చేయుచున్న ది | విడ్యారినులహాస * సాం చాటనొ భతి | * ne 
SATBANLLTO ANN IR ప క లకుమా (ల్ దం నచ a ర్ గ్ pA కు న “౦ ఎన్ “కఇప్పుడు మేన జేశంలో అన్నిటిక న్నా కాగయముకలతూ, - ఈన్హాను వి వివ వచాలకు శీ నేడే aoe 

SRATEANK గాని వారిలో ' పౌరధర షఘలను (నతో హాం తృవంజరపి ది, ఈ లిరి స్థలం ముఖ్యం గా నిర్యాణార్య కముయున కపి 
ARATEAN! TBH : అ a i జ 

hes క ధించుటలేదు. ఈ విధానము. మనదేశ పరి వలెనని కోరుగూ ఫస్టార్ప కేల్ ఒక జరగవలసి ఉన్నది, తభ వలయు. బాక్సు సం. 5/974 c/o ఆం bs సతిక్కమ్మచాను. 
CW ARATANKLTD og శగియయుండ లేతు, శాండ్లీజీ సెల ee అందులో భం విద్యా కూడా విధ్వంసక స్ట కలు విపరీతంగా 

1 కొల్పన విద్యావిధానం నున సమాణంలో | లయ ఆశయాలను వివరించి నాదు, ఉన్నవి. ఎనో నాపసమసంలను తేక 1 ని. ఎన్నో సొప్పసమస్య శృషినల్లనే విజ వ్ర 
ఒక భై కంతి మెన విస్థవమును తీ సుకురా నిరా వ్ బ్యానిధివారు న ఇంజనీరింగు ణే పరిష్కరింఛగలసిన మనం ఈ 3) యము జే ch కేకూరును 

గలదు... శాళేనిక 25 లకలు PEO విధర్షంపకళే'క్తులను ప పహీంచటంకౌన్కీ ఆ సే 

ప కం. “తాలు. -పలలకు. రిక చరలలనను | కాం పోటు తసుకన ద్యాభోధనక | కంచటంకౌనీ చేయ శేయు.. కాటు: ఆ టీ 
సా చాధ్యత తల్లి దం డులడే, కాని వారే | (కిని జ న్లో . ee | 

ర o గు లు. లు_ర యనములు పన (డిగీకి సెచద్భన్రు ల చేలు విశాశమిచ్చి | వారిని అణిచి జేయ: ₹నం *. ఒక 
విచ్యావిహీ నులుగా ఉన్న EE చెలం 

లో ఈ 7 చాధ్యతఅం త నుగున పై ష్ భు 

బేడా 

క్ వ oi 

నాద్ "క (పారం ళ్ కాన్నడి, మనం నిం" ;ణాట్సక్ స 

రమవరాణజా గుజిరా క్ రా ma శ "కా స్ట ములిగ్ జానే ఆ న్ని సమస్యల లబలోనూ క ఎరుపు.సీలం 'ెన్చిన్ను టై. 5. క్ర 
జ ల కొ, 

క అండ్ పరిమళ ద్రశ్వ్ఫోములు నున్నది, అఫ్యమడు. కన్నయ్ం భొడేశాయో భం | ఆజ్టానుల్కు అమాయకులు ఆయిన గారూణ ఎల్హల. వ. హన్ సిన్ ప. Dey 

వ సుతృమునారు మతబోననకు పూను శ చవోంమం;తి మురాల సే ళా జ 

అల్లిక అండ్ అసక డిచైనుల స సేలం చిల్డ రను టో గాను వొరకును “పభుత్వ | ig బాయి ంమం లి... మం (ప్రజలకు నిర్మాణ క ర్యత్రయం. బవ కలిగే క్ 

. ఛ శ్రీభుజ్ క/(మాప్ది, కొన రోడు. మననిమయంలో (ప్రభుత్యం | బదవైన (ప్రమణులి విచ్చృశాంం గాం | మేలును శెలియే సేయు లని ఉన్నది. ణాక్షరు పిలాపాషర్రుళ్ళ్పాత్రు డుఆఅండ్ బ్రదర్స్ తీట ఉంటూ, అవసరమే (ఫ క గవర అబే ని ల్ బ్ ల 

జు తాము పతన 5 (పల్యే గవర్శ్యర్ మహారాజ్ సింగ్, ధారి శే సైగ మన గేళంలోని (పథాన "సమస్యలలో 
11 దన్నీణ మాడవీధి, మెలాపూర్సు మదరాసు, సంస్టలకు కొన్ని హెకర్యములనీయ వచ్చును.” 

కంభకోణము (బాంచీ £ . | 
స్ట గార్డు! సం చేశాలను పంపీనారు, 

పిల్లలకు ఏవిధమెన నైతిక ధక్యములన్గు 
మౌంట్ బాటన్ 

ఒకటే, మూ ఉనే 

సహకరం స్వయంకృషి, - చ్వే 

(ైగామోద్గరణ సమ స 

డి స్టీషిబ్యూటరుబు : ఆషరో అండ్ కం పెనీ, తో, తినుచినాపల్లి బ్రాంచీ; శ 

న నా క కం రసం సేర్పవలెనో (కీ అన్ఫుత్ కార్. ఈవిధంగా చసత గ యంపోషకత్విం అనే సూత్ర'లమౌద (7 ||| 7, సారంగపాణి కోవిల, తూర్చునీద్ధి | 15 ప్రగభియసిసెసిధి, రెస్పకళం. ) 2.0, 

వ i చెపి సరం 6అంుణుంగ ౦ నూభ్యుదంవాన్ని సాధించే నిమిత్తం ఒక | ననిన సనా 
నశ ల మగ న ట్; ఉతన = పె అధి కౌరమునకు బాలుడు భో " | -గావూాణ విశంవిదా్యాలయాని నాపీంచ 

NO LICENCE కావ లెను U వ్రపద స్య ఒర్ 

NELDLD : 

సత ఏంచుట తై ey వెళ్తీల్మకు ఆర్షర్లు 

ఏజంట్లు కావలయును? షె పెట్టుబడి లదు. 

| NationalCalendar Mfg,” 0.,Howrah. 

వికోటన్ మార్కు. వక్కపొడి, 
తం కానీ స్యాపట్టోల, 4 

ఈ రివాల్వర్లు అంద మైనవి, పొడవు అం, 

బవప్ప, 15 బాన్నుణు. అవరైన అమెరికన్ i 

కలో నరిటాగగలవు, ఆడో! స్తా 
వాట ఆ 

టక్ రిడాల్వింగు డిస్కు అమర్చదబశోనది. 

1 శ దోర్గల రీ నుండి 50 గుజీర్లువరయు | 

స] గలది, దొంగలు, రౌడీలు, శరుక మృగ ' 

గ మీద కాన్వానర్లు కావలెన, 

11 నీట్, మ్యరాగు, 

| ములనుండి రశణరు, వీగో వాటియంతట | జ్ | 

నవియే (పీ ను, LEPROSY & LEUCODERMA 
కర గుండ్ల 'డ యల్" మోకల్పు. Acute or chronio - partial at aléver i 

ady, ad ssfall / 

నం. 2222 4. 6-0. Savard” mide repuiad | Hert °homs « 
వెం, 33లేతి (& 3 శాదిరీ) రు. 7-13-0 reatment in four ticwars op 

నెం, 4డీ (వ హ్యోకరకము) రు, ర- [= 0. 194451, Please Corre 6 English, 
అత హూ *AMAL#, WO A, P. 

నం. 9999 (ప ల్య్కమాగా వెండిపూత, పూరక] ?aachoct, Ti ) 
నది) రు. 12-౮6-0. 50 గుండ్ల రిసీబరు, రు, 13-8. 

ఆదనప్పు గుండ్లు శీడజసుబు రు. ఫ్ కేసుతో తోలు బెల్లు 

రుం ర్, ల్యూలి కేటిగు ఆయిలు బుడ్డి 1-$ రుం 1-4: 

ఉదిశముః:- ప అఆన్నిరళమల వాల్వరులలో యే 

మూటివైనా ఆర్థరు చేసినచో, ఒక 50 గుండ్ల 

శ్రీచాల్వరు, ఉచితముగా సవ్వదిడుసు, 

కుష్టు ' బొల్లి 

కు గ్యారంటీ చికిత్స క్న్యారులాగడ చితెం 
4, రెడ్డి (పొ(పయిటరు. బి, రెడ్డి డి కో, 

(జిస్టర్ణ) గోపాలపురం, తూ॥గో॥జిల్లా. 

లల దల జాతా లర కలల చా రా గాకాలంలతాజల కాలా 

Win 

మిల్క్ ఆఫ్ మైన్నీసియా, 
వాడిన కార్డన్లా కా (గళ చేస ఈండమైన ఇజహుమావాణి బందండి 

కోరర్ మాన్యుఫా ర్నరింగ్ కెమిస్ట్సు లి సెడ్. బొంబాయి 

తేడా సు ఆఫీ. శ... చ్రైనాజకా త్ల లోడ్ “మదా హీ 

చీఫ్రీబ్యూటర్లు: మెస్పర్స్ పి. మ కర్ అండ్ కంపెని 2. కైనాజడారు రోగ్ మడాను 

చర & వ్యా ధుల 

నివారణకం న్ము ఘు చికిత్స 
విన ని కాకక మన జహా ఆఈయి”టు 

మెనీ నో Oiptment) గ 

ఆ కీమముగా చేకూర్చి చిలర 

చర్మ eR ఆ పోగొట్టును... ఇర్భతానా 
చరిపస ధ గా మంచును 

i సబకు మంచి అన కాశము 
నూ క్యా౭ెండరులు, ఇకర అత్వ ర్తైజలగు 

త 

ఇండియాలో "పరెఖోట, జం వరకులమీిద 

రు. 72 

నెఇక్టు రు 0f= నుండీ 

రు కర-ల వరద జీతం 

విరటన్ న కార్యాలయము 

తా మేసేమచ్చళు; సెగ ధటీయిప్యాభు 

బకియుండుటు చేగ్చుకోవ'లెను, అస్వు ణా 

తడు ఈ _త్తేకు శాసన బద్ధపౌరుడు కాగలడు. 

ట్ కోటిపారీతో కలీస్సీ మెలసి, తేగా చాలు 

తెచ్చుకోకుండా, “ఇతరులుకూ తేన 

వంటివాశి అనే సంగతిని (గ్రహించి మెల 

నకం "సగ్బుకోవ లెను, "పద్దలను గౌరవించు 

టనుకూడ 'నాలునికి చర్చవ'లెను, త్రి 
కిగ్యవలసీన మర్యాదను ధాన్యమును 

బాలుడు బాలికల' కిచ్చుటను "సేళ్చవ లెను, 

ఇకచారికలప ఆడవారిలో  సహణంముగా 

తక్కు_వగానుండు. శ్రోర్యయ_ ఆకే ర్త లము 

గుణమును నేర్చవ లెను, 

సళ్యమనునది మాసవుని తథమ క మర్త్య 

మని (ప పలిబాలుడు శేగ్చుకోవలె తెను, ము 

అన్నిటిని జయించుననీ ఓక్చుు శొంతేయు 

వాల లాభకరమనీ, మంచిగా ఉండుట 

Ey ఖ్య దాయకమనీ అతో డు, తెలీసికొన 

వలెను, | ష్ 

ఈ భరము లేవీ ొ త్తవకాదు. 

(ప్రతివిశ్వవి ద్యాలయములో నూ స్విళ్ళు 

"లేక సారధర్మజాస్త్రముకూడ బోధింపబడ 

వలెనని నా అభిమతేము, ' 

' సత్యము,అహీంసలపై అధారపశిన సమా 
జము చెక్కు వ అట్టి సమాజనుందలి. 

ఆ సరుషులు శే కలము are 

ATE ఆదర్శ అంతేగ్గాతీయ 

చాదులుగూడ నుదురు.” అని శ్రీమణి 

అమృత్ కార్ తన ఉప న్యా ప 

ముగిం చెను, 

ము ను 

వికలాంగులైన నిపాయిలకు 

ధనసహాయం 

"జన పురి, జాన్ 15: యుద్దంలో విక 

లాంగులైన సిపాయిలు వీలైన నృృక్తులను 

చేర్చిన తరువాతే. స్వతంత్రంగా ' జీవించు 

టకు తమ వృత్తులను నెర ఫుక్రొనుటకు-గాను 
పునరుదో్యోగ శాఖ 1043 మార్చి ns 

మీ మూసాలో రు, 21000 "పెట్టుబడి గూ 

పంలో సహాయం చేనీందె. దీనివల్ల 116 

మంది అభిపారదార్లుః ఇంతవరకూ మొత్తేం 

266 మందెకి రు, 46000 ఇళ్షిబడినవి 

మదరాను విద్యాళాఖ Ez క్ట 

లోశా జరుగునని తెలియుచున్నది, 

నునరాను నగరంలో మూడు బెక 

చే జనులలో ధ్రజల ర పరమో గాని "క 
తు కా 
ఇశురిఫేనులు సాపించెదము.. అపి సాగా 

భి 
ఉపయూగ సడినచో యితక పోవీ జు 

సేపహనులలో గూన స్రాపిం వెదచడు, 
(A) స 

నో “ప్పేట పకుపులళాల అనా. క్ 

కార్వ్పొలేనునుకి సచరాసం వభ త 0 

చూ 50,000 యిచ్చీరి, 

పాత్రొగాకిస్తాే రాజరత్నం మదలశ్షిరు 

గారిని నియసీం దవన. తూడిన చెపియు 
చున్నది, 

ఇంజనీగాన యు క 

గం శేండుంక 

శార్చొగేన.ను 

నందిగా యింకె 

శక్ర తళుత్వింవా ౨ జ్ ఇకేళరర వక. 

