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ఉన్నదా అన్న విషయమై అఫశారరీ త్యా “వైద్యుని? Ee 

వెలువడేవరకూ ఒవికపట్టడం మంచిది, 

“హై ద్రాదాదు క ఏర్పడిన నూతన పఠిణామనులను చర్చించుటకు 

అధిని వేళ్ళపభుత్వం రేవ సమాపేళమగును. ట్రధాగమం్మత్రి పండిట్ 

రాహం ష్మత్రికాప్రతినిధుల నకర్గవ9 జరిపి 

ల Nee 
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భు అమ్ సరిహష్ట పాంతటే ముల లో 

' అంత నికో 

న 

నెహ్రూ "లేవు అన 

ఈ విషయమై ఒక య చేయగలడని 

చునని అనుకొనుచున్నారు. సం ప్రతింపుల 
మై న కల్యం నల్లి విభ్రమజనక.మైన తక్షణ ప ప 

గ్యవసానములేమి సంభవించక. పోవ చ్చు 

నని విపయజ్ఞాలు అ ఫీ పాయపడు చున్నా 

Toes రతణఫ్ అధీ ని చేశ ప్రభు 

తష్ణం క కట్టుదిక్జుమెన చర్యలు తీసు కుంటుం 

దన్నమిపే సూత్ర తం నిస స్సంశేయంక భవిప్ర 

శారక్యశ్రమంో me గ్ పరెణామనులమోిద 

అధారసపపి ఉంటాది, 

య. ప్రభుత్వ 

స ప్రతిపాదనలకు 

as సవరణలు 
హల 

హా దాబాదు ణ్ జూన్ 16: వారా 

వాదు మం (త్రిలర్ద రము రాక్ష మున సనూ 

జేశమై నమారమీ గంటన్నర సేపు చర్చలు 

జకిపినమిదట, ఇండియా ప్రభుత్వము (3 పతి 

పాడించిన ఒడంబడిక వర య 

భాతభముగా స్వీకరించగాడదని నిర్ణయిం 

చెను. భరత ప్రభుత్వముయొక్క_ ఒసంబ 
డిక ముసాయిడాకు హై డ్రాభాదునుం త్రి 

కొన్ని సవరణలు నూ-ించేనని 

తెలియుచున్నది, (ప్రధానమంత్రి మొర్లా 

యికొరీ మంతివర్షం సూ-విం-చచిన ఈ సవ 

శనగలను, తంతి ద్వా రాసర్"వాల్టీ రొనాంక్ట న్ 

కూ ఊప! (పధాని పింగళి సంక ట్రానాగెడ్డీ 

"గారికి “తెలీయ; జేయనున్నాడు.. (హౌదా 

చాదునుంచి (ప్రళ్యు తరంకొరకు నికీక్షే స్తూ 
గిద్దకూ అప్పటికింకా ఢిల్లీ లో-నే శాచు 
నిట న్నారు “హై కాలాదు మంతి 

ఖం సూచించిన ఈ సవరణలు య. 

క అంగీ కౌరయోగ్యం అమీపమంలాో నే 

సమాధానం కుదురుటకు ఏ మెనా అవశాకం 

జళ్ళదని శేలియుచుస్న ది, మౌరిక్షన్యు నెం 

కాకు కెడ్టిగారు 

"రము 
౧ 

౫ సవ వరణలే ఇంది 

యా (ప్రభుత్వంతో సంప్రతింపులు జరుపు 

దు, ముం|తివర్ణసనా చేళం. అదను నుకు 

పర్వం (ప్రధానమంత్రి, విజేగాంగ వ్యవ 
హాగమం? తి ఆయిన నవాఖ్ మోయిన్ 

నవా కొచింగ్ చెబాంను దర్శ నము 

ర్ొనిరి, 

వా 
చస 

ఇండి యా ప్రభుత్వ (ప్రతిపాదనలకు 

మంతైవర్షం నూచిం- ఇ చేమిటో రొ న సవరః 
వేటి! పొక్కు 

నివ ష్టం లేదు, అసలు మూలంగా ఒడొంబ 

డిక Ee వాబ్రాదు (పభుత్వ 

మునక నచ్చః ల్పన్ ఇ సూ iE సులమాట ఆ 

హై దాభా బాదు ఆగి కారులు 

యావతు* 

టుం చి ముమ్మం గా భజనలో 

జీన పదజాలము మరీ అసంల్భే ప్టికరంగా 

న. సన్నుత En య ముసాయిచో 

pyr § కొన్నికా న్నిచోట్లు శు ఖభైాదత (పభుత్వం 

గో వాని 6-చిన 

సనం? బహిర్ 

ష్. డ్రారై సంచవెగధగ్య బే 

టువడిలే అట అన గంతీయగా నికి వైన 
గ్ 

పద్దతిలో ఉన్న దని 'ఆధికొరవన్లములు ఫా 

విలేచు. నున్నవి. 

సంసానం వకకవిిషయంలో సే గాకం 

ణా ఆంతరంగిక పరిపాలనకు సంబంధిం చిన 

MS ప... ంటిసందిస్ట 

"మైన బదనాం సే (పనొోగిం చబకిందనీ, 

రహా కంక ములకు భారత ఫుతేప్ణయు జపే 

అగ్గోక్షల్బన ఏమిటో ముంహాగా తెలుసుకొన 

దల-నిక నీ తెలీతయు చున్న దె, 

ల జ్య న. ఒక పోర ంరా జ్యాంగసగుపక్తులో మునీ మే గ్ 
తేగుఐక్రిప క్త ఆగాక సంఖ్యాబలం ఉంచనా] రా 

సన్న పచగపొదన్య (బిసెట్ జబస్టుటకు 
Mas. a... LR 

సుం చయావలనీవ కొన్నీ న సీ బ్లు వీట 

మనా న “జా, Pn ఫ్ ర్ం 7 హై వాపు చు జ సభుత్వం 

లవ అసమ్మతి క్ బది-చిను. "తెలియు 
సవా 27 య 

చున్ని, నుం 

కు సచచూూ 
రగ 

నొక 

తక చమాజోశీంనాంకి ఇగ 
mm 

మజీ ప్ల 
laa 

నాము, జారు బతికిసోయినా 

కందా న మంతులు 

త ఎప 

WE MA A, ల్స్ చెం మసి శ షన AE ఉడి 7 

అసంచంతో కష్ట హారం కూడా తయిపో 

న Eh ని జూ న్న్న 

ని ఆభికోరసక్షుపు 

ని నుం if తాళము 
ష్ 

సభ్యులుడూ లేం 

గా మూరు! జడ 

సప 

జనకం 

రణల 

యదబారాల భగ్న తి: 

సహూ టెక్ 

కరింపదని తేలిపో తేశేగాని న్యూడిల్లీ నుండీ 
నూంక్టన్ వెంక ఓామరెడ్డిగారలు : "హా ణా 

బభాదుకు తిరిగ రారనీ (ప్రస్తుతవ్టీతిలోణాయ 

బారనులం భన్న సెపోయినవనడం ఆాసంద్ల 

ర్భునునీ ప(తిశా విలేఖరులతో (క పస్తంగ్ం ' 

చుచూ వారు చెప్పిరి. అ శు 

తరము: ద్ధనుండి పత్ఫ్యు_క్రేధం వచ్చిన త్ళ్లు' 

వాతగాని రాయభారములగహార్మి అధికార 

రీత్యా (పకటన ఎలుక జే అవకాశం లేదని 
ఒక ప్రభుత్వ (ప్రతినిధి జెల్ల డిం చెను, హైద 

రాశాడు (్రభొక్యయునకూ ఇండియా (ప్రభు 

కరకు ముఖ్యముగా మాడ్తు అంశేయు 

లెపి పె అఖ్మి సాయేడములు ఉన్నవని ఓక 

ఉన్నతాధికారి తెలియ జేసెను, 

ఆంతరంగిక పరిహొలనకూ అాజాక్టంగ పరీ 
సత్తు సపౌపనకూ సంబంధిం-బిన "ఒక కౌజు 

ను సంసానశాఖబారు ఒడంబడిక. ముఫయి 

గాలోే రహస్యముగా. అఖరునిముసుమున 

చేర్చిరని మహో దాబాదు ఆధి'కౌరనర్షములు 

అరోపణ చేయుచున్నవి, మా బాదు 

క్ర తిరిగివచ్చిన తరువాతగాని (పథాన 

మంతి ఆకౌజును చయాసలేధని వారు 

చెప్పుచున్నారు, ఇక పోరే ఉధయపకు 
ములకు ఒడంబడికకు సంబంధించి ఈ త్తే 

రోర్తరా ఏవైనా వివాదలు వచ్చినచో, 

వాటీని మధ్య ర్త పరిష్కూూరమునకు అప్ప 

గించవ లెనని ొడ్రాతాదు రాయబార 

వసం స ఇండియా 
(దేభుశ్వంవారు ఒకంబడిక ముసాయిదా 

లో ఆ 'హొజాను చేర్చు టకు నీరాకరీంచి 

రట, ఎసమతి dsr విధానమును యే 

"గా నిర్ణ యించుకొను స్వాతం[త్య్రము 

వ ఇన్వ లేదన్నది మూడవ 

అశ్షేపణ లాయికొా లీగారు 

" 