ళ్ 
జం 
mon 

నుగ 

(కొత్సవాని నియామకం యా వంతం. 

నుదరాగు పోలీసు కొమిషనరుగ ఎ. వి. 

బిళ్లా ఇంజనీరింగ్ కొళ? ప్రారం 

భోత్సవం జరుపుతూ లార్డ్ మాంట్ బా 

టన్ ఈకీందివి సంగా (పపంగించాడు : 

కక, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి స్టార్ 

పీల్ కిందటి ఏళ్లలో నే కంపస్టా 
పన చేశాడు, ఈఒక్క_పఏీ డాదిలో ఆదిలంతే 

అర వండటం వెప్పకోతగినదే. ఈ. 
జిల్లాలోని గ్రామాలను లః ంగ్కా వైబ్డుని 

కంగా సాంఘళంగా. అ ద్ధి శయ్యా 

కిని బస్టర్ పీల్ అధ్వర్యాన ఏర్పడిన 

ఉత్తమ పథకంశోని ఒకభాగమే ౩ ఈ 

ఇంజనీరింగ్" కాలేబు, ఈ శెలిజ్ఏ 

aes నిర్మాణ "కార్యక Coan 

వై ప్య్తో నిర్వహించటం విలవ్రతుంది, 

ఈవి ద్యాలయానిశే చెందిన ౯ష్థివసాయ 

'సంసవా డా అదు త్మెన అభివృద్దికి చెంది 

నధ మేలిరకపు పసవులను ఉత్ఫెగ్టిచేసే 
నిమిత్ మె పకుబన్మకాస్త్హ్ర ము (అనిమల్ 

జెనిటిక్స్రన్సూ Slr ఇరీర%లను 

పోషించకలి” ఆహారములను కోనుగానేనిమ 

తము అహారశాస్త్ర్రము (న్యూ టివ. న్ 

నా, పాలపరి(శ్రనుమా ముదటనేక్చ ఈ 7 
ద 

ళంతో స్టార్. సేల్ 1940 వ సం||లో 

ఈస రసన నెలకొల్పి నాదు, పెమాడు 

శాస్తా ఉన్నురెవిద్యును.. గరసగదీ 

గిస కళాశాలగా ఇప్పుడు ఆది తయారయి 

నదె, బత కియావంటి బేశంటో వ్య: సాయ 

ఆనళ్యకత ఎంతీయినా ఉన్నది. 

ప్రపంచంలో మిగిలిన చేశిలతో వోల్చి 

శూసకుంటు మనపశున్సలు చాలవాసిగా 

ఉన్నవి. వాటిని అఫిస్ చేయటానికి, 
Mir 

ముఖ్యంగా డ్నె ఎకర్కు.న పొలు ఇశ్చేట్లుచేఐ 

టానికి యెంతో a వున్నది 

ఈ విధంగా (గౌమూభివృద్ధికి ఆత్యంత 

సన్నిహాతమెప. ఈ దెం ద్వే సం ము 

(వ్యవసాయ సం స్టా 

రింగ్ కాలేజి ఈ విశ్వవిద్యాల యోనికి 

అనుబంధించి ఉండటం ఉచితంగా ఉన్న 

ద, ఈ ఫావనాపరంపరస సంపూస్త్య్ట్రామోః ణ 

నిళ్వని ద్యాలయ (రూరల్ యూని, ఎర్చిట్సే 

భావాన్ని కలిగిస్తుంది. గుజరాత్ లో రా 

మోణ విశ్వవిద్యాలయం 2 ఒకటి ఆ ఈఆంణాలని 

గాంగీమః హోత్ఫుడు యెంతో Saas 

చాడు, (గ్రానూలకూ, ప ట్ట్లణాలకాగ గ 

చసకాలను ఆయన 

వాటికి తగినట్టుగా చశ్వ్ స విడ్యావిభానా 

నుకూణా సూచించినాడు. భౌరీ సరి 

సెన్షరకెక్తు 
a 

ఇం౭జనీ 

నిండి 

సరీ 

(ఆకులు గృవాపరి లతో వుంజే (గా 

నద్దతిక ఛేదం ఉంటుంచి సాటి 

వివ్యా ces నాని ననుసరించి 

మాగ లనీవుంటుంది, ఇ శాస్త్రీయ 

న్ని అవి. తము అవపషరాలకు తగినట్టుగా 

కన్న రీతులలో ఉపమయోగించునో వలెను. 

“నీను ఈ 'పళంలో ఉన్న, ఇంతకాలం 

లోనూ విద్యా విషయాలను గరించి చాల 

ను. జేశంళోని 

వి 'శ్వవిద్యాలయాల న్యూ 

wis ఉరు ae లతో 

వుం ణే ఫట్టా ఇట్లు పద్ధతి? పం స 

మూల 

మా సౌ 

సాగు మాట్లాడి ఉనా, 

పని 

అనూ "సీను నూతి ఉన్నాను. 

టలో కూడా మనము డడ హ్ించ్ల కమ, 

తీద్ధగా ట్ న్ స 

బొశ్రళాల 

మావాాబు 

వ్ శః పాటు. దృసనేబముము' కలీగించు : న్ని వి 
3 

సమకటినాము, సౌనారణులు ఈ కార్య 

పళ్ల నాగ స్ట 

HIN 

ఢి జ 

భారోనికి భయపడి ఇానుతిరి గ వాగే మోకా 
ని స్యార్హత్య్యాగు లైన దం“ కుల శాక్య 

దీకువలని' ఆ ణక్న వ్ర చాలవరకు సా 

ధించ కలిగాయు, ఈ సాధించటంలో పాతి 

క్రొ _క్రీపద్ధశులను 
(పతిభ 

శీ ఫాయాళాలా ప "శ్
వ ల్ డి, అగూానిక శాస్త

 | 

జూన్లాలను తగిన! సీతగా స భకాొంయాగి నే నే శా 

మౌభ్యుడయానికి ఉసకూగి 6 ఇ గరిక ని 

గాంగణీకి సచ్చ చెప్పినది ము, 

నక పాంా 

గూ AAR వుదరాస. డియో 
జా 4 

గురువారం, జూన్ 17. 

మదరాసు (2) 

స్వా NX హోం 7_ 10 FE) అత స Cea 

"80 ఎస్, వి, సొందరరెజ 

8.౮ ఇంగ్లీ షులోవాగ్లలు, 8 80 మొతూరి 

ఈ ధాక్ళష్ణగారు, ఫీ జేలు, 12-80 గం, 

వ. రాముమూ _ర్రిఅయ్యాగు వా దట. మహా 

మంసలీ, సంఖూార్థ జీవనానికి సూధినెలం, 

జర్ ము ఇ eh గృవకోచ్య్యానము, 1 80 ఇం ial f 

వా రలు, &ిగ్ తెలుగుగో నా గలు,శిర్ 
= ఖు వా 

4.0 

సుందరం 

7-0 సె 

నా గు 

గనమణీగాన పొాఠళశాలవారి "గానము, 

జబ్లుల్ కరీతీ పాట, ర్-శీ0 ఆర్, 

రం, 6-0 ఇంగ్లీ ములో 

వార్తలు 6.90 (గ్రామస్తులకు కావ్య 

పఠనం భీమపురాణం. వరిచేల భంగకుణ 

7.16 కెలుగులళో చారలు, ౯-45 ఇ ష్టం 

పరిపాలనా వెేపాలు,8-0 తమిళ జానపద 

గీతాలు తి-15 రాగం శొనంపల్లని పిఎస్, 

వేదాచలం 9-0 ఇంగ్లీషులో బెలర్లలు, 

915 ఇం గిలీ సు భో నార్తలు 940 

భున్నాగ్గుడి నాగనాభయ్యాగు "పాట, ఇక 

'చేగల ఫిల్యురి కార్డులు. 

శీడియోా ఉప పన్యాసం 

మదరాసు శేడియోద్యారా 16 వ శేగీ 
మరి రాతి 9-40 గం, గౌ హాన్, 

సీతారామ డ్డ గారు మదరాసుమం( త 

జ ఊటీలో జరిగిన ఆర్థిక వసా సభనుగకార్చీ యాం, 
వ, అర్. -సెనుగారు అహార వల ూాయ 

ములక ౦౨౫ సభ్గఃల్ల కోలీగిన మేలుగహార్చి 

యును డా! కోనాగు టొబస్య డా|! పీ, 

స్, లోకనాధంగారు ఆ సభనాగూరక్సి 

పరుసగ స. 
లు. 

నగి రంవాఫ ఫ్" లో అగ్ని “మాద 1; 

సుంకర జాన్ 19: pa | స ifn (ఫా 

8 గడ. నగర. సార్లో కట్టం. gr 

సంధవించపి ఒక ఫా 

పోయినది, అగ్ని దూ 

మంటలను దాను 
mM «© 

స కదళీ ములు ఇ స 

స్వం నీ, 

క్షీ! క] వనేోతా పిళభ్ర Ey భు || 

జాన్ 11: గంగోలు 

ఎస్టేటు జమ్ ఇ కరు శ హోతా వీరభ భద 

య్యేగారు వరు సస్టగృహామున తమ టవ 

ఏట దెరంగతు లె ౩ చం వీరూ నిరత'న్న 

Bh ఎకి 
zl! క్ న mG 

రాజమం! జ 

చాత 
Ee 

వవ చితి వద్, 

వోడు డు వో ప షా a aan చ “మ్షల్రకైర తి! 
తై గల 

గారు రం సెంచళానమె | ; | 

శకతశాలనుండి (పసిదిెక్కింది 
న తిన ఫ్ స్ మెనలి 

* 

EN fa a స 

a ' Ss సుం సు, న పై 

ET (Enh ణా opit ఇక్ + జు సెట్ల ౦ట్న్ గత స్ లీమిళుర్ 20/1 వేట్లూ రోడ్డ, కలక తాం గా 
ARG! 

rrp Tiina - © MR PRRE 

ద్వా 137) 
నీ విషయమై 1948 సం॥లో ఏమి జరుగబోవును? 

నీ భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగచోవునదిన్నీ నీ సరియైన చర్య గురించిన్నీ నీవు తెలుసు 
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3 వెనూ్టేమం త్ 

1, 1948 

ఆొయ"పైరషా స షప 
(1-= “శ్రీ శిరువాయ్సి 

కామా ఆందోళనకర ము ౫ ను న్న వ్. 

సంఖ్యాబలం తక్కువగా నున్న స్పటికి క 

చేశములలోని కశూా్యనిస్ల పార్టీ లు తవు 

మగ మును “కౌర దమన 

డిం | Ja 

క్ు బా్యానిజం య 

వేయపకనంట్వు ముఖ్యముగా ఇండి 

ge 5p or 

న్జం జయించే € వ 

యహావకళ్ళు 

ఆఖియం సాక్సుంపమును, 

ఎ నాలవంటి 

లెను (వ స్తు తి 

సితినిబ ట్ ఎప వే యె డల 

Sager ts వెళాలోశే కమయ్య్యా 

నిష్ట విజయం తప్పనని తోచుచున్నది, 
కొమింటాంగ్ పార్ట పరిసీతి, 

సోధారణమయుగా ఆనుశొను 

చున్నంతే నిరాశా, హంగాలేదు, ఇండియో 

మర (స్తుత (పభుత్వములకు, 

'జక్రీయ జీరితంలోని. వివిధ విస్ణవళ కూల 
వున్నది, కాని 'వెనాలో 

కొమ్మింటొంగ్ (వభుక్వమున'శే లండక్సీదు 

ఇండియాలో సాంఘిక విస సవంగూ గా 

_గ్రారంభ మెంది, 

ముందుకి. సాగుచున్న కలదీ, (వభుత్వ. 

ముల SE జంలో పడిపోవచ్చు. 

ఇండియా, గ కెండూ కమ్య్యా 

నికు (ప్రాబల్యం కీంద పజిపోఎడొం తట 

సిం చేయొడల, ies | రాజక్రయ “శ్రివస్థ్ర 

అంజికం టి ఎక్కు వగా అర్థిక శస సమారీ 

వోగలదు, - ఇండియా, క్యా 

నిస్టలు స్వఫరిపొలనను వాంభించేవారనుట 

యోహర్థయు, యూాశేషియా ఆంళ " కమా 

నిస్టు " ప్రాబ్యం క్రిందకు వచ్చినప్పటికి 

అమ యనా ఇండీయాలు సెనికంగా 

ఏక దేశంగా తయారవగలవని చెప్ప లేము, 

చనా 

ఆం: గయిప్పటీ' సై 

శః 

చెనాలు 
Ce 

నా 
రుం 

సోలియు”. బరోపాకం యె సోవియ జ్, 
ఆశియా, ఎనినిక 0౫ ఆరకంగా బలహీనము 

గాెసీ వుండును. ఆమనప్పటికి, ఆశియా 
సోవియట్ (పొబళ్యం కిందకు ప కిపోవుట 

పాళ్చాత్య స పపందమునకు గిట్టదు, ఆందు 

చేత దినిని సత్వవివాలా నిదొధించుటశే 
పాశ్చాత్య (ప పంచం లను, 

ఐరోపా పునరుద్ధక ణకు రుమ్ సూత్రము. 

ల మార్ష ౮ ల (ప్రణాలిక నిర్మించబరానో 

అడే షం రాతీయులె పెం. “ఆలియా బేశములక్.' 

ఆర్షికపహాయము చేయుటద్వారా, ఆశియా 
ఖలేడములో ఆగికముగా (పస్తుత్ "బీ 

పమపరిసితిని తొలగించి తద్వారా 

అశియా పె చో సోవియట్ cs 'మేర్చడ ' 

కుండా వాకు పపంచం నిరోధించ. 

గలదు. ఇం డి యా, నే నొ 

ద్ర గుత్వకులతో ఇ, 'పాళ్చాత్య.; (పపంచం 

సన్నిహిత సౌం స్మృతిక చంబంభయుల . 

1 నెల గొల్పుకొన + 'చ్చును, ఈ 'దేశములనుండి ; 

విచ్యాద్దులి బహుళ సంఖ్యాకంగా పాశ్చా 

ల్య ట్రేపంచం తిసుకొనంచ్చును, 

(పొచ్య 'శీశములలోని జాతీయ ఫక్తు" 
లతో సంరక్ష లేకండా యింతకుమిం బె 

పాశా ల్యే (ప్రపంచం యేసూ చేయ లేదు, ' 
ఈ'జాలీయ 7 తలలో సామరస్యము' గలీగి 
వ్యవహారం చన చిన శే పాళ్వాక్య (1 

అశాంకీంచుచున్న ది 

జిభియకక్ సాచ్చరిక 

అగ్రరాజ్య మల మభ్య వై నక్యుములు |, 

యిప్ఫటేవలె ఇకముందుగసూడా కొనసాగి 

నట్లయి శే ఆ సోవియట్ ఉక్కు "తెర నెనుక 

ఉన్న (ప్రాచ్య యూారోపియక్, నము 

లలో కహ్యానిస్ట (పభుత్వములు, మరింత 

బలపడి విసతరం కొగలను, అన్య శాజ్యముల 

ఆంతిరంగిక పరిపాలనా వ్య హోరమ్యలలా* 

అమెరికా (స మేయమునకు , అవకాశము 

పపంచం 

కల్ఫీంచుచూ (_్రామ౯ా నీదాంతేం (పా 

దుర్భవించశం కౌరణముగ”నే. (ప్రాబ్య 
ఐరోపారాజ్యములళో (వస్తుత సితి యేర్చ 

.డినగ్కె ఆని కరన ne 

కుడు Wess ప నీటి రాతి యా, పీ, వ. 

విజీఖరితో పసంగించు నా 'హెచ్చరీం 

చెను. తూగ్సు యూరోపియకా రాజ్యము 

లలో సర్యటించి యిటీవలే యౌయన 

చః కివొకు తిరిగి కచ్చెను, 

అంతరధినివేకశ 
ప్రధానుల సమావేశం 

(2వ పేశీ చూడుక్చు 

చేయుచున్నా న్యూఢిగీ కి వెంటే చేరుకో 

వలసినదన్ని వా క్లీస్తాన్ (పభుత్వం ఈక్రింది 

వారికి డా తరులు పంపీనడి: 

సం వెయాలాోే పాకీ సాన్ 

తా టీజర్ జనరల్ 

అబుల్ రహమాన్; యునుతి ఇావియా 

కారీ; కా4దెశీక ళాఖ సహాయ కాగ్యదర్శి 
యార్ 

వ. 

ఖాందనూలీవ్ . 

అఫ్వక్షతపలన లి యా క తొ వీఖాన్ 
బినమిరా దుకున్నా:శన్న క్ష 

సారం 

శ్ర 

eu కాం 

నూనం తావజానికి కొసన 0£ఎలు 

కరాగినుంచప ఈ విగంగా మరో వా న 

వచ్చినది ” 

సాక్ పధానమర్మతి లింహకతాలీ న | 
ఖాస్ సర్ స జల్లా మహమ 

కావ్ గారాబం పంటు బెక క్రాన్ నిగా న నక జి 

1గ్ క కః బిమానంసిగన బయటే ae 

వం హరు పేక వాన భోం 8.4 గే జూ 

హా గవ చ్చ్యున నీశాంది “కల 

పెంపౌం 

సాంఘీక విస్థపం 
._ టంలో; ఇంక ఆలస్యం చ్చే య కా డద ని 

"వారు సహకరించటంలేదు, 

మేర్చడిన | 

రకా లలత. 

సడల 

ea స్మర; ఇలు 

a కాసనసభల _ టు 

ప్రభుత్వ స్థా నేన 
బెనిలక్స్' దేశాల సమ్మతి 

(శైంచికనా * ఆందోళన 
ాంక్ ఫర్డ్ జాన్ 14" వచ్చే గలం 

బరు "నెలలో పళ్చిమ జర్మనీ (వ గ్ Snr eR 

విటిష్ పకటన (ప్రభుత్వాన్ని శెలకాల్బటానికే "రూర్ 

Tg నో ee పొర శామిక . మండలాన్ని అంకర్తాతీయ 
లండక్క్యా జూన్ 14; ఒక కేంద పరిషోలన' hae host, పం. 

పాలక వన్దాన్న్సీ ఎన్నికలద్యారా శాసన 

స్గనూ నియమిం చుటకు అనువుగా సుణాఫ్ 

గవర్నర్ జనరల్ సల్ 0 జే ఓక | నది ఈ విధంగా ఈ ర దేశాలతోనూ 
ఆకి ర్తి వెన్నును (పక కటించునని "1 వీటిష్ ప్రభు | సన్యా చేసుకున్న ఒడింబకికను తవు కాసన 
తకం తక వేక్ ప్రకటెలారిన దయ టిక్ జై సా అంగీకరింప చేయటానికి ఫెంచి 
శాంగకాఖా సహాయమంత్రి 'మేహ్యూ వభ త్వం ఇంకా (పఫయత్ని స్తున్నది. 
స టిష్ శామన్నుసభలో త్! ళ్ :నిథ (ఫ్లొన్ఫులోని, వివిధపమోలవాయా ఈ ఒశం 
ముగా న . బకికను న 5 సాద లయన్ విరు 

పమ జప టను ళ్ స అ 

పాద్సలకు క్లే aE pe ప వాతలు వస్తున్నది. ఈ ము: (ఇంచ్ శాసనసభ శపు వోటు 
నందువలన్క శ్రమ ప్రభుత్వాన్ని శెలకాల్ప చేయవచ్చును, 

(ప్రస్తుతం (ఛిటిష్ అ మెరికొల అకనుణ 
(పొంత నిక. పభుశ్యాని క్ల పక్చిను 
రజ్యార్టలం. జర్మనీకి అ | నిర్ణ 

యించుకున్న ఛవిమ్యళ్చఏభుత్వానికీ ఓ ర 
గల సశ బంధాన్ని వి, రస్తూ మృత రాజ్య 

పైనికాధి కారులు త్వరలో. ఒక శాసనం 
(ప్రకటిస్తా సారని. తెలుస్తున్నది, యురద్ధాన ఇతే 

రం _జర్భున్ల కు మేదటి సారిగా ఒక్షీహీలోదా 

ఈ శాససంవలన సీ సర్ప డుతుం డని తెలు 
స్తున్నది, 

“as అ మెరి కౌ సెనిక్ష 
నవర్మ్యర్ జనరల్ శె ఈకింది విధంగా 
దకటిం చాడు “పశ్చిమ 

జర్మనీ పభుత్వం నియ మె 
6 పళ్చిమర్గొజ్యాలర లర్హివన్లో చేసుకున్న 

ఒడంబడిక పై చ కరన్ ౮ పభినులతో చర్భీం 
చటం gi లి ? as ఒడం బడీకను 
.అమోదించినతరువాతనే జరుగ తుం ది, 
దస్తుతౌనికి జర్మనీ నె "సైనిక్ష ఆక్రమణకింద"నీ 
వుంటురడి, సక్రమ: భాధ్యశాయుత (ప్రభు 
క్వస్థాస పనై సన్నాహాలు :-ఈ లోపల జరు. 
సకావుందంలవు, కరెన్సీ పన్నుల, విభా 
నం, _ మొదలయున విషయాలను పళ్ళ్చీమ 
జర్మనీ, జర్మన్ దయుగులతో శే చేఫు చర్చి 
స్తాము,? . 

ఈ శకటనకలన, జర్మన్ రాజ్యాంగ 
పకీవుక్తే (దీని ఏర్పాటు. ఆల్లోచనలో 
ఉన్నది ఎన్నికలు స తతా 

p A పళ్టుత్వింగా పనిచేస్తుందన్న వదం 
“కతు 'షగసోయినేవి 

“పోంబర్టు. "సెంట్రల్ చ్యాంకుచుట్టూ 

మెనీకులు' లా కాస్తున్నాగు, ఇక్ 

త్రిటన. హోలండ్ , 'చెన్టీయం లక్షైెంబర్లు 

'చేశాలు తను. అంగీ కారాన్ని పళటించే 

బ్రిటిష్మపభ్గుళ్వం భావిస్తున్నదిం మేము 

'చెయబోతున్న ' సంష్క_రణల విషయయమె 

ఈబిపు విదేశాంగమం కీ త్ర సమ్మతిని క కష్టం 
ట్ 

మోద తాన. "కాని నూతో 

నుడాన్ రాజ్యాంగ సంస్కరణలను పరీ 

"ఫీలీంచటానిక్రో ssh సూడానీస్, 

ఈథిస్టతాయా క కలి నినకమిటిని ఏర్పరచటం 
లేదు శా,సన సభ ష.న్ని క] 

లనుమ్మాగ్రం erties నొ కమిటీ ఒకటి 

పరిశీలిస్తుంది, శీంద్రపొలకావద్ద “0లో సుడా 

వ్లో “ఉద్యోగం చేస్తన్న... ఇద్దరు ఈజిస్ల 

న్లను నియమించటానీకి కయ అంగీకరిం 
హెమ, సు డాక్ రమణ వ్యవహారాలను 

సొలకవర్గం చర్చీ ee రావాలో 

ఉన్న రబ్ స్ప్వమెచ్యాల ' (వహ్గానోద్యో!ి 

ఒకరు సం ప్రేదేంపులలో పాల్గానటానికి. 

ఘేయు అంగీకరించాము,” ” 

ఇదేవిధంగా ఈ జి ఫు (వభుత్వంతో 

సంప్రదింపులు జరుపుతూఉాంటారా4 అని | 

(పళ్నించగా ఆ న్ఫును అని ఆయన జవా 

బిచ్చాడు 

a జిప్పు వై 
యిన్ జూన్ 14: సుడాన్ వివ 

యయమె (బ్రిటన్లో జరుపుకున్న, సంప్ర 
దింపుల వివరాలను. మాజకువానోలలో ఈ 

వసే పార్ల మెంటకు (పతిపాదిస్తానని' ఈ! 

స్ట ప్రధాని నో కామీహోషా. చేటిక్నాతి 1౮ 
Sos 'డెనీమోద చర్చను అప్పటి. 