మాంట్ బా సేన్కు పంపిన సంచేశములో, 
ఈ మూడు అంశములపపె మాదాకాదు 

(ప్రభుత్వము. యొక్క అ గ పాయములను 

వల్లడిం-చి వాటికి సవరణలను సూచించి 

రని తెలియుచున్నది, గవర్నర్ జనరల్ 
*ద్దనండి దీనికి ఏమి ప్రత్యు క్ల శకము వచ్చు 

సోయని ఇక్కడ అందరూ ఆతురతేత్రో 
నీరీక్షీంచు చున్నారు, 

ఢిల్లీ కినూం క్ష న్ 
తిరుగుప్రయామ్ం 
న్యూఢిల్లీ, జూన్ స్ట. నైజారరాజ్యూం 

గ సలహాదారు సర్" వాల్టర్ సంక్ 

ఈరాత్రి. (నడిజామున 1 గంటకు 
CN పీమానంలో హైదరాబాడ్స వ 
యాణమై చెళ్లెడు. నెజూం విచేశాంగళాఫ్ 

కార్యదర్శి జహీర్ అవామ్మద్_ కూల 

మాంక్టో నాతోపాటు బయలు చేరాడు, సర్ 

బాబర్ ఈ సాయంత్రం గాన్ని శీవుగాని 

8ంస్ న్యూఢిల్లీ! వస్తాడని ఇక్కడ ka 

(డాక్ వస్గాలచ్యాశా శేలుస్తున్న ది, 

భారత (నభుత్వ్యప్రకపొదనలలోే దగ్దం 

వ్యార్ధాలు చెవ్చ డానికి వీలున్న దన్న అం 

శాలైపె నెజూాంకప్సు ఆయన ముంతివగ్రానికి 

పూ FE నచ్చే ప్పడ"మీ మాంక్టన్ హై 

ర్ జెగడంలాే ఉస్టేళమన్ శెలున్లు 

న్నది. 

నైబోం ఉప్కపధాలి బింగళి వెంక 
గ్రామరాడ్డిగారు.. ఇంకా థల లో "సీ? 
వున్నారు, 

ఈ సాయం (తంలో పూ భాకత మల 

(తీవ 0 నైజాంసమస న్ నర్చిస్తుందె. 

మాంక్టృనొ "హైదంలాబాన్ వళ్ళినతర్య్వాత _నె క 

శాం స్టనుంలో ఈ మథ్యాస పుం ౩ కి గం 

వ కో “విశ మొన ఒవి-బురా నేదు, 

గఫర్ ఖాన్ అశిన్లు : 

బొల వ్యాపారస్థ సుల నిరసన 

బొంచె, జూన్ 17: ఖాన్ అస్టుల్. 

గభల్ ఖాన్ శారీని సి కపాబ్దు ర్వా గ 

త్వయు అరెస్టు పీ సీనందుకు రప 

, సూచకంగా 'సూంటై లీ బంగారు 

లోహాల మార్కెటును, సై సాక్ ఎక్ పరజి 

వూ గ్ర! శన "నేడు మూసీ వేశారు, 

ఐం ట్స 

బ్ 
శీింగిశేటు ఆం విక్వంద్యాలయం ని 

సఘట్టీలుగ ml వి సు స్థ 

గ వర్ష్మరుగారు చామిెనిటు 

క్ 

లన 
+ పోల 

ఇవ్ లద 
వన్ న్, 

సే మద్ది వెంకటరంగయ్యగారు 

నంటూరో జూన్ 17: 
కౌంర్రైసు (ప్రముఖుడు, 

తుంటారు 

నీ మద్ది పెంకట 

గంగయ్య ౫కు నిన్న రాతి 7 గంటలకి 

మరశెంచీకని చె ల్బు క కు విహాదించు 

చున్నాము, 

పాతాన చో సెఫ్ గారికి 

విచా గరి 
శ్యా 

భా వ్యా 
చెన్నపట్నం, జూన్ 17 

భః తీరా చయిత్ అయిన 

హరణీం నానన తె 

బలుకు వితావీంచు చున్నాను జ 

: ఓడం బడికయె ఓటింగ్” జరిగాను, 

కక్ తకూదికభ భవ లేనను తీర్తానమునకు 

f సీట్లు 

లండన్ నిరయానికి 
ఫ్రాన్సు జేమిదం 
పారిస్, జూన్ 17 : పళ్ళ్చినుటర్థునీ భ్ 

' నివట్థి్తేను నిగ్భయించుచ్యూ ఆరు షాళ్ళా 

త్యశాజ్యముటు లండన్లో గయారువే సీన 

ఒడంబకిక్షన్సు నాట్దురోజాల చర్వానంక్భం 
చేత్త్స' గైంచి శీషునల్ ఎసెంబ్లీ ఆమోడిం 

చెను, నేవనల్ ఎ సెంస్లీ యో ఉదయం 
శం బడి 

అనుకూలము 297 & ట్లు (ప్రతిహలము, 285 

వచ్చినవి. ల శ్ సమాలోో చనల 

పర్యశసానముగా' జర శ్రీనీ భవితర్యమునకు 

సంబంధి 0 చి తయారైన ఒడరి 

బకికలను అమలుబకుఖు ని సు యం లో 

యిశళే (వళత్యపులతో కలనీ (ఫి ఆచి 
డ్రఫోక్యోక ననిచేయవలెసన్సి నూ చించు 

చూ, ఏసెంప్సీలోని మె జారి టీ పక్షయుల 
వారు యీ'తీఛార్చనమును (పతి పొ దిం-ికి. 

ఈతీర్మానము స శిండు భాగము 
లుగా నున్నది, లంక ఒసంబ డక (పతి 

పాదనలను కాన్స్! , “మోదించవలెనని తే 

నియేడల పాళా ల్యే రాజ్యముల మె యమ్ టె సం 

pas చెడిపోవునన్ని. విటి స సన్నిహిత 
సహకొర పీ శాంతీ ' పోసనీకు తీగీన హోమో 

అని తీఠ్మానములో హెచ్చు రించ బడెను, 

ఈదిగువ నుదహంంచివ సాధారణ హరే 

తులలో చేటీకై నా భంగకరంగా ఉండే 

నిర్ణయములు జరెగినట్లయిన వెంటే రన్ 

యములను ఎసెంబ్లీ తెలియ చేసినదని 
భ్క్వం హామి యిచ్చినటు తీ రో నం ఫో 

న భాగంలో తేలటుపబదేని, 

(1) రుర్ (ప్రాంతంలోని శ ధాన పరి 
(శ్రమలను, గనులను తంగస్తాతీ యాధిపత్యం 

(శ్రీంద ఉంచుట, 

(2) ఈ (ప్రాంతంలోని గనులను పరి 

మలను నిర్వహించే అధీకాఠాటు హక్కు 

అంతర్తాతీయ అధీశారులేకే ఉం డప లేను, 

ENE సాన్సు ధద్రకకు యేసు ఉండే 
దని, జర్మనీనుండి తనకు శా;లసీన యుద్ధే 

నష్టపరిహారం (ఫాన్యు పాందగలదని కామో 

యుకివ లెను, 9 
(hy జర్మన్ (శభుత్వశ సరాాధిశాల 

సున్నిత మైన (వభుత్వంగా తయారయ్యే 

(ప్రమాడేమును నివారించ. ఇను, a 

(కి జ్ వమ అ(గశాజ్య 

ఛతుష్ట్రయ ఒకంబడికను సాధించుటకు 
ప్రహోర్శక్లు కొన సాగవలెను, 

(6) వికోపాో అరక్ శోజకీయ ఫ్రేనీరుడ్ల 
రణ కృషీ యి గీధికం క కావలెను,” 

| (వఫాన ప్రకటన 
వధ పునరుద్దరణ కృషికి చేయా 

తగా ఉంతే జనుల్చ జర్మనీ పస్తుతం 
అన్ని రోజ మలక భఖభారంగ జ్న్షదని 

జర్యసే సమస్యా పరిష్క్ల్లరమును. పాయి 

డా వేయుటసలన (ప్రయోజన మేమా ఊం 

దని, (ఆంచి (వథాని రౌబర్టు షూమక 

అనెను, 

బస్సు ప్రమాదం 

15 మందికి తీర గాయాలు 
నగరే జూన్ 16; గతరాత్రి 8 గంట 

లక్ష ఫుత్తూరునుం డి నాగలాపురం పు 

చున్న బస్సా నారాయణవనం సమాపమున 

ఒక చింత చె చెట్టుకు శీకానీ బోల్దాప డెను, 

డ్రైవరు తలమీద తకమైన, గాయాలు 

తగీలినవ, శ్రచూతీకలరో య మంచిక్తీ 

కూ బలమైనగాయాలు తీగిలినవి, వ్రీలో 
ర్ గుం సక కస్టం ప్రమాదకరంగా నున్నది ; 