వరకూ నిలిపివుంచవలనినధ్లని అరధుకేరగా ' 

పొర్ల మెంటు అంగీకరిం-చినది, న 
Mes ‘a bs "ఫె ట్ర్రలను తీసుకువచ్చి, 

"సమస్య, తూరు. పళ్చిమ పంజాబలినుక "|, స్తున్నారు. ఈ ఇ"క్రైంభే కొత్తనోట్లు 
ఏర్పడిన వివాదోలూ ఈ "సమా కేశముల ' జక్కన్| ప్రజలు భావిస్తున్నారు, 

, చర్భనీయాంళములు అనీ తెలియు | పళ్ళిమ్మ జర్మనీలోని |బిటిక్క్ ఆమెరికనా 

చున్నది, గృహవసతి లేకపోవుటవల్ల నూ,. |. మోన్యాధి కారులు ఈ వేళ్ల పాంగ్ ఇర్డ్ 
వృత్తులు ఉద్యోగములు దొరకకపోవుట , జర్మున్ ఉద్యోసలతో కన్నీ వినయమే 

వల ల్లన్యూ పొకీ స్తాన్కు వచ్చిన, మున్లీ a | చర్చించారు, సోవియెట్ (ప్రాంత 

శొందికీకులు ఇం డియాకు.. తిరిగి బవ. మస్యంలోఉన్న “పళ్చిమ బెర్జిస్కు ఈ 
చున్నారు. పొకీస్తాన్ (చథధానకుంధతి నోట్లను జారీ చేయటం ఎటాగన్న ది వీరికి 

ఇండియాకు తరలిపోవుచున్న ఈ ముస్లి సీం". ఒక్ “ెద్దపమస్య ఆయిపోయినది. "జెర్జి వొ 

"కొందిశీకుల్తసమస గహార్చి (వళ్యేకముగా తాత్మాలిక మేయర్ "డో (్రీడెన్జర్ట్, 
ఛర్చించదల చెనన్లి. తెలీదా కొత్త కరెన్సీ పర్చిన ప్రాంతాల్లో అఆనులు 

లోకివ స్తే కర్ణన్ కాల ఇబ్బంది పడగల 

“హైదరాబాద్పై ఢిల్లీ ee స 
జర వియట ఆ కమణ | పొంతం 

చ్ ర్చ (0) ధో ర ల్ లేని" కాలువలసంయా cp ర్లిన్స్ “జకోన్థ 
| జేకియాలకు పోవల ని న200 లోట్లు 

లు శక్ శరునాయి బైటివ్. (పౌంఠంలోే నిలిపి ఖేయబడినవి. 
నాలుగు, గంటలకా పి గా చర్చలు జరిపిది,. ఒక రవ్యున్ (ప్రాంతపుబోటుకు , ఒక 

సంస్థాన ముఖ్లగే తక్షణమే రాగ్యశాయుర ఖిటిష్ _ (పొంచబోటున్వు ' శానిసామని 
(చభుత్యఘును. a రలెనని భొర సోవియట్. అధి కౌరులు ఆనటంనలన ఈ 
ప్రభుత్వం చేసిన -| ప్రతిపాదనకు బోట్లు నిలుపు చేయబడినవి, స్తోవియట్ 
బాదు రాయబావనర్షం: ఇం కొ మనస్సును (ప్రంతవుజోట్ల జ ంఖ్యక 10 శెట్లు ి టిక్ 

సమాధాన. పరుచుకో లేక “పోతుందనీ, (కట తిరుగుతుంటవీ కనుక 
రాయబారములు ఇనాళ ఫూ ర్సికాక (బీటివ్ వారు. వినికి, అంగీకరించ కేదు, 
పోవుటకు ఇచే (ప్రథాన "జ్జ ళు వనీ, సర్మిట్లసంఖ్యను వెలవారీగా ర్ల యించ 

తెలియుచున్నది. గవ రక్ జనరల్ | వలెనన్న రవ్యుకొ నూచనను శీటిమవాకు 
' తోన్ చేహారు. 

-కమ్యూనిష్టుల అరెస్టు 

లార్డ్ మాంట్ బాటన్ ఇవాళ సాయం, 

త్రం బరోజానుంచి న్యూ ఢిల్లీకి తరిగి 
వచ్చిన జెంటకీ వి, పీ, మనస్ గారితో 
చర్చలు జురిెపిను, అటుపిన్నుట మాంట్ విజయవాద్క జూన్ 1ర్: జల్లా వ 

బా చెన్ నైజాం. రాయ'ార వన్షమ్మునక :కాఫరెం రుం జెంటుు ఎన్, - ప్పల నరస 

"కూడా సమాబేళము జరిగను“ es ౫ంకటప See 
"హైైరాచాదు (ప్రధానమంత్రి మిళ్జా| డె వ్యూ టీళో నీ సను సూ ప 

లాయికాలీ _"రాత్యాంగ సలహాదారు | ₹0సుంటెంటు ఎం. ఎల్. ధామన్ గార్లు 

సర్ చార్టర్ మాంక్టృన్ ఇఐళర్నాత్రి | పోలీసు నిబ్బండితో చెరుకుపాలెతి సేద 
బాణా పోన్దు పోయేవరకు శమ తాసు | వరంగ్రారాలపె చాడిచేన్ 40 మంది 

కమ్యూనిస్టులను అరెస్టుభేనిగ, 
కర్ర మను సట్టిం +, యిచ్చుటలోే (వజలు 

పోన్ నులకు . స పి య పడుచున్నారు. 
క ఫ్యా నిష్ట Fein ఖండిత చుచు 

we (గ్రామాన (ప్రజలు ఉఊేగింప్రలు, 
బహిరంగ భలం జరువుచున్నారు : 

సం (పతింప్ర బలు జరుప్రుకొనిరి. 

tm 

శ్రీ వారణోకి పుంకటచలంగారి 

పత్నీ ATE 

మదరాసన్యూ జాన్ 15; ఆం ఇన్ను 1 
సో ల ప జం ౫ 

శెన్చా కంపెనీ మదరాసు శాఖు మే ay 
© 

అ 
గజ 

లోని 'శాగాప్ప 2000 మంది కన్య యిన (కీ వాకణాళి. జాంకోసంలంగాక్ న్ ల రయి; ఆ ఇ 70%: న. నిష్టలు, పార్టీలో చేరినందుక్. బిగాళ 
ముత క ద్ రు 

భార ర్ విక లం కు సజ గారు హను తెర జేయు తమా తేనుల 
ఆద రాతి పీనాయే నగికులోే ట్ fe rir ees 

చ పజలసర చ మ 
సగ హామనంచు కౌల్ కః ము సెండిరి. : 10 శేలతకూపాొయం ఈ స్గిం యమున 

సై కమం లొ ను 
యిట్టి హై న | గాల కమ్యూనిష్టు ఎ 

అనే సక య్ మ్; మం 

కక్షల పటల న్ వచ్చెగీ 2a క 
డ్ 

ss కయ? స్నానం. చచత్న యును... స్యా 

J 
జంకు? "లంగారి? జం న ప్రై జిల్లాలో 

సానాళ్ళసాత్ 
టై ౨ “వనం వేసిది. 

జా కమ్యూనిస్టులకు 7.క్ర 
ఇల్ల t గలు జ్ J { స్ట TA 



చక టు: = అలో ఆ డాం డె ॥ 

వ ళు OM SOT: 

సిం డా రాదు ఆకర్జీసెన్సు దేహో మ ha 

ఉదో నాగులకు పత్రము, డియర్ నెక్ లు గి క్ ల 
ఎల నెన్ను ఇంటరి రితీక్, 

నపి మెంటడీ బోన్, కా 

థ్ హ్. తా ఎ్యరియర్స్ నై > జటా! 

జృుందున్నా re 

సికిం(హాదాదు ఆర్డినె నెన్ను డిపో మూసివేసిన 

రణముచేత నథకు దిపోళాలూరు 

కమత్యము కుదరగలదని 
వఐశా is సం 

మథరాస్ము జూన్ 15; ఆంధఫకాష్ట్ర 
కొందరు 

ఉద్యోగులకు మ చి 
లీ బులు జె నుధహధించిన కౌంగ్రాసుసంహు (ప్రథాన "కొర్యదర్శి లీ 

ఎఇ వెన్సులు ముట్టనివారీకి, ఇభ్యాణా చేయుటదై కందుల ఓబులరెడ్రిగారు రాష్ట్ర కాం గెస్ 
కరీ ఆర్జినెన్సు డిపో, చీఫ్ భర్థిసెన్సు ఆపీసప 

గారు నియమించబడిరి, గాన పై నుదహరించిన 

ఎల వెన్సులు ముట్టినివా థు యూ క్రేంది అడ్రసుకు 

వాధివారి దరఖాస్తుబను 30.648 తేదికిలోపున 

యూ దిగువ వివరములతో పంపవలెను. 

(1) టిక్కెట్టు నంబరు. 

(11) పూర్తిపేరు, ఉద్యొగ వివరము. 

(11) ూప్పుగదా2చి/సెక్షన్ వివరము. 
(1౪) పనిచేసిన కాలము (శేదిలథో) 
\v) వస్తతప్పు డెను. 

సభ్యులు రాష్ట్ర శాంగ్రాని పాతాశాక్య 
వద్దములో పూర్తి విశాష్టాసమయుంచి తిరిగి ఆ 

కార్య గమనే యొన్నుకొన్న ధుకుగాను 

క్భదెజ్జ తను పల్ల డించుచు యో కీంది (పక 

ఓఉనచేసిరి, ' 

శాస్ర కొంటాను సభ్యులు మాలో 

ఫ్రా విశ్వాసముంచి, తిరిగి మమ్ములనే 

ఎన్ను కొన్న దుక వారికీ నా కృృతిజ్ఞతి 

"తెలియ కేయుచున్నాను, ఆహాప్టినస సంఘము 

వారు (ప్రతినిధులకు, పెద్దలకు బాగుగా 

బ్షళఖీసాకక్యముల. "నే ళా an చేసినా 
ఇతర ప్రదేశీములనుం కి డి ఏరాలకు వచ్చిన 

'వేలకొలదెజనులు. సుళికీతులుగా నడచు 

కొన్నారు, వారందరికి నా అభినందనలు, 

సమా వేళ యేళ్చాట్లు saunas 

(్రోజ్ఞతీణుకాశి 'ఛనిచేనిన ' కాం, గాసుశేవా 

దళమువారికికూన నా కృరేజ్ఞ తెవెల్ల: చేయు 

చున్నాను (థజా స్వామికమునకు గాను 

శకౌం్మగోకు చేయుచున్న. కషి బలపర చ 

బడినది, కౌంటు (వజాస్వామ్క ఆదర్శ 

ములలో (ప్రజలకున్న విశ్వాసము వంద 

శెట్లు చ్పరిగినది, ఎన్నికలపో ఏ కొంచము 

ఉ(ీకంగానే జరిగినప్పటికీ, ఫలితీయు 

ముంచే స్నష్ట్రవుగా నోదరిం ఛినది, (ప్రత్య 

రగా పోదోడేని న నీలం సంజీం కెడ్జిగార్కు 

శీంగాగారితో పోటీబేసినందుకు “విచార 
మును తేలుపుచ్చు వారి నాయకత్వములో 
విశ్వాసము వెల్ల డించుచు, 

అభఖినంవెంచెను, ఇకనుండి 

నాయకత్యముతో అన్నిదిసములా సహక 
రిం చెదనని సంజీవరెడ్డి గారు వాస్టానము 

చేసిరి, ఇటువంటి ఫా ములు (వోత్సా 

వాము కోలీగెంచుననై నప్పటికీ, సీటిని 

ఆచరణలో "పెట్ట చ్చువను ఛెర్యమున్నప్పు 

టికీ మంతి. గ్లమువారి చర్యలను గమనిం 

చినచో నిరాశి జనించుచున్నది. కొంతే 

మందిశాన్నే హీతు అక్కు పహ చరుల 

కష్టంగా ఆ ండవచ్చునని తెలిసియు, నారి 

కది ఆంత తపి పీకరను గాకపో వచ్చువని 

లహీంచియు "సీను హ్ దయ ప్రా ర్వ 

కంగా రాజీ ప్రయత్నములు జరిపినొను, 

ఒక్కక్క ws రాజీ కనుచూస్తు 

జీరలో నున్నట్లు గోశరించినది, కొని 

ఛాజీ కుధరవ ఖెనని హృదయపూర్వక ౦-గా 

వాంచించాఛుండి నఫ్పటికీ ఆ (ప్రయత్శకు 
తరం విఫ ల మైన యిని. 

2, దరఖాస్తులను పంపుటకు ముండు 

సివిల్ మేజ న్రేటుగారిచేత గాది, సత్యిన్యా 

'పెక్టరుకం'బ తర్కువగాన్ని ey ఆఫీఫ్రుర్శేం 

గాని, దరఖాస్తులలో తెలియపరచినజీపరములు 
నధకు' "వ్యక్తి 'నితెంటీటి స్తణీమైన షా 
వాయించి, వారీ ఆపీసు, ముద్రలతో పంప 

వలెను. యితరచోప్ల ద్లెజ్మ్కద్రైనను. ఉద్యోగ 
ములలో నుళ్నీడు వా pes దరఠథాస్తులను వారి 
ఆఫీ సుదా్యారా "సంస్ చాలును 

శి గోర Wl: ఓషన్ |ప్రకారను ఇంద 

పలనిన ఎలవెన్సులకు, సైడిపోలో $1.12.47వ 

తేధిన ఉద్యోగములో నున్నపాశే ఆర్షుల, గాన 
81-12=47.ద తేదిన. సదకు ఢిషోట్టో ఉద్యో 
గములో గున్నవారే, యీ. ధిగున సీయలడీన 

సర్జిఫి కెట్టును ఇంగ్లీషులో (వ్రాసి. నంితక మేని, 

యెనరైన యొక గజిపెడ్ జఫీసర్ చేత గూడి 

సంతకము చేయించి, మొదటి పేరాక్రింద ఛూఫ 

బడిన వివధములతో యీ (కింది ఆఫీసుకు 
88-6-48 తేదికీ లోగా చేరునట్లు సంవవలెను 

20181418 

declare thet lL ,.cccwerarssecvereee 

Number, Vategory and Name) do 

ఇం elect tha terms and 

conditions of service laid down in 

the New Pay Code wih effect 
from l-1-47/1-1-48. 

ATTESTLD BY 

(Signature of a Gazetted 
Oificer with date). 

(Signature of individual 
with dats). 

(వళ, గ్ సా చ్ ఎల్ డిడి, 

సీఫ్ ఆర్తినెన్సు ఆఫీసర్ 
యె 

రంగాగారిని 

రంగాగారి 

క్క = పూనా శే, (జ ఐవి, శె జే) మంశులు, వం eal. జం 

= = URE ఘము సఖి తతో వ శశీ ముటశేద3 అంద 

పకటన రకు తెలిసనవిషయ మే, హృాదశా పూర్వ 

వా లలాట కంగా బళ్యతే కోరువారందరకీతోను సఫా 

మ్మదాసు పూక్ ర్జు 3 కరీం చుటక్లు ఈశాస్ట్ర్రకాంగస్ ఎలు ల్ల హ్యడూ 

సె, సీ, “నెం. 281 [1947, సంస్పీధ్ఞేమేనని రంగాగాగ్సూ.. ఆక హాగ్లు 

1213 సం.రపు ఇంచియన్ కంషెనిల | తెలీల-జేసిరి. 

చట్టము విష ములో "సున్నూ కర్నూలులోని . మేమో" “HBR న బాకీ 

యెలుకూర్ ఇకిహ్మావబుల్ ప్రాపర్టీన్ సిండికేట్ | మీతో ఆనందముగా లేదు. జగుగ. ౪ సీ న 

లితి'బవ్ విష లోనున్ను సులు సి పూ రము కా, లసీస సమశ్యలా 

న స్ట పి, నెం wa వీక్నో ఉన్నవి. హృదయపూర్య క ౦ గా 

hoses luk’ అ “ఐిక్షమళ్యేముతో పవిచెసింఫు జే చస్వళం ఇ 

మీడ 10-4-1001 స్ట న 
u డిశే \ మన0 సనెదుర్క్మొ నుచు న్న్న 
ఇ తాడికచి జో 

ః 

లా అనేక సమస్వులు పరివు)_రింప బపగలనవ్చు. 
పా రం ఇండి ఒక పళ చరా గా జడము 

సిబంధనల్యక్రింద నేకు తథా స se GC 

ఆర్షడు చేయబడినది 
రోబు రోజునకు ఎక్కువగుచయున్న దె, 

ళం Nl కమా నిస నిధుల 

దురాగతాలు ఇ Sims: కవ 

నిష్ణుల చర్యలవలన అ "నీ% విపషమవపమ? నశ 

Es స పాన్టసారథి అయ్యంగార్ శ 

పటేషనరు తరపు అర్వ వేటు, 

బుడగ నోటీసు లుల్చిన్నమగుచున్నవి. ఇందు కుకొంైసః 

erm ్క జా. | హోదులలో ని. అవేక్యతకూ.. కె ందతంంకో 
త్తార్చు గోజావరి ను శ | 

ల్ “కః ణనున్ఫి పత్యాలన్యున్న ది, మనము 

నస్థముకొగకు కృషిచేయుచున్నా ము 

శాంట్టి, ఐకష్ట్రత్ను పొఢించుట కష్ట్టమెన 

పనిగి నుండరాదు, (క్రీ సంజీవ చేద్దిగారి 

ప్రకటనలో. వివరిం నబ "కన 

ఉడా త్త భావము వారికి 

ఓటుచేనీ నవారందరి భావమనీ,దీనీని మనః 

స్తూ ర్వ కము గా ఆచరణలో "పట్టు టకు 

చారందగు. కీ ర్థినqబనలేకుంగా కృషి 

చేయాగలరనీ ఫళ్వసించుచున్నాను. ఇట్లు 

జకగనియెశల చిరకాల నాం సనక వె న 

' లమ్మ్యుమును సాధింప చేము. మనము రాష్ట? 

యును 'స సంపొగించుకేగాకు జాని శీ =i 

(మైన్క బలమైన పు శా దులు వేయ:లసి 

యున్నది, బి ఐకమత్యముతో సౌధింపనలవి 

శాన హద లేడు. 

బో ఉన్నతపాఠ శాలలకు ; ఫర్నిచరు నపష్షయిక్తి 

టు పెందిర్లు 28-6-40. షన్ 

1యంకా లము 14 గంటట్లవరర్సు శ్ బోర్డు 

ఆఫీసులో తీసికొనజ్లడును. సెళకీడు షరతులు! 

స్స దరఫాొన్హుపై 'నిళ్లయ చేయబడును. 

కినాడ. (స్ప ని రామకోటంా 
8.6.48, (సంజ ట్ వీ? ప్ శ్రేక ఉద్యోగి తిరష్థున, 

అయమనన్నాడాలమా వాలు. 

బండరు నోటీసు 
శ 

గుంతకటు మ్యూనిసిపాలిటి 
మెల 

దిగువన సామానులు సప్లయి చేయుటకు 
26-848 తేది సాయంత్రం శీ గంటల 

సరకు ఉండిగ్లు తనుహానచదును. 

షరతులు, నిబంధసటు దరోజ్లాసుచేసీ శేలుగు శాన 

వచ్చును, త్న pee 

1, ఒక్ కష్టా శథరైఐక్ స Salle ఢిల్లీకి డవాలరా రాక 
2. అన్ని సరికర్షనుల ఏల్ స్ జైని ఇ 

కీలు es వన్స్ చ పెలయ్యుడరిన్, లేధా రాలీ సూఫీ, జూన్ 145 సు టిస్ ఐక 

రకము ) 
జఉకథ కుడునుం క్ మూజీ me 

షః నగు సమ్మున్ ఖ్, సట సాం 
మునినీపల్ ఆ ఫీను, మూ శ్ర . 

గుధీతకటు, క షె కాము? కాలము యిళ్చడో క్తి విచ్చేసికి, ఐం 

ts 78.1545. స్పెషల్ ఆఫీసరు, (ప్రళుత్వభ వనములో బనాటీ సి యున్నా. 

సమా వెళ మైన 
ఆఫీ బవరి 

అ అభ్య ర అ) 

బక పానే గొట్వాల్త్ 
(కవ ళ్ 

ఏకగ్రీవ ఎన్నిక 
ప్రాగ్ జూన్ 14: చెకొస్టావాక్. 

రిపన్లి క్ మూడవ అధ్యయుడుగా కయ్య్యా 
ow _ “జ వెతల చ నిష్ట (ప్రధాని ల్ల మెంటు ట్ సల్లు క్షు 

మ పదయం ఎన్నుకోబడెను. జూన్ 7 
"తేదీన ఛాళ్లీనామా నిచ్చిన జా! ఎడ్నుర్డు 
"బె సెస్ 

చెక్ శాసనసభలో ఒక్క సభ్యుని 

క శేకుండా ఎన్ను కోబకిన 

గొట్యాాల్లు తన ఎన్నిక సళ. బయకు 

త cn 

సిణామములతో 
చెక్ Sg mE (ప్రజల అభిష్ట్రమును 

సాగిన మెనదె, ఈ డెనేర్నుతో 

నుండి జరిగే 

నెర వరే 

అధ్యమ్ని నుండ్కి "క్రింద. పనిచేసే వాని 

వరకూ మనమందరఘయూ ' వీళ యె నాము. 

వెళ్లా ఫా టేశియా లో నిజ మున (ప్రా 

సాస్టమ్యం ఏర్పడినది, a we | 

శార్మికులవ్కి దున్ని పంకించేవానిడె 

భూమి. ఇదే సరిమైన (ప్రజాస్వామ్య 

సమాజం, సోవియెట్ యూనియాదిత్్ననూూ 

ఇతర స్టాల్ డేశములతోనూ, (ప్రజా 

సోగమీక్ల్ చే దేశాలతో ని (పజా సామాన్యం 

తోనూ ఇకనుండీ చెకొస్తాచేకియా తేన 
స్నేసాము నఖివృద్ధి పరచుకోగలదు.“ అని 

ఈపన్యనీం చెను 

గొటాషల్లు పూర్వగాథ 
క్ల మెంట్ గ్ట్యోల్లు 1806 నవంబరు 

శక న మొఠాెవియాలోని ఒక పలైలో 

జన్నిం పెను. 26 ఏర్గ వయస్సుశే ఆతడు 

తన "రాజకీయ కీ నితమును (పౌళంఫీం చెను. 
ప్రథమ సు స ర హ్య సీ Ey 

రంగంలో ఆని స్రీ యన్ ెన్యంతో పేరా 

డుచు అతడు గాయపక్తే ఇంటికి తి) 

ఇచ్చ, హైన్యమునుండి తొలగింపబడెను. 

అప్పు "శాతడు బీవనోపాధికొరళు వేం 

గము మొదలిడెను. సోషల్ జెమొ కాట్ 

పక్నమునుండి విడిపోయి చెక్ క్యూ? స్సు 

పా్టీ సాపకులలో ఆతిడు ఒక చయ్యెను, 

చు యుద్దానంకేర మాతకు ఉప 

ఆయి 1445 ఎన్నికలలో (ప్రధాన 
మంతీ అయ్యెను, 1946 తో ఇక్ శాసన 

సభలో అధిక పరక చలం ఛంపాదిం చిన 

కమూర్చనిస్తుపొన్టీ గత ఫీ & వరిలో 

స్టూ్దిగా ప్రకఘుత్వాధిశారమును 
చే ఏక్కించుకొన్నది. డా॥ జె ని ష్ 

నూ రాజ్య్యాంగమ్ముపె + ంకేళ్ల్షము "ఇట్ట 

ఘుండణాసే రాజీనానూ నిచ్చినందున 

తాత్కాలిక అధ్యక్ష ఆధి కారముతో 
(పథాని న్ా టా ల్ల లు రంగాలు పు 

జూన్ 8వ తేదీన సరితీకయు చేసా 

ఉప పధానికి 
wa నక ప పు 

పొగ్ , జూన్ 14: చెకాస్తా వేశియా 

నూత్న అభ్యమేడు క్లీ శి సుంట్ 'సాట్యాల్డు 

య్ యూనియన్ నాయకుడు, ఉప 

(వగాని అయిన వంటొనిన్ జపోటకీని 

నూత్న మం,తిర "మేర్చగుపవలసీన డిగా 
ల శ ౧ 

: ఆ స చ శ్ చ కం నూర్నె నుం తంల పర్లు 

శేషు _ప్ర్టిం ంసబకుశు, 

వీంటొనని జపొచోని రాయిటర్ విశే 

ద్ర సిడ్మీబూక్సొ దర్శించి ఇ టా స 

జగాపగా బలిజ కింది సమాగావనుల 

లి చైనా, . 

(సళ్ళే వ ఇకముందు చైకా స్తై వః యా 

రాజకి కూ లతే కమ్యూనిస్టుపార్టీ కాశ ఏ 

ఇరగ పార్టీమైనా (పొ ధాన్యం ౩ హీంచు 

టకు వీ వీలున్న దా ? గ్గ 

క్షణ్యూనిస్ట్రపార్టీ క ఉన్న 
పశొదోం బలగా సామద్దకం ఖా ప 

వారి వ్ సా | జీవ, ఇకముందు కూడా 

క నిగ తిని తో న్ శాజసే పారీ 
అంట టు 

పద్ శంభో య, అది పడీవోతే తిన పొద 

భాట్ల లన్మ తప్పు అధానంపలన ప పోవు 

గాని మనగ చఊానిని పంఎళటే గ 
డిం 

చైవాలము 1 

; వెక్తొస్తా వక్తి యూ. సదిలు వశ్శి 

ప్ పద్దకులక, నాగరికతిను (పీ 

మింకుకుగ దాశీ బకయుందు అది సంభవమా? 

యూకప్ యె మూక 

మాక 

"లను. స్వీకరించి 
బక దారీ విధానము, 

టవాయటుని కు _పళ్చిమ 

జ్వేవ భా? జీయో నేను, 

నమున్నదని తోచిన 

షా 

పాయాజ్యవాద్ను యు: ఇస నానిని చీము 

నిరసిం చెదము, 

చ నాజి 

పె 

(పశ్నే:- _పొర్ష wae (ప్రభక్షపలి 

ముకు ఓక, పతి “క్నుమంటూ ఉంజీ స 

తిని ఇకమోద మోర ంతుణాి 

జనాలకి క్లూ (శన్వుత్ ధా 

ఆడా పత శేష అడ్డంకి రాదు ని (ప్రతి 

న ype శేషేగాని వ్రజాస్యా మ్య 0 

తేదీ వితంఎచాదనక “మీము అంగీక 

లింగం. 