(ప్రకాదీం జరీగినచోటునకు పోనీ సు 
అదిగా రుల జరీ గాయపపిన్నవారి నంద 

రినీ | వల కే వక బస్ఫుఖాే ప్రక్షూము (ప్రభుత్య 

జై వైద్యాలు సీమ కాల్చి క శ్చ చేయం 

పతాక (hg, వి 

కొప్పర్తిలో అగ్ని ప్రమోదం 
ఒక చాలిక మరణం 

కడకు జూన్ 1కి? ఈ కొ బూ కా 

కొప్పర్తి క మంలో యాసల? న అగ్ని 

(ప్రమాదం సంభవించి 80 యిదిజ్ఞ దహ 

మెపోయినని. ఒక బాలిక శ పేనూదమునఖు 
లోనై మరణీం-చినది, నష్టము. “ఈనూరు 80 

జీలాంచునని తెనియుచున్భ ది. 

అగోబునెనీ కడనకు 7 7 మో దూరము 

లోనున్న చెన్నూలు రాశుకుల గే ట్ 

(నా లనే గ్క్షే యింద్హు దహన యమెపోయి 

నవి. ఇగ ప్రాట్ నూయి. సుమారు 2౦ జీల 

తూపాయిుణ ఆ న్నీ నస ప మెనదని hes 

చున్ని 

లంతా బ్రాల రాను 

వలస గ్రామాలు కలని 21 ఉరు వన్న ర కన 

ఘ్య్టలలాో న సృ గుంటూరు? గల్లా లాగ “డకువ్ర 

జ “ముల లం కొలని 14 శస సభ్యుల 

చరుపు పంచాయత్: 

వరిజిల్లా.. వీమువదంపా మాశ్తాలోి. దభా 
సచంలాే 10 గరు సధ్యూలతోణ కీరా? 

' ష్ చతు జంటకు. అధి 

శాలు త ర్లు చేసిని, 

శ్ షై 

ఆం 
[a 

వట్ట సాను శ wee 

రో క 
ణి 



శు 

గ్ గంటఅతోగా భకుపళికో ఏరుముల తిలీసకి 

సేవస్థి నముఖ కమీషనరువారిరి. చేతులాగు" 

మ్య్యట్టాక్టరుల ఇంజనీరింగు. ఫరషటేలనుండి | 

కూసి ఫే సేటు. సీల్డు చెండడ్లు కోరబటు చున వి 
శ (8. 

నగరు పుంగక్లు కిరసతిలో కమీటీ నరు వారి 

అసఫీనువర్త 19-7-1018 తేది సా 
శీ గంటలకు తెరువబడును. రు గీ0/-లు ఇెల్లిం 

చిదణీలరిదనత A Tae me an 
చనముదడుడ 

సదసానదుం. కల్ముషనరుతారకుంకి “పెంతట 
ఇ 

కోగికము జ, చందిషన్లులు జొంద వచు చ్చును, 

ఈ సొమ్ము ఏ సందర ర్పమ్ముబో ను వావను యివ్వ 

బడదు, 

(నం) ఎ. జయరాం నాయుకు 

కమీషనరు, టి. టి. దేవస్రానములు. 

"తేన 11-0-48 తేది రాత్రి చెంగుకాలి 
నుంచి మద్రాసుకు మేయిలులో రవ తరగల 

షెపైరో వచ్చుచుండగా. నా కాన్ వాస్. సంచిని 
అంతకు తగిలించి న్నిద్రదోయినాను. మ్మ్యర్రాసీ 

పచ్చువరకు నా సంచి కనబిదలేదు. ఆ సంచీళ్ 

నో కాఫీ వ్యాపారముతాలూకూ గత 8 సరీవత్న 

రములతాలూకూ ఆవర్ద, రోజు, 
విల్లు, అఘ్య్మకము పుస్తకములు మొత్తము 1£ 

పుడ్ పులుగేల్లక్స్, అవీ పోయినవి, ప్రఠీపు స్తర సరము 

మీద ఈక్రింది ట్లడెసుగలదు, ఆ ప్రీ స్తకయులు 
దొరికిన సారు సారి స్వయముగా గాసి రైల్వే 

పార్శిల్ దారో గా 

యిన్ కొయిస్, 

ని పంబీనచో, చాలా 

సంతోషించి షారికి ఖర్చులు యిచ్చి తగు రీతిగా 
బదహూూకరించెదన్న, ఇట్లు, 

ఆర్, (బహాస్టనందం, 

150 48. కాఫీ మర్చంటు, చీరాల, 

గుంటూరు సబ్ కోర్టులో 
0. P. 71 of 1947, 

షిటిషనరు : సయ్యద్ షా నిజాముద్దీన్ ఖాదిరి 
శె. ్పండెంట్లు: 4 ములకన్లిఖా భార్య కురియంతీ; 

హైదరాగాగదు, షాటిండా, 5 షహాబు టీన్ 
భాదీరి, “హైదరాదాద్ సోమారగూడాం 

గుంటూరులో: మొహిద్దీన్ బాషా దర్ణో"కు 
సిటీషనరును 5016 “trustee గా జీన్లేరు 

చేయటకు సదరు. దర్గాకు పున్న గురీబూరు 

తాలూకా శేకా గులో "స య 281 శెంట్ల 

యానాం మెవరభూటీని న భీచుటకు, 
సిటికనరు పొాఫరు హీనా. తేగా 4-8 రెస్పాం 

డెంట్లకు నోతీను' నిమిత్రము శికీ= di శ్తేస 
వాయదా సయబడిన్దొ, న ఆశేవరీ లున్న 

యెడల పాయిదారోజున హాజరై శెలియ్వర 

తీర్మానించబడును. 

ఎన్. వి. ఎల్, 

ఠ్ణిండియా ర చెందిన} 

ఆదిమవౌసులు. కొండశాతులలో మెటిక్యు, 

తషసు దాటి ఇండియాలో చడుప్ప సొగింప 

ధలచిన విద్యార్థులనుండి ఇండియా గవర్న 

మెంటు స్వా లర్ షస (1948— 4) అకు 

గాను దరఖాస్తులు కోరబడగుచున న్న వి ఈ 

క షిచ్చులణు ఇందుకుగాను ఏర్పడిన 

“రుచే, 
‘hh 

సరించి యివ్వట సును, 

ర్న జ డోర్లు నిర్మించిన నిబంధసల నను 
ళో 

నకి బోల్టు శక్రటరీగారిసుండి 

సిజంధనల లాస్ తెన్నించుకొన వచ్చును. 

దకభాన్లులు 80-6-1943 తేది 
ఆస కదరీం. 'అరొరికనల్ అండ్ హిల్ అరిణ్ను 

Ws లర్ షిప్వు టో ర్జు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ 

వడకశ్తేషన్ గవర్న మేంటి జఫ ల యా. 

సూ వ్యాధికి శొక పంపపలెను. ఘరా 

సున్న ఇద్ధరీపద్దస సుంచి నరధా సుడారు అ వీమవావి స్ట 

జడా కొరక్షతీ3వాడు అనియు అతడు హీోవా 

గ్ని3సు రెండో సర్ధి ఫి'కెల్లు పంస్పచు దరజేస్తులో 

ఈ అసస నిషేరీషులు ంపప్యువతెన 

1. దథిభాస్తుదాడేం స్వా సరు పిక్ అక్షరాలలో 

ని, 

ల. తను 

4. తక్మిడీ లేక గాక్టీయనా పేరు 
6, (2) ఇదిమవాశ్లేల యొక్కయు! 

జారమొక్ళ యు ఉపళాఖ 

(2) మతము 

జిల్లాపేరు, రాష్ట్రము పేరు భో 

శాశ్వత మైన నివాస స్తబము గల 

పీరు, 

ఇస్మ చేని 

కొండ 

G. 

ల హ్ | గ్ శశ గ క మ్ (1 ts ta 

_్రభుర్వ నెబన్య్యూమం 

రం తను. | 

సం ౫ గారు 

ప్ర 

| అధీ కారరీళ్యా నిర్వహిం-ఛి నందు 

నసుఒప్పదు, airs 

గౌరవము 'శ్రనుశికు 

రానాస్థ్రితిలో | 

క కస్టిగారు కాదవగ్గబ కా 2 

| oe ఇ నార 

శ్రీఓబులరెడి నకి ద్ర స్తీ 

గారి న 
శాన పట్నం, ఈాన్ 15: 

ల. కళాచింక 

వుగా! వ్ ను. ళా షక ర ను. 