(పశ్చ్యవంకం సన్యాస ను పార్టీ కి చెంద 

కుండా స్త ప్రస్తుత పటుత్వాన్ని ఆసెరాదెం 

శకుంణా ఉన్న రాజకీయపార్టీ అనారు 

సానములో గొట్యాల్డు అన్యము ; 

డయ్యెను, 

1 
‘ 

సో 

_ మంక్రివర్గంవై వై 

ఆ రప పణ లు 
శీ పకాశంగారికి న్టీవెం 
'కట్రావుగారి. జవాబు 

ఈవిధవై! న . కశణపక్షాళనం 
కాంగ్రెస్సంస్టకే పోసికరముని 

హె నచ్చ రిక 
మ్యూళుం త్రి గ! కళా పంకా 

వుగారు 1 పశకౌశంగారు వీరాలభో 

చేసిన (గ్రసంగానికి సమాధానంగా శవిథ 

"ముగా (వాయాచున్నాారు : : “ఆంధ్రరాష్ట్ర 

కాం ైసుప పంఘ సాం" త్సరిక నన్నికలు 

జరిగిలోయినవి, ఎన్ని కలలో ఫోటీఆ ౦డీ 
సహజమైన  ద్రజాస్య్యామిక ధర్మము, ఎన్ని 

కో పోటేజకిగిన వరినీతీనీ నామి తుడు 

సంజీనన జై గాగునుస్పస్థ్య్రవ ముగా వెప్పింయాం 

డికి. ఎమ్మకలై యాసల గనుక రాష్ట్ర) 

కొర (గను సంఘముతో ఫరి వార్ల 

కారం చేయుటకు మా*ట్టి అభ్యంతరమూ 
ss సంబ: రె్టగారు ప్పిన విషయము 

క్రో “నీన్యూ నామ గులుకూ ణా లాగా 

సహ్లా 

మ తాని 'తకాళం 

పంగులుగారు ఎన్నికల అనంతరం -ీలల 

బహిగంగపభలాో. పేనిన ఉపన్యాసము 

aa "ఐక్యతకు" 'చాకొతీయునట్లు జేధు+ 
పెగ వారువాడిన వవములు ద్ ఆం (ఫ 

కాం గసువాదీయూ హర్టి ంచఢు, రాష్ట్ర 
కొంగను సంఘాధ్యశులుకూ డా ఆమా 

దింకురని "సీను తేలచను, మొన్న (పకోళం 

పంతులుగారు తమ ఉపన్యాపసులో కౌ త్తి 

శార్యవన్షం కొ త్త కార్యక్రమము ఇచ్చునని 

గ్రకటించిరి, తొమొక్క_ రే శార్యనిశ్యా | ఈ 

హక: ర్లణులో చేరుటవబ్ల శార్యనిర్వ్యా | ఈ 

హాక్స్ ౯ గ్లముయొక్క భావము. లన్నియు 

మారుననీ తలం చుట సర్వజ్ఞ త్యమును 

సూచించుచున్నది, కంగాగారు తల "పెట్టిన 

కిసాన్ మార్ ప్రజారాజ్యం | పణ 

పంతులుగారు అంగీకరిం చీనబ్లు See 

ఎన్ముడునూ ప్రచురించియుంం ౨7 తేరు, ఒక 

సంవత్సరము (శైలేము మష్రైసులో జరిగిన 

ఆంధ్రాష్ట్ర్రి రాజీయసభ్గణో |ప్రస్తానిం 
చుచు కిసాజ్ ఘజ్జార్ 'యజారాజ్యమను 

పదమును కొం చెయువ్యంగ్యముగా పంశులు 

గారు ఎట్టిపా కిచి). రంగాగారు పంతులు 

గారి అ ప చురిలే మయిన - నూత్న "కార్య 

(కనుము ఎంత.రకు ఆమోదెం చెదనో 

ఊహీంపజాలకున్నాము, కౌని పంతులు 

గారి నూత్న కార్యక్రమము జారి ఉపన్యా 

సములోని ఫుచాటిమైనిర్మింపబ జేటట్లయి తే 

ఆంధ్రరాష్ట్ర) శాధ్యని?- నో 

సరిశీలనకునూూ ణా శ అక ధతేపాందనని 

చెప్పనచ్చును. 

ప్రపంచంలోని (పావుల కులండై 

లోను చర్చిలు కంపు సర్వజ్ఞ త్వ్దయూం 

ఏ కెధిసత్యము కోశ (పధానమంతి CE 

ఆశు గ్పిలుగూ ణా తనకు గున పే వశన 

అః టే 'చభుత్వమును తో పజా పభుత్వేము 

గాదని అనజాూలకపోయిగ్ ఈకెళశం 

పగణగులు గాను కౌంగైసు మహాసరికణా" 

భాగ స్వామిగానుండ్కి ఒక | పముఖు నాయ 

కుడా, కోంకసు ప్రజాస్వామ్యసూతే 

మును బహీరంగ*భలలో దూషింస 

బూనుట కూ వని పనీ. భు మంకు 

లముచేసే 'చజా్య సత్వనునీ, ఇతేగులై శే 

కొద చెప్పబూనుట సాహస 

"బెంగాల్ లో (ప్రధానమం ్ రిశానున్న షప 

నిదనాయ కు లన శౌం 

వర్క్ గ్ కమటీసభ్యులయిన 

జా! నె 

వీ, ఇయు గారు (పశానమం్మతి అయ్యాను, 

ఇంకులో ఎబరిది డ్రజా ప్రభుత్వము సువ 

రిదె కాదు కాశ గాగు గూడా పి, సీ, 

భఘూోహ్మ్ వి, శాయ్ కన్న మిన్న 

అయిన పీ శాసెపత్సే sans 

అభఖిలపింతు రా జని (వన్ని ంస లస్సీ చ్చు 

చున్న దె, ఇంత్ కంశును విశేష మేమును 

శాంగ్రాన్ పార్టీ లో చస్వలీ "సుంతీ "ర్ల కం 

నాగు వారి తను యా చూలు లంచము 

ఇచ్చి మెడార్డీ సంపొయిం చీరని ఇేఫీవ 

ఉగడోప మురీ గ్గ గ తి మైనది షె. సంకలు 

గాను గాయి ఇంటిలో శాభ్రురముండిీ 

వేరొకరు ఇం మె శెమృుగువ్వుట 

మనిసి రెడ హోకాడు, 

శెము బహిరంగ సభలో చేసిన ఈ 

. పక్సిమ 

చ్ ల U స 

పి సి, ఘోపగార్ని మూగి 

ళా 
గుం 

te 

శెద్ద 

. జగుగకతీకదని 

: తోడా సహో బజాగు 

ఆనోపణను బుజావు పరణ ంలసినదని నేను. 

బపి ౦౫ మెన పవాల్ చేయుచున్నాను = 

చే నించే, "రకపను 

(శ్రత్యతుము గాగాని బహిరంగ ఉభే 

పనోత్సనుగా గాని | కలకండ (25 పొన్సు 

గాని పంకులుగారీ వారి అనుయాయుల , 

లరచళొంకి తనమును గూర్చి 

చెయ్య లేదు, - ఆయన ఇేసివఐ టు గా ఈ | 

రోజున గూడా చేయుటకు మన జ! 

మ ౯ ఇకముం జే ననా క 

మ్రు తమ్మేమి ఛేజడరో్ అని భయపడు 
చున్నారట.. శ 

జపా ౨_భుమ్మంగక రించే 

మ్యాతేంలో చారిని నిక్యూ్మలం ee 

మాకు నిజమెన సతి ఖాసా బలము క్ 

నూ అధికారమును జార్జన్యంత. నిలు 

కోవలసీన అవసర మేమున్న గి? 
0 

| } 

ఆగోపణ | 

4 

ba! తి క్ బుఫవారం జ్ఞా {గ 194% 

గాస్ట్రిముతో కోలీసి వని చె a వలసి 

డఉండునన్న నమ్మక మే డినికి ముఖ్య 

కాడణాయు, సేన వాక్యము నైన ఖాత 

ఫూకక్టక మొన ఆధాకగులుశోక పంట లేదు, 

్తాని మాయొక్క. వారియొక్క 

పహీకంగ ముగా (పజాలళించుకొనుట బ్య 

వురికిని | పీన్యూతమెన కొంగను మహో 

సంన్లకు వూలన్చేదము. కల్పించునని .అను 
కంఫీయే సనుకకు లాగుచున్న డె. అయి 

నను కంగులుగారికే అటువంటి అనుకంక 

కేనప్పుడు మన శెందుకిట్టి వాధయాంచవ బె 
ననుఫోవము మభఖ్యమన కలవనన పెట్టుచు 

న్ని, సీ నాటికో నాకు ఈ (ప్రమోశన 

సంతులు గారి నమ్మక మె 

నచో ఒక నిస్పాక్నీక' సంఘయు ఎదుట 
వారి ఆనోవపణలు, మా ఆరోసణలు 'విన 

రించ్కి వారితీర్సా మనకిగువురకు 'బద్ధులు 

కౌవలసివచ్చును, ఇంచుక పంతులుగారు 

సిద్ధముగాను న్నచో ఇరుభతుములు సంత 

కమచేశి ఇశజే వొబాబుగారిని సంఘ నియా 

ముకమునుగూర్చి కోరనచ్చును. అట్టి సంఘ 

యునాగు తము తీర్చును. నాకు వ్యతినేక 
ముగా నీస్నావచో “శీను రాజక్రీయముల 

నుండి విరమించెదను, ఫంతులుగారు ఆం 

దుకు సంసిస్థులై తే ఈ (ప్రతిపాదనకు అం 

గీకగింకురేమా  జెలీయచేయంలెనని కోరు 

చున్నాను, శేకున్నచో మేమును 

పద్ధతినే అనుసరించి ఇకపైన బహిరంగసభ 

లంగ్ జరిన స పన టి, 

కళలమయును 

వారి 

శ్రాతేహాపక మొన ఆభారముల తా. తోబాటు 

మాట్లా, 'లపిన ఆట్ జ స్ట ఏర్పడును." 

నుం త్రికర్ణయు ye తప్వుచేసివట్లు ఆ 

తప్పక సరం చుటకు (ప్రజలనందరినీ వ 

ఛుత్వ సానము దగగకు నడిపించెదమ్లుని 
థి ౧ 

వాగు చెప్పుచున్నాగు, ఇటువంటి వ్య 

ములు చెప్పుట వారికి సరిపాటితోనన దః 

ca భా నవసగముగా (ప్రజ ఖా నీక యును శ "పెట్టి 

ఈపని చేయుట. అవసరము కోదు, 

లుగారి పదకొండునెలల సరిపహౌలనలో 

పంతం 

జగ్షిన సట ము మం(త్రినగ్గ 

గ. నుండ గా సిన శౌర్య 

విధాన మును రి a ల్లి ఒక 

కరస్మత్రేయును (సజలకందిం చినచో వాగే 

అఫేపాయమును నిర్ణయిం చుకొ* 

పంనులుగాోు మం(తిత్వములో 

స 

తము 

గల 

నుంశగా మే మెన్న శూ కాసనపభలో 

కాని బహారంగయుఖో గాని ఇట్టి విపరీత 

(ప్రచారము శావించియుం టు. ఇప్పుడ 

తిరిగి పంకులంగారు అధి కారములోకి పచ్చి 

నను వారి పరిపాలనను గహార్చి దుర్విమర్శ 

చేయుటకు మేము సంకల్పించము, ఇది 

పరిపాటి అయిపోయినది 

ప న్యా సాలు విని 

పంతులుగారికి 

ప్రజలకు అట్టి 

"లెక్కింపకుందుట అలభాటమునబె, 

వా రొకళసారి వాస సు ఆగ్గిష్థానకర్ణము 

పనికిరాడని ధిక్క_రించీరి. మఠుణా శే ఆ 

అధి కొర వర్ష (శ్ర పాదమునకు చెయ్యి 

శా చిరి. పంతులుగారు ఇది కొదనజాలగ, 

ముక నగు నులక లె, ఇప్పటికై నరం 

వంకలు గారు తరు బున i న్ా సన న. 
+ ఇ 

బహిరంగ మొమణలన మాసా అనని కోను 

ఛున్నాన, 

మద! రాసు. ధరలు 

ముదగాసు జూక 15: 

"శీరుసెనగ వ ౧048 పొ 18 ఎక్ను 

కోస్తా గిడ్డంగులు 'మొమ్కీక్ (సేల్బు: ఆజ 
చ 142.0." 

ఆఫీసువద్ద రు. 

జేరు నిన నూనే; ఎకు పేల, క్ 

(టాల్ కోల్) 

(సేల్ నటొక్ళునో / సనో హు. 800, s02 

(గ్యారంటీ) 

అముదం బజారు డెలివరీ ఎక్సు సెల్లర్ 

పర్ ఇంగ్లీముకౌండి 500 పౌనులు గలదె 

'మొదటిరకం తు. 32.0.0 

ఒంకాయనూక. (89 పాను గల డబ్బా 

తు, 25.12.9 

బంగారు. నండి శేటి మధ్యాహ్నం 

1 గంటకు సవరను 1కి ఎడ్వర్డు బొన్ము 

శేల్చుటాకుతో సహో గు 7610.0 సెట్టా 

బంగారు తులం 117.40 మూస బరశరు 

1156.12.0. సీమనండి తులం 100-కీ (ఆడ్? 