ఆం? ఫనుం తులు యె చేసిన 

కు ఈ విధముగా సమా ధాన మిచ్చిరిః 

శ చాను 

షూతోపణా 

కాస్ట్ కొం గదు. సంఘ ఎన్నికలను 
లు 

| హాక్చి (పథాన కాగ్యనర్మి చబుళ రెక్టిణారు 

వఎల్చిన (పకటనను చా రతిని, వాబేకదక 

తెనని వాగు క్రాంతయల్న్యము చేసీనమాట 

కాని రాణీ శాం. ండుటకే మం్మణి 

కెౌెవణమని వారు 

జము, 

౧ 
| సూచించు. స చ్రీయుగాకు. ఇగపకుము 

అక రాచ కకదలవ "తనను హః ఎన్ని 

| కంక కొలదివోబులు ముందుచేయుటళ న్న 

ఎన్నికల అనంతకముగానిి బాషగా ముం 

కాని చేసిన ఫఫలీక్షాలమపటక. సీళు 
ళ్ గిం 

లేకపో లేదు, శ కా ళేం పంనులుగారు 

మాలో ఎవరితోనూ మా 

కుటక్ షష్టామున్నట్లును. SA 

ఆఇస్వై బ్లో వు, మౌని హ్ 

వను. అఖ్నిపాయముల ఖు 

ఓబుళ రెడ్డిగారి ద్యారా కొంప తెనియబదర 

చీక, కోని యిటువంటి : వ్యవ హోర ములలో 
(పకౌళీం సంగులుగారు, రంగాగాగు, పట్టా 

సి 

సిగార్ నాజీవీపాయములోే. ఓబుళ్లకె.స్గా 

నో ఎక్కువ కృషిచేసీన నామ గులు న్ 

పాలగక్తిగారు ఒకచో సమా వే శే ముజరిపి 

a eRe కాజీదస్షన “కు వచ్చి యుం 

జబ కానీ క్ యత్నము 

ఎవరునూ స స్ రాజీ పోవుటకు ఫలాన 

! వారు కొరకులని అరోపించుట మాత్రము 

అధరము. ఇకనైననూ మిం'చిపో యి నది 
చేదు. నిజ్ఞమెన స సదయ మున్న చో ఈ 

వినయము ఆంగం ఇష్టము వచ్చుముందశే 

సాధించుటకు రం గా గారికి అవళకౌళశము 

ఉన్నది, 

తీ ఓబులరెస్ట్గారు మాసు ముం @ 

వర్గంలోని ఆంగ్థమంత్రులా ఆంగ రాష్ట్ర) 

శొంరోన్' సంఘముసఖ్యరతో పనిచేయు 

టళేదని అందరికీ" తేలీసీన విషయమే అని 

'వోసీనారు. ఇది యెంత మా (తెమా సత్య 

ముకెదు. ఏదో కొంతే" వ “మేము 

నూ రా ష్ట్ర కొంటగెన్ వషవహారములను 

వలన ఆ 

నాడు'పేముకోరిససపహూశొరము తిరిగిం "ష్ట్ర 

శాం (గన్సం ఘముసకు యిన్వకుండుటుకును 

'సంఘమురెమొక్క_ 

ణము నశించిన అసలు 

నూతృసంస్థకేముప్పువాటిల్లును, +గత్ 27 సం॥ 

అలో నాణ్యాగ్రద వలో గా ని 

స్య ప్నా వ స లో గా 

కొంగను నూూ[త్రేములకుగాని (శ్రమ శతు 

అకు గాని ఎట్టి భంగమును కలగజేస్ ఊం .. 

చదు, శాష్ట్ర్ కం 'సంసుమునకును 

'నూకును. వచ్చిన శ డా ఫ్ యము 

1947 సం! ల నం గెసు FE లీ వగ 

సలహా షు eg లేదు, దానికి 

కారణము వారీకి పౌర్టీ లీడ As 
పూర "క్రీ అట్టి ఫలవోనిబ్చే పాకు_లే తేదెనీ 

కారణమే నీ అప్పు జే (పచురించితిపు, 

ఇది వారికీ కొం వెసు కస్టయు కన్లించి 

యుండవచ్చును. ఆనాడు అందు విషయ మై 

జరిగిన చాదోపవాదములు కొంత్ మన 

(సము కొస్టించి యుండవచ్చు వా. శ్రాని 

గ "15 మూసములలోను మంిపర్ష గర న్యు 

కును రాష్ట్ర కాం|గేసు గంఘమునకును 

తై నా మేమియూ.. బక్తీరంగ 

సడడేదు,. ఈ సందర్భ ములో ఓ హీబుళ్ల 

శెడ్జిగార్ని ఒక ప్రశ్న చేయదలచు 

కన్నాను, వారు నాకు తెసిన షీ మయ 

మును గాదరి ఎప్పుడు “చేసు జవాబు ఇ "స్ 

తేదుకి వారు (వ్రాసీన పీషయములను 

నహార్చి ఎప్పుడు తగు చర్య తీనుతొన లేదు? 

ఇం వేగాక శాస్త్ర కొంగను సంఘుం 

Was అనేక విషయములలో 

వకు తోడి సన విషయములను గూర్చి 

పీసు ఆ 

విష యము అ నిట ని 

కోడు ss ఆభ ంరగతము, 

స్థం shan న చి గి 

నసుకు నుం గుబు “టో నణ్దా? ఆమం 

గహ ర్చి 

mie నుగ రాజకి సానా కొం Fm 

సుల భషయలతోస్తా చా స్ట్రైఘ్య ములు 5 వంగా 

గొ త్రో నం వ ఇటునంటి 

స తు లే కీ మబున నె గా సభ్యత శ & 
భ 

దు సమర ఆ! జరయు వే కడ లిమునం 
ణు 

వమేయుచున్నానా, త న. లీ 

కోరు వాగందరిత్ సహాకరీం చుటశు 

ఎల ప్యడు ergs రంగాగాగు పప్పీ ర్వా స 

నటుల "రక గారు (నానిని, ఈ సహకారము 

నక మేమును ఎప్యడును.. ఎదుకునూను 
న ఖా! 
న లాక్ 

గారికి మనవి సుదయుచు 

“తెగా డఉవాత ం. 
శ గ || స్ట వా. క 

మును పములె. అగా సశంసిం గి ఆ 
లు 

ఉనా చేఫా-6 అధ్య ఎన్నిక. జరిగిన 

చుర సతి కోణ. ర్ల గ మొన్న కలం డు 
4 

గింత సవేణు భశ 

కనుము వేదు,. మెజారి 3 
ఠు 

ఆల్ అగ 
“ed 0 

స్ సా 

గంజ్ 3 చాశుక్ , "రెన్ జెన్నీ 'అబడ్స్రో “ద్దు 

“నాంపల్లి లకీ షార్ మింగ నిజూం 

శ్రాజేజ్ర సె వరోవుకట్ట, రామగోపాల్ 'మిల్చొ, 

ప్రత్యావర్నాయం తారీ 
లో ణ్ 

సరింస. కు ప్రభుత్వటర్చాటు 
RE 

జూ: 

సంస్థానంలో మూటా డ్ సర్వీసు యిబ్బం 

డిన యా యిబ్బందిని కొంతవరకు 

టక ర ఛ్చాట్లును తెలుపుతూ 

నిజాం సభొత్వం యూ వోజున యో దెగున 

కరోచ్డు 

కిహౌర్ట్ మంట. తౌలూకే (సయోలీదలణన్ను 

న్ు 
క ణు 

జరగిన 

వకటన చే నూ రవాణా సె 

లన్నిటిని" న! లం ఇారతవల్ల జాను 

కర్ర ut 
2 Mg ts Ue 

హైచినుం పం నిఫ్ట్ వలను నిశ్చయించి 

నోరు వారు. గోగు 

ఆల్ 20 న్ని ఇద్. ని (పకటిం ము ఉన్నారు, "మోాపాాత్ “1 

(పబ wo 

వచ్చే య నందిన నొంతవరకు తీన్చటవ 

స నిలుపదలవట్ల ఎెదుని ప చలి 

గాను 

కిఖీపిన స్రోలొతో గాని నవే లాfీలను 

భా గ్యాస్ తో గాని సాగాయి 

స నం WS నంత క న్ క మునేసిం సముప్పు తు / క సం స నిం 

wey, చ్ Ew diy తా చత బాంలలా శ ఇారోక్కుల స Ba) వ 

అదును, 

ద శ 
217వ శోదీ పను 

“తూదరా భాన్ 
ర 

జారీ చర్వీను జూస్ 
చారం ్హఈదయమునుంపీ 

నగరములోన్యూ జూశా 21 న కేదీనుం” 

జిలాలో నూ టెం, 5 0ఏ డును, కలారీ 
య 

లు (పపరోజు ఉదయం 9, 11 గంటి 

నుగ సాయాం[ తం 4, 6 గంటల మభ్య 

నడు దును, bE Ns కొదాని3 18% నిము 

పముల శ్యళధితో యిాలారీలు నడచును, డూ 

లారీలు మిక్కి ఎగ్ సేవన ళద్దసే ఆగునుగాని 

(సయాణీకుల ఆనమన్న్య చ్ వోటల్లా ఆన. 

an రావ చాటలలో ల్డార్ ఆఫజుల్ 

రాణిగంబి, చార్చ్భర్స్పేస్ట్ర పాత్యాస్్ 

సికిందనాభాడ్ న్లీమన్ల- ప్టగకి లారీలుకానును, 
జిబాలలాో్ ము. (పధానమూగ్గాలలో 

రోజు వికిచి రోజు నడచును ఇతేర 

మార్గాలలో శి వోజుల కొక పరో్య్య్టయము 

నడుచును, కనీస చార్జీ కండు అణాలక్రు 

త్వకుండా, నగరంలోనూ, జిల్లాలలో నూ 

(ప్రయాణీకుల ఇార్జీ ఇట్టింపుచేయుబడెన ఖ 

ఈ చార్తీ ర్డీ హెచ్చింపు “జూన్ 17 నుం వ 

పైదరకేభాన్ కొనసరంలోనూ, . త] నుం 

జిల్లాలలో నూ ఆమ.లు లోకి క చ్చు ను, 

ఏక్వేవిద్యాలయం సమీప పంగావ శ్లేహార్దంలో 

బారీ సరీష్టసును యేర్చాటుచేయ. సీలుకో సేసం 

దుకు ఆం చీంతించుచున్నది, వీగం 

పీటకు క్ సర్వీ హలలో జక గానిన్సి 

గండు ఆఫీసు "సృహల్ ను గ జీయన్నరం 

నుం-్మి హొకు..:రక్షు పోయే ఒరీర్చన లనూ 

బాల్ బజార్ సర్వీసును గద్దుచే తశం అ] 

'సరమెంది 

డా డల్ సూ నెక (వత్యామ్నాయం క్యా 

గా సుతో లారీలను నంపుట సాధ్య మేన ని 

శల, త్వరలోనే ప్రయా ణీపల 
యిబ్బం దుల ఎన్ను. (ప్రయత్ని 0 జగ్గును, 

కా 

డానియ..ల్ ధానుసెగారి 
అంత్యక్రియలు 

సమము 

చిన్న పట్నం, జాన్ 17: డానింగల్ 

ధామస్ గారి అంత్య క్రియలు నిన్న సాం 

శాలచు వొంక ోడ్నందలీ సంక్ జారి 

కలీ ఫ్లో జపషన వీ, అనేకులు ములు 

బోజకయిరె. 

పుం తీగాన గహ 
ధి 

ముం! సులు అంత్య క్రియలకు 

శాస తోంభోఉన్న 
మునుంచి "పెద్ద ఊశేిగంపుతో శరము, వీన్ 
నోడ్ర , ఎడ్వర్డ్ ఎలియట్ ఇ కోడ్ లగుం కా 

తీ లక్కు | జుకొనిరాబడినన. కరే 

గిం ఇక ఉలొకు పాయం! థీము 5. గం 

టలకు చేరినది. 

తుబు (ెస్టనలు జ్ంపప, 
కన థి నో 

త్త్రరగెం ప్ర,టి 

Tp వగారో ఇంకనూ అ ేవరలు (యముఖులం 

నసవచిరి, అధ కౌసల్య మంతులు తనువులు 

CE ముప బ్రాలను: మలసుం-ది), శేం దమం; త్రి 
a 

అచట క 

యనాని ణి రాస సాష్టిమి 

శా! జూస్మో భరీ. మేతయుశా. అంచ స్ట్ 

(క్రియలకు హోజకయిరి, 

డానియల్ థానుస్ గారి అంత్యేదర్శన 

మున శై, నిన్న తదయుమునుంశి సారింటికి 

నిర్విరాముముగా (గ్రజలు శాసాగిరి శంము 

మానా శకస 2 వారంసగక్తి 

టిముందు వోఖులాోే ? 

బకివది. చూరుటకు ౩ oes ప పగి 0 

చన పాలతో ముంజమంతంకు నింోను, 

కనపడుట కి ఢాం 

క ఫంచ యు మె నుంచ 

మ మ. సున (సాని బ్బ bs 
= Mn kb 3గాక ఇానుముగాని. గా 

ముబహార్చి కొ నీయాసుయూా (పసం 

చిక, 

మ 2 — డద ల 

సొనుబలోే ౫ మేమి ముడు, కాని 

3 గాని ఉగ ల్ భౌ యుంగో గా రికి 

అ 
శప 

ట్ర్ న 
Ey wre ; న తట వాం వస 

సడి సక గదం బమును నిర్మిచే ణా 

ప్ గాద Ey కన్నడం 
ts మ 2 

భద 

పలా క 
ధాన 17: నుదనాసు 

జమోండాకి రతుచటం సెలకుకమిటే నిజ 
(a) డు జం 

దికంయుు గాని (సకౌరం ూకింభబడీన 

మగరాస్కు 

బెబ్టుసు గ్రభుక్వింనారు యా వాగం గజి 

టుఖ్రాోో గ్రకట్ంచికి J 

పెర్టనెంటు.. సెట్టమెంటు కన్దుచేనీ 
భూములను రయిత్యారీగా నూూర్చే నటం 

“of 1947 సం! పు బెల్లు మొదట 1947 

నెపంబతు 1ర్రి లేదీన 
డు 

తాన్ని 

ెకిటింపబకింది. 

బికారింప జాయిం£౫ చెలక్ట్టుక మి? ష్ష్ 

1948 జనవరి ౩0 నే. నియమింపపిడీంది, 

కమి మొత్తం త్రీ7 వరోజులు అనూ చేవ 

మయింది: ప బకర. 16, 25 నుండి విక్కి 

మార్చి 1 నుండి 6, 8, 10 19, జక 24, 

27, స as 1౯ నుం 17, 19, 29, 

మేలో ర్ నుండి 11, 4,6 11 

Se సవాబేశనుయి ఆతి” శేద్దు 
5 

జాను 

చర్చిం చాను. 

_ అనేకమంది “ట్టి కోలు సంఘాలు పందిన 

విన్నపాలు. పరికీతీంచుటగాక్క 
నాలు మీకా చారులు ఇనాాందొచయులు, 

జపం 

Le సొష్టాయులు ఇనాం నయినులుు జనోను J 
“మనగ ఇం సాం 
Paes [| ( వ 

ములు, ముఖా సా దాగొలు ఆజమోను బుణ 

గ్ లం నో ఎ 

నయిముటు, అర్చకులు 

దాతలు. జాను. ఉాద్య్యోసల సంధూల 

౮కనిసులన్యు. తదితరులను. ఖుర్వున - వికాా 
చ 

రించెకి . ఆన్యశేటు జుసర అతరాగారు -.వైకిం 
(ye) 

మొక్క హా చై ని యనును శా 

గీకగూర్చి కమిటీవారిక్ తెలియ జేసిరి. 

మూ ర్స లం 

కమికరీనాగు సూచిం బీన నూగ్చోలలాో 

ముళ్లిర్ణిశుయినలి! సహ పరిహోరం నిక 

యించుటకు, (పొతిపదికమగు విలుకను 
* 

గరా గ్రయి వేటుఘూాముల్తు కానటు 

వంటి భూముల విన యంలో భూస్యాము 

లకు పై లా సంగుటగూర్చి, అసిఫా 

జప ఎన్సేటులందు తమ్మ్యులక్రు యిన్వ 

వలసిన నష్టపరిహారం నూర్చియూను.. 