178.0౮ తులం చండీ 1-13.0, 

పంచదార 
కి అందరు క హఠిసగడ్ ౫ కు, 106-8 9 
2 ఆందగు క కాహ్బూరు? ఈ, 108.0.9 

జహా” (856 పొను రు, 1.49 
రు, 14.8.0 

న్యూ శరా రు దూది 
న్యూయాగ్యు, జాకొ 14 

జాల 86,49 [88.50 అలోబగు 

83,11] తిసెంబరు 82,1) 

మార్చి వి2,02| నా, మే శి2.09| 

ఆాలై 81.42| అక్టోబర్ 29.29) 

మిడింగ్ హాజరు 88.28 

| అక్టోబరు (గరిస్లఢర) 89,82 
(కనిపగర) 83.10 

అక్లో బరు వాయిదా భరలు 

య్ (పొరంభం వెల. 28.10 

ఇ ముగింపు వల 88,11 

జ క A R - 608 
వర్ ఇన్ కాస్ డిసె౦ట్ 

es 

"తెలిపిన నూంటిల్వా డినక. సంరకనునాని త కూేసి వ. మడా వేసి, 
భారత సం స్లోోన్రయులు సహో 

ప్త అమ్మూరురని. సు లపుయాలముగా “తెలియజేయ జ యు నడి 

మాను శాఫ్ట్య గియళేనికి ది సగుతి 

చెప్పిన మాంటీల్ఫు సాక, రీ. పేరుకలిని యున్నవి. దకతల 

రారట? ల్నిటలాే టగా శైలిని 3 జం యున్న, నో వే 

నినా “EFAR _ 508” Fr గి. ల పకా Ol నూం కీ లతా 

జ క్షోనుయు గా మూదు) తే జటా (పకా వించి మాంటిల్ను ఆయు పక 

చ్జా సొస్టిసానగయు చే బస భీషయత్ని = bt ణ్ చరణ బూ దక pr చశా 

రము చు తీశ్చి వాన బకును, న 

అసలుకకము “EFAR - 50” హాం 

దక్కణఇం స కూ అంతపను ళా సోల్ ౩ 

శ 

ఫే, జ "ది గూటం ల్ల సింగన్న నాయక్ నా. స్మ దాసు వాదికి 

(నాసి ఈవో యుక్త డీలర్ల ORE లీ నానుడు, 

F. RACEK & CO, 

LOHAR STREET, 

BOMBAY,2, 

it సర్ రాజేంద్రనాథ్ బుధ ర్ట, కె.నీ.ఐ, ఇ. i: ECE 
వార్ము స్తాపించి: సద్ది, 

కం కేకు క 

శ్ లాల్ బజారు "మర్యం బల్ బిల్లింగ్స్, కలకత్తా. 
CU 

వబివాని ఆఫిసు: ది సెంటురోడు, బెజివాశ. నుద్రాసుఆిఫీసు: 884 తంణచెట్టిపీది, జటి.మ్మర్రోను, 
వ్యాటికౌరజా ఆఫిసు: 288 (గేట్ కొటఖారోదు, ట్యూటికా రజా, 

వ wad 1101 పలాశ లక్ “హైదరాబాద్ (Cp an 

నవల అనిన ఒకని య. కరసవంత్తేముగా వర్ణ దచునది, 

జీవితమును చము'త్కా.రముగా చూపించునది. కథ నన Wd జ 

మైన ఒక ఘట్టమును నిశమర్శి చెప్పునది స సరస్యతీ (0 

నా నాటకములు, కిర్ కథల పుస్తకములు ఇందుకు జ. 

అన్ని బుక్ పాపుఎలోదొరకును. జజ సర స్యతీపన 
came వాడాక చు Tee న పం RAE a peree2 ceo TTR ఆదాం ఆం తాణాతుల "Meret 

నర్, వెన్ 
(అ) క్ రాజమం డి, 

= బి! కప్పథసుక్ష [వే నరం షస జై 
న టం కే 

న... 

శఒంపహవపనో తీ ను 

నర్మ అరక్ ఎస్: చర్మ కల్వ, 

. త డియోల్ గా 
నిల్ న్ § cm) జ జ్ సుత 

దేజ్లా వ్ 
పెటీనులు కట్ట టి” ల మృ బాణ ౧6. ఆండ్ 

| 6క మాయ ము7 

ఎన్. బది, ను కోర 2 న శీంజనీగువాదిశో 

25198 73 అలారం శు మా గొన్లి 
క్ 

స్: ను 12 గం ల రకు ః ౭9 ముం తన . a 

భానబడ్తునా... yg ముందుకి సొగుతుంది, 

Crs 1-8 he) RET పంధోమ్మిదీ వందల నల దులో 

వనీంచా దర్బారు ష్లేస్టీ వ. కాళ్ళ వ్యాప్టాథోర. 

రూలు ఇదోర గా స్య నిం యయ బడును, ఉన్న ఆస్తులు. .బకకోసీరూ పోయలకి వై పైన 

“చంచ కి మ 800). నొ, న కళా పూర్తిచేసిన కొత్త వ్యాపారం ఒకటిన్నర కోట్లు 
కు ము ముంచుగా చెన్లీంద: చను, అగ్ని ప్రమాదం, మోటారు, నముద్ర 

పనిశాాకట్న విలున సాయ ఈ 40,000 యానం మొదలయిస యితర్ సాధార్ణ 
క క్ పడు రీమాలన్నీ కూడా చేస్తుంది. 

ది ఆంధథా 
ల న ప్ చు న్ 

వ నటే a ఖ్ , కంపెనీ లిముపెం-. 
Gl wr జ క తు 
వన ఎ మళి రీవబ ఎ? 

“వర్త On లనే a చె తో BREE న a 

చై శక జిత ష్ భాడతి మరా TU 

కలన వారి తభాఢత షే వి క జ ర ' మట్టం: సలా వ వ్మశయిం చు లీ Pere: rit iit 

టకు సై ఫీ. లి. ఆర్, ఇ రారా పాల 
క ల మ చ నాదం వ కా కాక ల కో నా గ శ్ on న ned nde EE మోసం లా దాము వ ఇక 'ష్రగన్ను 

చ Sm గ ఎ మా nn ప 

16548 ప హాంకి మూర ల వంపతడా | ఓల్టించ, కీల తంబు చెట్టీఎఫ్యి మడాను, 

నియమించు సమె దె, | ఇంకను, గుంట న్య టెలాలా నజ నంతేష్రూరుం 

చ కీ బగంహం, సంగా నాన్ ape గ్ా 
గ mw 8 as గ్గే a గ్ ) 

1 
||  దాతురనాకాదాయ దారులు ంటనా ల నాలానాలయడాతని దరారానాాల. లగా జా ంతకాయాలలాలు ముకక 



రజ్వీ ఉపన్యాసాలు 
రామకృష్ణరావుగారి 

ఖులతడన్న 
కం సం జూన్ ల్లి! కాం 

రజ్వీ ఇటీవలచేసిన ఒక ఉన్మత్త (ప్రసంగ 

మును విమర్శిం: నుచు (వ్రముఖ "కాం గసు 

నాయక 

శారు సరు (పకట నొచేసిన 
ఉపన్యాసములు సం స్థానములో 

చిక చరిిక మైపోయిసఎ, 

బాల నెస్ 'మక్ళస్ణ రొ వ్ర 

అందరికి 

ఇ! వ ల స్వాతం క్రై 

ఒక ఈ పన్యాసము ఇదివరకు చేసిన "ఉప 

న్యాసము లన్ని టినీకూ-డా మించుపో 

యినటి, 

ఈ . ప్రసంగములో రజి ఇంకి మన్ 

మక పకటిం నాను; లాల్ ౫ ఛిలామోద ఆసాఫీ 

“యా వెండాను వెగుర జేయుదురని 

సిందచవమేగాకకుంచడా, "పౌ దాభాదు కం 

దువులను నాశనము చేయుదువనికూడా 
రజ్వీ పరోకుముగా శూ చిం వెను. 

(= 

ట్లయిే ,అందకిని 

వరసన నిల బెట్ట శిరశో కదం. చేయగలర ని 

అతడు 'ైదిరిం చైను. తావి నముగా [కలా 

ఫీళ్ట్ మార్షల్ రశ్వికి | జనో 

దయం అవధుంన్నకో నేం వజ ప్రభను అను 

దినమూ రణే సాగించుచున్న ఈ విషు 

(పసచారమును హై చాబాదు (ప్రభుత్వం 

ముస్లింలు తలచుక్షొన 

ఓకియంట్ వన్ లేన ల 

రట టేకతైన భాగా 
సములుచే నీ 

కాని నాకు వీటన్నిటినీ మించ చాధ కలి 

“పైన శ జనులలో. కట్టబడి, గించుచ మున్న విషయం ఒకటి ఉన్నది; 
అది ఏమంేక్కే సంసౌనంలో విద్యా సం 

986 రముశల యెత్తుగల కతుబ్ మినార్ , థ్ 
స ఎ్రకిగల మున్షి లలో జక్క గై డె 

నోరుతెరిచి ర జ్వ్ క్రి బుస్ధెచె కం టి 
న్నా చే ఆన 

రజ్వీ సంస్థానంలోని ముసీం పజా 

సామాన్యము వె (ప్రతినిధి కాదనీ, ర కఫా 

తమును మతీవిష్వేస మును సహించని మునిం 

లు అనేకమంది ఇక్క_డ ఉన్నారనీ జను 

యొరునగుణును, కౌని ఇటువంటి ఉన్య్త 

(వలాపములు అపొార్యమెన హోని కలిగించ 

గలవన్న సంగతి విస్తరం-చరాదు, 

కుండా విడిచి పెట్టిన ఉపన్యాసం లేదు, 

రజ్వీ నిజముగా ఈ ెదొంపులను ఆచర 

ణఇలో సెట్టనా లియా, "మేము అంచు 

కు సీదముగాసే సే ఉన్నామనీ మా శ;ముు 

మాద -యన తన రాజ్యమును నిర్మెంచుకో 

వన ఆయనకు. తెలుపనోగాచున్నా 
ము. రజ్వీ అప్పుడు తేన “ఖాకీ ఫాస్ ౫ల్రాణ్ 

యొదురు , చెప్పువారు లేకుండా యేభక్ళశా 

పరిపాలన సాగిం. చుక్రోోవచ్చును, రజీ కుర 

సించుచున్న ఈ ఉరుములు మేరుపులు 

అనవిసరముగా కలతే చెంద ద్దినీ, 

తేమ తమ కార్య(కమమును శాంతము గా 

నిన్వ్టిం చుకొన. లనీనదన్సి హాందువులకు 

ప్జ సి చేయుచున్నాము, చా నిసలుగా 

(అదుకుటకం శు స్వా తం (త ముకొరకు 

(పొణములు అక్పించుశే గ్ గౌరవ పదం, 3 

రజాకార్ల దురంతాలు 
ముస్టింబుకూడ నికసించుచున్నారు 

బొంహెయి బూన్ 12: సంసాన 

ములో వ రజాకార్లు సాగించుచున్న డీళం 

చౌలను ముస్లీంలు సమనగించుటకు మారుగా 

నిరసీంచుట (సొ.రంభిం చినారని 

బొంబాయి సంస్తాన కౌం(సు కార్యా 

అభయిము. వారొక (ప్రకటనలో తెలియ 

హించూడేశళ ప్ప శిల్ప నై పుణ్యనునప 

ఛాశక్మ్ళ యు, 

(111111 
CIGARETTES 

ఓరియరంిట్ 
ప్రయా ప య సిగరెట్ 

రజి 

నల.టుబాకో కంపెనీ ఆఫీ ఇండీయా లిమిటెడ్.” 
O.Te ACI 

. తంతి: “ART? తిరురిజావల్లీ 
ఆభరణాలకు eee 4 

చూసి 

మ లాంపు న వత్తు య, , అలీ ర్ట్కకాబ్ళ, కుట్టుదారపు బ తులు 

మొదలైనః: తయాకుచేయువారు 

ALL:'WEATHER 

5,00,000 మాసు. 80 నెంబరు 
కండెలు: యిక్కు_న పరీక్ష వరకు, 

వేయబడి మధుర మిల్బు నూళ్లు వాటి నాణ్యత వలన 

రోఫమైనవిగా రుజువ్ర చేయబడిన). ET I I 

| నుధుర మిల్సు కం ? కంపెనీ లిమిక్లోడ్, 

\ మధుర, ట్యూటికార?. సొలుకానన్తుడీకు 

| ము సస్టయి చేయునవి - 

నేర, అన్ఫీక ఫ్ 

మే 

. 

అకు “అన్ని రకము బో యారన్సు. 

వ చేయము 

పతక తోలు: 

= 'చిజ్ యారను 
కార్డుయార! 