ఆ మార్చు లేన? (గ్ర జమీందారీ 

లలో ?;..1. భూములను రయిత్యారీశా 

మార్చినపిమ్మట రయిత్యారీ శిస్తు నిర్ణయిం 

చ, డానిలో 1/8 భాగం "నస్ట్ర పరిహార 
నిర్ల ఈూ నికి మూలం నిలువగా ఎంభాలి, 

ఇట్టు నిర్ణయిం చుటకు కారణాలు 

సెర్మునెంటు_ నెట్టమెంటు జరిగినపుడు 
ఎన్టేబుయుక్కసాలీ నారాబడి గ్రామ లెక 

ల ననుసరించి అంచనావేసి అందులో 

2/3 « వంతు (కభుత్వాని కివ్ఫవలసిన “పీ శ్చేష్షు 

క్సుగ గ నిర్భయించీరి, మిగిలిన 1/3 వంళు 

భూ స్వామికి వనూలుచేసే ఖర్చులు క్రిరద 

విడు బడెను, అపుడు రయికు భూసార 

మికి 'చెల్లించవల సింది “రాజభాగం' అన 

పించుకుంటుంది. క రాజభోగం పాలకు 

నికి చెందవలసీందెగా అనాదినుండి ఆభార 

నిద్ధకుయి యున్నవి, ల శిస్తులకన్ఫ 

రుత సరీ గూఘులందు శిస్తులు రయితు 

నం ఎక్కువ అన శూలం గా "సున్నవి సఖ 

ము గానున్నవి, కనక జమోూంచాప సద్గతి | "పె 

రద్దమునపుడు, ఎస్త్రేటులలో రయిశ్వైన 

పద్షేతిని శిస్తులు నిర్షయింభాలీ; రాష్ట్ర్రం 

న 2/0. వ ౦ తు యీ పద్ద శే 

అమలు నందున్నది, కనుకన్చే నట్టుపర 
హోరమిచ్చు విషయమున యీ చ; 

నందు రయిత్యారీ సెట్ల మంటు ఫద్దతి0 
bp pe ¥ P 2|3; 1/3 వంక విభాగము ెపర్మసంటు 

"సెట్ల మెంటుళలో అనుసరింపబకీనదె ఆమలు 

జముపదచఐఛీ5. పరిపాలన ఖున్బులకప్క నీక 

వసమలం. ఇరిగాయుం చుటకు ఖర్చులకి ౦న 

నూ టే కీస్ వ ంఈ తీ § వం త్య 

మివహోయించుగి, అని యిస్బటి ఖర్చు 

బను గాక కసా స్వామి “సక సెంటు సెట్టు 
(య జక; 

మంటు సమయాన న్యాయం" వెంత 

అరలో 
కా స్ట ముందుక జాళ్ని బట్టి న్ 

అ 
యిం దబ: మ్ 

ఉఇనాంచాముల విషయంలో తూ Jo 

i 1/89 భాగం అను సరింపక్కనారికి నం 

వ కమం శన సద్గతి గమనిడావ్కి రయిజి' వీ 

మొ తమంత నహ్షఫరహో కసం సుంకం 

గానికి చమూదిపు వెలుగ నెంచబడును, 

కొం. ంయబాలి మయోూదిశోక మినహాయింపు 

లుంను సు, 

వకిపొబస ఖళ్చుణ కింద 

నీటి సలం 

నుం చిటుకు Bay శంకు అన్ని భూములకు 

మినహాయింవాలీ. నీటి, నగలు జీనిచోట 

నిలు “లో, మినహాయింపు చేయబడోకు, ఒళ్తీ 

నీటివనగు కాపా చృేగ చు పలువుగు యూ 

స్యాములైపి నున్నపుడు రిస్టేసంు మినహా 
యు? జ"కౌోక్య (చళుద్యం = పారు న్యాయమని 

త్రో గాన 0 తీసి ధక 
2a 

ఇ 
కం. జా 

J క సును “పనే గా 

i 
స జసు 

కున్నాక హద టి మా జీంఎంలోే - జోపో 

సీ. =వన్ట్రేటుణము (ప సగ. కంస 

బా గన టు అనవుల్ము జేపల నాష్టసారం 

తగిత్క శాబతున మొ తంలో వగటు సాలీ 

నా బిలవనంతో, ఇది నస్ట్రపరిహార మూల 

మొ తమునళు చేర్చి "లె క్క కలిదరు. 
శ న్ C3 

ఆందుం 3 క్ పరిపాలనా కు శ్చ కు 

తెగ్చింపక య 

(2) ఇగ సాములగూర్చి 

1, సాలీనా కయిక్యర శిస్తు మొ త్రం 

శ మ్ లల! వ ప్ 

లప వాతి 1వ 
వ ఇ 

ఫిప్ 
నాయి గా తానా ుతాడాకాంనదాానాూకాలా లం ఇడ దా బంటు దా 

అ 

సూలంగా నెం దబడును 

2, చెబాూదాయ్య ధర్యాణాయ. బిడ్యా 

సంస్థబయందు. నేవి ఒపంగబతు పోల) 

ఇనాం (గ్రామాలలో. సదరు ధర్మూసం ధసలు 
af 

యికముందుకూడ కొని సాగినచో సాలీనా | 

రాబకి ఇశనాందారులకు. సగటున యెంత | 

వస్తున్నదో ఆ ముగ్తానికీని (ప్రభుత్వం 

వారు Ces వలం (టబెసిట్రు చా 

డికి ఉం జే వస తన్టసం (పభుత్వంనాధు 

యిచ్చుకోవాలి, 

(8) ఇనాం(గానూలంద్యు ఎస్టేటులాం 

శుక స్ట్ నిర్యచ నం (ప్రకారం గల స్వంఠే 

భూవసలకు (యి జేట్రురయిశ్యారీ ప్టా 

భూ సార్చమిశే యిశ్వాాలి, అడోవులు, న 

ఖ్ చామ | గానుమొత్తౌన ఉన్న భూములు 

ని వాటి! పట్టాలుగూ స్క అబా నెగువ 

మరణ గల పి భహాసారములనే యువ్యార్టలి:..... 

2. ఆ భూమిలా రయిగు జిరశాయిడీ 

హక్కు పాందెాయుంసిరారు, 

2 1945 జులయి 1 లేపీనుండి అఆభూ 

మి భూస్వామి స్వాధీనంలో బీ మార్చు లే 

కుండా యుంశేయుం'డాలీ, అతనే .నాఖు 

నంను “ప ట్రదున్ని ౦ చుకొ ౦'టూ 

యుంగాలి. 

జే జహోంచారీ ఎన్టేబులందు పాడ 

(సము చేటు ములక ల "ఫెళ, రయి 

మణ్యశిందనుంచ స్ట్ ఇహాస్వామియే స్వంత 

చేరి చేస.కాంటున్న భూములకున్ను. 1939 

జు-యి, 1 నుండి అతీశు స్వంతంగా నిర్వ 

ప్ంంచు కొంటున్న వాటికిని సరీ 

పా ఛా స్వామేశే యి చచ్చును, జస 

సులు జరూనులందుకూ ? నుండు తోటలు 

పండ్ల ws హో టలక్రుగాః 

రయితే 

యూ నియమం వర్గం 

నును, 

(4 ఎన్టేబలందుండు. లంకభూములు: 
| (ప్రయివేటు, ఘాములకు రయిత్యారీ 

సా హూ సామి యివ్యాలీ, శ 

2. 1939 జాలయి 1వ పదినుండీి 

పొలంలో నీ రయికుసనకు రయి 

తా సరీ ప టై యిన్నాలి. . 

ప Te భూములకు నస సరిహోరం 

నిర్ణయించుటలా టెపక నియనూ లం, 

నఖినించాలి : కో 

(1) కరములు సాసకల్లీన ee న్స 

లంకలలో ప్రభుత్య లంకొోలవతెణే ఇట్ల 

మెంటు జరేగీనపము జే రయిత్వానీ అసె 

సుమెంటు నిలు"అంత్కా సాలీనా రయి 

శ్వారీ డినాండు మొత్తానికి చేర్చవలెన్ను 
(2) అపు ప్పుడు "షంణే సల్లపు లంక 

అయిగే, ప్రరటెంపబడీన శేదీకి 20 సం! 

సగటు ఠా డి లె కి ంచ్చి 

నిరం గానున్న 

యహూ 

జ (4 

 రయిక్వోరీ డిమాండు మొత్తానికి చేళ్ళాలి: 
అయితే రయిత్వారీ డిమాం శులోనుండీ 

మాయా?” గా మినహాయించే ఖై యలు 

మినహాయించబకును,. సాలీనారాబడి నిగ్గ 

యించుటకు తగిన వి రాలు తెలీయక 

దాక ఎమ ననుచు వయడెపంద్తగపుతా లల నవత మారదు. కంతా యం నదర వాడని" 

ap పంతుమపవోయించి మగిలీనదం తి , 

అమరి మతం సాహా ఎవేక్తకునుమదం అ్వతింతులంరాాతాణననకునునర్వు' 

తమిళము మద్రాను ప్రాంతీయ 

భాష అని విద్యామంత్రి నిర్ణయము 

హైస్కూలు' విద్యా ప పట 
"శీఅవేనాశి లింగం వివరణ 

ముడ్రానుదె క్క ప్రొంలీత్లు గాక తమిళము, కాస్ ఇతక 

వాసనలను కాడా బోధింనుట్లక నగకచుభోని నూంళ్లలో. వీబుకేయ బడును గ్విభాఫా 

పా సాంక్థములలో రెంక్లుణా భాత్సలను సేర్పవభిను. పష్రాంతః మలోను' మహీం షీ నీర్భఃథఢ 

బోధనా విషయమ్ముకాడ్డు. వీద్యాకార్య క్ర నుములో ఎ కేండవభాగములో చేర్చిన స్స కిర్ 

నైనను తప్పక అభ్యసింవ ఏవభిన్తు, “తమిళనాడుతో మాము త తేన్చస్ నరిలేదు హౌస్ 

i 
i 
| 
॥ 

చెన్నప్పరి, జూాకా 17: 

వా 

వ్చ్యలో సూర్నుముగా వనే పెట్టిన సంస్యారణలు శః సంపత్సరమే ము sR, 

నాల్గవఫారంలో ను అవులుజరుసబకును; అని ధిజ్యామంత్రీ శ్రీ బివిశాకరింగం నేడు. 
అప వలిక్నాతతినభుల సమావేళదులో తెలి 

పతి కా వ్రతినిభల మం 
విద్యాశాఖా 

by సజొశి. "బడ్డి విజ్యాశాఖా 

ట్ కోడు. నుండీ క 

'వశ్నేలక సమాభానమునా'. త్తు. అవనా? 

లీంగం, ఇంత్: రకు, మాసులో € తమిళ యే 

ౌాంరీయభౌాపహ గా వః వారకింపడోు చున్న 

దనిరి. “కౌన్కి తెలుగు కన్నడము మశ 
యాశ భావనల బోధనకుకూడా ఏర్పాటు 

లున్న లి, 2 (౮ ంతేములో మరొక 

(పొంతీ శఫాపూ పాఠశాలను సౌపి 

దల్లవినచో (దభుత్వముపారి ల 

పొందః లెను అని మం(ిగా నిక, 

న. చపా 

కమునునంతటిని కాన్ని నిర్హ్స త పాళళాలల 

టే ొరంఖిం పగలుగుడుతుని మర్మ తిగారు 

శ రట్టయును సలిజుచ్చిరీ, విష్యానిపుణుడు 

సర్ జాక్ -స్వార్టంట్యో ఈ సంస్కరణలను 

'నుచ్చుకున్నా డట, కే కిపనులలో, కలలను 

న! తెంచువారేనిగాన్ని ఇంజనీకెంగ్ శా 

నులలోే మడహాకనంని కాఖానివ్బ టైపే జప 

విడ్యామ యి శకి 

లక 
ప్మతిశా 'తళినిథుల 

ఏకుకొనరని మంత్రిగారు చెప్పిరి, తపన 

ఏణగ్యామురత్రీగారది "కోదట, 

పరీత్సల విఫాన. సంస్కరణ 
పరీక్షల" విధానమును తస పక తెరలో 

“సంస్కరించుదూ - (పకటన ot చదనని 

మంతి శారు చెప్పీర. సంస్కరణలు జిం వశ పంధా హై. | పొంతములలో a “ HS (య బర్లో గా వలుకడగలన్టు. ఇరి-ఈ సంవ 
న తరపు సరీత్షలఃన వర్గించగలసనికూ మంతి ?-ఆచట కెండుభౌవలను "నేర్చ 

వలెను, చిహూణులో నెల్లూరు సరిహద్దు, 

లలో అట్లు 'జనసచున్నది, | 

మంత్రిగారు తెలిపిరి, 

వౌర కిక్షణ 
గ లో 

ప్న్న: క్ు చెంగల్బట్టులా BR పాద గీక్ష ఇ శార్భ క కవు మిట్టుంగునో 

ల ణః శే | 
మది [అక్కను స్కాడ ఆ జ విధముగానే తలుబగలరా అని అకుగగ్యా. వివర యులు 

తమరు "తెలియవని మం తీశారు. చేస. బజకుపచుండి యుంచవ ఆను, Pe © బస్టర్ 

: | కాని పౌర గిడణలోసా ల్ 
(పక్నః ద్విభాషా ప్రాంతము లేవి? ని పౌర శిడణలోసాణా. పశ్యాక్ర్రీయ స | 

బోధన, శికుణ పరీక్నలు జరుగునేే మం 
(త్రైగారు "తేలీపిళి, 

ఈ కొత్తే త్త సంస్కరణలను (వజేళి 

: పెట్టుటకు నిర్ణయింపబడిన సూరి. వ్ బే 
న్ నుం తిగారు శేలుప్రుటకు - 

మంతి; నాన్ తెలియదు, 

(శః అయినచో అవటి. పాంతీయభా 

సలను నిర్జ యిం దుట ఎట్టు జగగుచున్న దె? 

ముం: ఇంతకుముందు అనుసరింపబడుచు 

న్న విధానమే అమలులో నుండును, శ్ ఇస్ట్రపడే 

ఈద్విభ మా (ప ంతే ములలో అనేక ః 

లకు తమిళ యే శేలిక్షణా వచ్చుచున్న భా ర్ పౌరులు తపా ఛొస్లరషులు 

ఈ నూత్న శాక్య క్రమమును విపయనింత 
ముఖా నడువుటలో తోడ్చడవలెననీ మంత్రీ 
గారు, విజ్ఞ ప్లీచేసీరి, 

మయనసుచూ, మంత్రిగారు రు తులు 

కునూర సార్టిమిరాజా, వామ స్వామి గె రె డ్డి 

యార్ గార్లకు చెబుగుకన న్న తేముళ "జు భో 

గుణా ఇచ్వునని చెప్పిరి. SE | బల్లొరి సరిహద్దగ్రోమాలలో 
Breet లో 

" రజోళార్ల చర్యలు 
బట్లరే; భి. 14: బళ్లారి సరిహాద్దుఖు 

నున్న కణ ప్రాజ్రా 'గ్రాముంలోకే మత్ సంఘ 

హీందూస్తానీని నిక్భంధభోధానా విషయ 
ముగా చేయుట మాట్లా డుచూ మర్మతి 

గార్కు అది నిర్భంధబోధనావిషయము "కౌ 

| దగిర 2న భా ములో హీరదు | ర్థణ జరిగినట్లు తెలిపేది. ఆ భరదక్భుమున 
సోయినచోట్ల ఎట్లా నిర్ణయించాలో | స్తా ని ఫర స్కృ తేముమొదపైన “మర్ణ ఇభ పా బా ల కొంతమంది 
సూచించు. నిబంధనలు (ప్రభుత్వంవారు. భావులు చేర్చ బ షన బు ర్మ థ్ర్మప్రాంతే పాలు ఆెష్ట జేముబకీ _ పశానాల 

తయారు చేయురురు. ర. నష అంగ్ రీ కాని సేనకు 
(గొ af ప్రాం జర్ట్యతో rq! : నే అగనిరవరా a 
ల సన్ను "పైగ నేం ఓం రు | ge న. అడ నుం బి | Wm 

చూరు గాన "లు ద్ర చేరిక. tnd హను సా నీక్లి వ్య కకత చూప ఫుపచే ఈ 

“మంటకి పూర్వం ఏర్పడిన హోలు ఇనాం ఇయు నలయునో ఇష్ట్రమకున్నృవారు సే 
(గ్రామాలుగా సెంచబడును, ఆ విషయం 

9టెనీ నిగ్భయించుటకు తస ఏర్చాటులు 

చట్టంలో గలవు, 

వేటు. ందు భవనాలు 

(6) ఎస్టటు పరిపాలన పనుల మపయూ 

గించబ * (భవనాలు మాత్రమే (వభుత్వం 
వారు. తీసుకో బాలి 

భక్క్క్న భవనాలన్నీ 

యుండును, కాస ఆని 

సాగా స్స పసు యి చ్చు క్ చా ఓ 
ఎట 

సంలకిప, సరసం సలకిప ఖద 
ర్త ఖై 

అయాల కృంషయాగించ భ నాలు ఆ సం 

సలు కొనపాగినచో న నష్ట పకిహారం జేక్రుం 

శాసే ED తానికి చెంగును, సంస నీలిచి 
క్ష. 

బోయి, చో గహస్యామియే ఖా స్వంత 

తాగగా నుం 

౮) అస ఫె జ్యచు సం నాలం డు 

సవణం పు నక కము ల్ు అదిత అంద 

జస భగిహోరంలూో 

(" 

ళా వహ్ కి కవచ నన 
టీ జ 

౧కునకిర మించి యి “ఫ్ నాదు, 

అ 1/5 వంకు పొదిలి. వారికి ఎ .రిళేంత 

సంచాలన్న ది i "న్ igs విణూరక రలు 

ఇంపొస్ట భఖ జస్తీకయ్బూ ౭ాంరడు జస్ట్ 1s 

"జక నులి సూలం -దిక సనాంటిలి గా 

4/52 రకు. సక. సతి చ 
సంళ్తి 

కీని (ముగ బలు) సమిషీ హీంగూ "కుటుం 

బము విఫి క్షమయిన పుడు పంచుకు నీ 

పేవాల:) 

సల 

గ “నిర్గ యింకను, 

నోర మొ తేం సూస్య్యామికీని నానీ 
— షే 

విధ్య ౦6 ణ్ "పంచ బ డు. ను, 
చూస్తా చచ కీ త న చ WA సమక రయి క్షీ ప్టాయిన్చు 

నఘుడ్యూ చ.” సూమిలో 1/5 వ న్ నరము భాగా 

నిక్తి మిం వకుం"కా భరణం హక్కు నోము 

లకు పంవబడును, అభా పంచీనచాే వారీ 

చిన్నఖండాలయి. సొగునకు ఫీలుకౌని పకి 

న్ నపుడు మతమే 

పసంవచబపపస్తును, 4/5 వంగు 

భూమి భూస్వామికి వాని సంతతం కన 

నియమాల  నసూసరించి నందం డును. 