వగా 
— 

$ మా 

ఒంటినూలు _. జంట నూళ్తు 
పడుగునూలు _ కోస్యా రస్ 

ర్త ల 

1 య సే జ లి" 

డ్ ఎఫ్, హారేం లిమిటెడ్ పుసరం 2) ప్ర అ 
ఆ | ౨“ కుధుర గుడొయి-యర్ 

థి 
| ఫాస్. బెల్ల: లాం 

త్తు బురయు' నూలు పంపకు కం్యఓో లు చేయబకినదె, నూలు అహసకమఘులకు . 
క i తడి త్ర 

మూ రెస్టు లేచా సంప్రానములోని "లక్ క్ స్టయిల్" కంటోలు అధి కాగాల్రువ 
గ్ చరా” అ 

శయ కొన చెను, ఆ - దరఖాప్రీ' సెట్టు | న్ 
వాలాడు 
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న. PE (ఇ 

పాందువులను బెదెదింజు 

| 

_ఆకాగింరణీష ' 
చిని వారిని ఎదిరించి పనుకకు తరిమివేసి నాలు. 

కాని ఆయన. 

దినమునాడు వేసిన ' 

యూనశియస్ మొద బపారంగముగా యుద ' 

/ కోట్లుముందె ము స్టీ లకు స్వాతం త్య 

అరికకుగలదనుకోడంకూ జా వ్యారిత సమే ' హః | 

శ్రీకి. ఈ మునసీంలు రెసూాడాక.. కలం 
య 

తొలను అణచుటలో (ప్రజలకు సహాయ 

వడుచున్నారు. ముథోల్ (గామ 
శల ముసి ౦బ ఆ గ్రామంలోని మిగిలిన హింకు 

వులతోకంపి రజూకార చెదికించినారని 
tn 

క్ల న యిక చేరినవి. 

మలర్ కొందర్శు 

కొందరు - స్యర్రములమోవ వచ్చి ముధోల్ 

(స సపమును ముఠిసిం చినారు, 
య ళు 

ఆ (గామ ముస్టీయులు, హీందువులు కలసీ 

ఒక వూ గేలు 
అలీ 

ఈ పంఘుస్ష అలో 1న మంది గాకా 

చంపబకిరో వారు వమరతీించుపతో మిగ 

లిన రవాశాస కొలికి బున పపిచాగు. 
౧m > ణా ఎ 

(చజలు వనజా పస్ నెలమారమువదరు 

నాంమి పురి 14 మందిని చంపిరి. 

గు రములను (గ్రామస్థులు స్వాాఫ్భ 

కొనిని. అని ఆ సక కటనకతో తెలియజేయ 

బన, 

ఒం చులను 4 
por. 

0 చసు 

కానీం రజీ ప్రలాపాలు H 

ముస్లిం ఎం, ఎల, ఏ. ఇంశన 
పల జాూాన్ 18: ఇండియా 

యూనయనస్లోూో ఏన స్స్తున్న సవం 

స్తం చే 

ప్రగబ్బాలుకొడుతున్న _ 

లీజ్వ్ మా జాతీయగారవానికే పరాభవం 
నుస్తాన, గి 

చేస్తున్నాడు”అని సోొ్లా ఫ్లూర్ జిల్లా ముస్టీం 

లీసు ఎంఎల్". ఫీ. అబ్దుల్ సత్తా రొనుసాన్లన్ 

హున్వేస్ పకటిస్తున్నాడు. 

“భారతదేశం స్వతంత్ర (ప్రజా స్వామి 

రాజ్యం. ఇక్క డవున్న ముస్లింలు స్వతం 

(తపౌరులు, ఇస్టాం మయెన్నదూ క్ల ప్రమాద 

ల జాకుల _ఫనిమ్యక్తు కును క్తి 
శ్ న్న తగ్చ దెద్దలే దెసే బా? (తక గుణపాశాన్ని 

గ్ ేచ్చకోవాలీ, 10 

రబజ్వీపై జవెత్ కార్యదర్శి 

“నిశిత విమర్శ 
న్యూఢిల్లీ ఢిలీ, జూన్ 12; జమెత్ ఉళేయా 

ప్ూంన్ శాష్యేదర్శి అయిన మౌలానా హఫీ 

జుర్ రహ్మాన్ “నడ్తీ (ప్రకటన చేసెను; 
“ఇం కెయన్ యూనియన్ ముని ౦లను తన 

హేయమెన స్వా (ప మోజనముల సాట 
క ow ss 

నలో వినిసోగిందుకొనుటకు విలగునని 

హాసం రజీస్ అ! గ పొయపడుచున్న ట్ల టు 

యిగే, ఆయన ఇాలా లమలో ఉన్నా 

డని ఎ షక తపదు. హె దాభాదు సమ 
చ త్తు > క! 

విదెత మే, 

గానూ, 

అభి పాయములు అంద” 
ఆర్లికముగాగాన్తు ర" జక్రీయము 

గ్రకయుగాను సీఢ ఎ వై పూ శ 

చూాసిన్యా హో గడ్రాఖాదు యూశయభ 

చేరకతప్ప:క; సామర. శర్వా పరి 

నృ. 5ం చుకొనవంసీన ఈ స స్య 

కాలిం రజ్వీ తేన కర్ణ ప! అ 

మగింత క ష్టతీరము చేయుచు న్నాడు. 
హై దాబాదుకు 'నెజూంకు స్నేహిశుడ 

యు నికసోరేలను అహీతేమును ఈపదేశిం 

చుచున్నాడు. ' ఈ ఉపఖం: వముదమొక్క్ల 

చె 

అభా 

శాంతి స డతీలకే రజ్వీ ముష్చ తెచ్చి పెట్టు. 

చున్నాడు,” 

గుండె జబ్బులకు 

వరిఅన్నం వుందుట' 
లంవను. జాని 13: వరినియ్య పు అన్న 

మున, హృద యరోగను గలవారికి పక 

ముగా "పెట్టేనచో చయోజనకరమని 

పైచ్యులు కనుఫొనుటవచేత అమెకా లోని 

ఆస్ప తులలో బియ్యము చెక్కు_వగావాడు 

చున్నారు, aR 
య 

రజా. 

ఒం కులమోాద, ' 

ra అహృుడు ! 

అభుగ్రదయవికానము 
యునైటెడ్ ఇండియా 'లైఫ్ అస్యూరెన్సు కంపెనీ లిమిటెడ్ 

యొక్క 

నలువదిరెండవ హరిక నివేదిక 
దిగువన మయ ములను తే దోపుచున్న ది రౌ 

యీ 

1 మెచ్యూరిటీ ధురియు డెత్ క్లెయిములు ఫాలనీ హోల్డర్తకు, న + 
చెనిఫిషియరీలకు యీ నం ములో చెల్లించినది ధు. 22000000 

2 1906 సం. మురో కంపెని శన మొదట్ పాలని శారీచేనినది మొదలు చెల్లించిన | 
మెన్య్యూరిటి. మధియు డెత్ క్లెయిముల మొ త్తు రు. 1,58,00,008 

. 1947 లో పూర్తిచేసిన కొత్త అన్యూరెన్సులు". | చు. 4,06,00,000 

. ఆహలులో వున్న మొ త్తప్ప అస్ఫూరెన్సులు |! క వలే రు. 18,88,00.000 

ఈ యేగు మొత్తపు రాజడీ సలు రు Lr 
స లైప్ అన్ఫ్యూరెన్సు ఫండు ణా న రు »00,900 

| పోస్తు బాక్సు చెం, ల్ని ' 

l. 1 

ఇండియా, సీలోన్కు మలయా, (డిటిన్ ఈస్టు ఆఫ్రికా లంగంతట (భాంచీలు, ఏజన్సీలు గల్తవ్వు, 

| 

సగ 

ణీ 

గష చిన సం” తృరాల్లోకన్న అమోఘంగా ఉ ట్లు గుణ" ంకేంగా పనిచేయు కీటోబన్” టానిష్క్ల 'ఫేనిందిన పుగుస్తు ||| 
లైనా ట్రీకె జెనా వారీ నిజమైన వయసుకన్న 1520 ఏండ్లు సదుచుగ శనిసీంతురు, బలక్లీణక ADE శ్రీలేపంఢథుట, కరీళబలహీ 
నత ర ఒక ఖాల్న్టకూ చర్మరోగము, విచాధము ని దషట్టనండుట, తలతిశ సట, శారీరక్క మొనస్సీకబ డలిక మొదలైనవాటితో మిరు | 
బాధపడుతోంయే (పొ సర్ పార్కర్ చే కను? సబక్న ఓటోజన్ొ (టానిక్ శాక మీక గొ త్ర ఆకసలదు,. భూకకు 
ర్ మొసల్ను10 పౌనులశరకు పెంచును చెక్కిళ్లు శాంతిమంతమగుకు, మో ఆకారము 100%చాసవకును. ఛిన్న గాడు యొాఎనచంలో 

ఈ మో ముఖమంచలము కాంతివంతఠమె సంఖ్రూర్ల తజెందును, మిోకండ్లకు శేజస్సూనిచ్చి చృస్టినభిన్భ దిజేయును. మో చెక్కి ళ్లకు 

వులకు గులాబి: ర్ల మొసగును, నూశేంచ్ల 5 లపీసుమిం చిన ఒక రోగ్గప్వి పురుషునకు న్స్ పిట్ట హాందో “ఓటేజన్? చాడ. 

బకెనణి, ఒకగాల్లాక్టు యీ ఆడ్నుత జె ఒభమును ర్రనునుతప్పకుం ణా బీబిం చీనమోదట 100 ఏండ్ల వయసుగల ఇ వృద్దుముష్పదియేంధ్ల 

యు. కుని. ల ఆక గ్యవంతురై నాడు, 80, 90 ఏండ్ల వయసువచ్చినా హాలీవుడ్, నటీనటులు " యో మంధును సేవించి యావ 
నోత్సా హముతో 'సమో శ్రహనకరంగా రంగస్థలాలమిద నటీశ్తున్నారు. ఫౌరిస్ లోను, ఇంగా She ఆ'ోమందిచే పరీక్షీంప 
బడి fa కం ఇండియాలో దొరక చున్న, లా గ్ 

ఇది ఇగు. దియవ శతాబ్దపు పరిశోధన, (ప్రప పంచపు అద్భు తాల్లో ఎన్లిమిదనది. (శ్రీలు ఓటోజన్” నేవిం చిన 
మీదట గులాబిమెన్షం ర ప మోహనకరమైన 'వయహసు పోధడుడురు. షే 

వ 

అరికిం చుకొసగల శ డీ లండు. ఈ మరల క 

డాక్టన్ల అత్యాళ్చర్యమును జెంది నారు, | జ 
ళ్ శీ ౧ త్స జక xe అభ అడ a జా ట్ జన్” (ప్రపంచమంతటా (త శృరుషులచే చాశబడు మైనటానిక్ -వై ద్యశాస్త్ర చక్మితీలో 

కని విని యొగుగని అద్భుత పరిశోధన, పంటే కకీటోబ్రన్? తీనుకొనుటకు (ప్రారంశ్ంచి భరిళముల గవనింపుడు, మోడు ఫరీ 

మీంచి చూచుటకు ముందు మాతూశమున్నూ అద్దములో రూపమునొకసారి చూచుకొనుడు, ఒకచారంరోజు లై నత ర్వాత అద్దం 
చూచుకొని మాశేవినంగా కనిపిస్తారో ఏవిధంగానున్నదో సరిగా గుర్తించండి, “టటోజజ్ *, సెనన గుణములలు మారీ 

(పశీంనీ స్తాగు, సెట్టి 1కి నెల రు. ర్/- మాత్రమే, (ప్యాకింగ్యు పోస్టేజ, ఆదనమ్సు 
గ్యారంటి ; మా * అత్యద్భుతమైన నూతేన్ల ప్రక్రియ నిన్బులమెన్సదని, బుజువుచేయ్యా వ కావని జ వైద్యునికై శా 

లేచా ఏ మనిషి కై నా 500 పౌనులు రొక్క_ఫూార్యకయుగా బహుమతి ఈయబడును. ' వీ 
(ప్రఖ్యాత ఇబ. ద్దధొరషటి. లేడా' సరాసరిగా దిసవవారివద్ద లభించును, 

 “ఓటోజికా లాబొరేటరీన్” a పోస్టుచాక్సు చెం. ఉగ బొంబాయి. 

పక ముంచు కొనండి. 

జా డక త గొన్న మై మల్లు ఎవ్వడి 

చివరకు తక్కు, 

అ లదువల్ల నేం 

డబ్బు ఖర్చు అగును. 

ఏ ఇకర' రక స్ సుకోంటె గూడ గుడ్యియర్ 

అయకట్ క పలమీదనే ప్రపంచములో ఎక్కువ 

టన్నుల 3 మానులు రవాణా చేయబడుచుండును. 

GIANT 
TYRES 

od 

FIRST 10 PERFORMANCE AND 
PREFERENCE THE WORLD OVER! 