(స్యోక సరివ్మ_ గలు తళ కక సాం 

డాౌనీవిలబ్రుప 

నాకి పటా 
బు 

న కు జిల్లాణి _కాదు) యా హంపకం 

చేయును, కాసి ఒకసారే. "ెహైకోంక్షీ 
ee మూ ay 

అపీలు చేయ he 

కి, కిసు భాకీటు గయుత్య్యారీ ?స్రుహేరకో 
వాడి స్తీ వత 

వాన నఇచ్చున నని sree ఆయు 

ననూ, (పతివారు విషిణా మష్ాందడు మసానీని ఆ భా సా రు 7ందుహూటు 

అభ్యుసిం “దవ చీ పంలిగారికి నహ శ్ హు ముని రః బావుం ని ముద్దం 

షస న సు దువుడు ; య చేశున్న తేదుి సా ందువ్వులను నిజాం సా గల్రీ చు, జం శక్ట్య డీ wrt క్ల 

ఆనీసఛో నీతులు ఆ న శ్వా నూటికి | తీసుక్లానికై నిజాం (ప భుత్వ" నట్ 

99.99... నుంది.తీప్ఫకో నమనవ్ళుదు | అః న్ని తరగతుల. ఉదోే సాలు (ప్రతిదినం 

చీ తవు 5 సేవు శ్ర కనని మంతి నస! తచనయమున "రందంగంటలు వ నికో 

మ సని వార సో హనుకీరాదు Ee కిక పొందనసనని § 

సుల రా హం దు స్టా నీ న PE ము | బర వబో 

సణెషెకం 
పెదు, “మొునతి 1 స Mey) “పాం! న 1 ఊచ స్ట్ సలు 

జై 
ts 

గంటు ఆబస్ట గాన చ్బ అచ నిక సంధముగా అధ్య సింగ 3 వలని; 

నా కనభానము ఇంగ్లీ షం ఆది సండవ | ఆనుమతిం బి నార. గుం 

ఫారమునుం-చీ ౮ డం ఫేం బడును, ఊది పై పునఉన్న్న చిక (౧ జంలేళటా ఆనె గొంగడి 

గో సంధు సానీ వితల జే ద ని ౮్రాకాలభో. న్ చానిక చంచంథం 

మంత్రిగారు ఇెప్పిరి. ॥ న. భా. రలు సలి. 

డొల్ల సరన రణలం | షోలావూరలో రాజాకోరు 
"కారం ఈం 

అరెస్టు 
త్ర భరిస్క్వురః రు స 

a గహ పు సరద "వ ష్ 
క PRD ఖా ప్ 

సస ట్ర రగ నాబ్లన . (| Hiss ఇన 

కార ధినుంచి (పొరలే షు. ెక్ట్రై | మృబాసు షస డ్ (కూ ర యు 

కల్ బిద్యాబోంనకు ఊ హొధ్యా్టా యులు శేరి | చేయుచు బి ని పి, నౌళ్వే అక్కులకోట 

కా దయకు Se దై wn సేవనుడ్యర mys నాటుజోంటు బిసి 

( కద. అ a rire | స 

యమ, ఓ ఇంజనీరిం బోధ సె గ్ ర్ సీక్ ధీర. "నే సూప బొలీళు నం ay గుల్ల 

సిదట్టన్ను ఇదివిడ శచారిని (యజ ముస న. - నీ మహాను స ఎఇృపషాగ్ ను 

నీకుసుంప చస, ల స్ు ఈ BERT (59 ప, 

మ T : Se ఆర ద్ర Bm గ జో 

చెనాఐటగొంగ వఐభధొనిం న. ప్ కప గు చు 
శీ ష్. వ. ప్ ణా 

తగి ంచాలి. 
కొనకు (ప్రకటించే 

ణానర్ వాంగ్ వివరణ విగ. 136, EU ఫస్టీల ' చోకీట్లు 

పు 1958 క ముందు" నా క. 15 మకార యా 
కద్దుయయ బస్సును, వల్లీ మ. శుద్ద కొసధడా ఉర శే టవత 

9. నసపరపహోీశం a వాటి De 'సోవిధా మ్ రహా ఖంగాగ తీరము 

కం మ్స పవి 
pe) 

అంశ కమా నబ ఎను పున సలం చేళున రంకు రల 
గ్ 

జూం 

నిలువ కీర్! వల్లిక శట్టనుం.కి కుక్ “ నాన క మంటతో eel మదక గె 

“పెంచుంకు నిక్తయించిది. నిల నటు వీడు (వ os 
వ్ ప ్ = లో eg 

ఇద్ 

ఆడి ఆరినికి భా యిన్ష్టః 

కబ్జాలో. ౨1 (కు ర్న 
oo య లా 

న ల ద జ్ర 

గుం స్టే 

షానా స్స్ మై 

16. ముని వి పాట లజ షేంన రన న శాయితీ లు | 

సయ. నలుక చాల “పెంుయుందుల | పక్నంేో ను బా 

కనకం ౮ కు కయికుకూ డి | అననులే మేరుం జ్ పక డు గా 

a; వాంన్నతో హౌరిపగం పంచీయివ్నాల్. ణా ఓడు సడుళానం 3 చెస్పనిం కషం జాతు, 



కోతకు “కాంగ్రె సం ప్ర త్వం 
పెటుబడిదాచకు భు 

శు రి ఎం, ఆండ్ ఎస్, ఎం. ౨. శెల్వే.| ధనికవర్గ ప్రభుత్వం” 
ఆహారు, 19 సంపత్చ 

ములు 

అనార్య ఆ బ్ | (6౫3 మజా: సీలు తిను త్రినశాక్ హై! 
న్ rr mh Fe ణి త 

స రోడ దర భాను పట్ కరూ లులో జయప్రకాశ్ విస సేనరీ, పెరూ కమలే, కన్ని*నరీ, ప స్స్ ల ళీ వ్ prs శ ఎక » Fwy | 

లాపీ, స్ గారి ఉపన్యాసం 

ఇ ఊొస్ 16, క్యూలు 

nae యాజమాన్య 

వ్యు గ్ ప్పృషాకిశ్రామిక | 

నంస్థ గుడ్ విల్తో 4 రు 20,000/. 

నంవత్సరతాభయు ఓ 0007, మాల 

స అ అరుం కు wg శ ఇంసాథోక' బాకి డే 

| 28.6 1548 కై మంగ! వాళ్లే జ 

వ్నూయు LE గంటలవరకు స్ో ౩ ముం సను పసం 

కత్యూ 
జికా 

గ en 

త 13:49. పథీప-వ చ్చు చున్న డి. |! | హన ప్రత. మున గతిర్యతి కస్య లలా జరిగిన బక్ 
నాము సెట్లు: సత్రీకి అబుంత్ కావకరి మేన | పట్టు, న్ ర్తి బుచ్చి been వొహ్వ్యవ | రంనస సభయందు అఖుబఫారత్తి సోమలీష్లు 

అవకా చు “దొఠకలు.. వికరముడిక |. "లిం క్యా? శోక ఉండగుష్టా | హౌర్టీ శాయటనన జయ ప్రకాశ నార 
mney ని “| ములు, ఇళోర.. ా క్య మెంట్లు నం. యస్ గారు జైన గంటలనేళ గతరాత్రి ఉప సనో 40, Cl ఆంద 

క fe . న్యనింఛి3. us సంకట సుబ్బా గెడ్డి 

గాగ (క యూ లుజిల్లా స పోషలిస్టుపా్ట | 

లోనీ జెంటు అధ్యమతె పీ హీ చెను, జయ 

Ri చారాయణ గారు ఇట్లు చక 

"క్ట ంకద్తు 1 కరు 500). + చొంక్ భళా 

మెము ant నుక వస్తాం నప లమ, 

చు ముం 40,000 

i సతీళ - మృడ్రాగికు టౌ యండి. 

కతు 

pC వనీ? మై క్ట కులపు సభా 

గ ఈం. ఒఇండరునోటేసు పాఠ శౌంగ్రాసపాళ్ళ్ నికీ మై బోయి 
నది ఇ జాని పంక్రల్మ్నో సే జీకీయు డా ; జొనిళ్లిత్వేయు 

జాని పస్ట్య్రళస్టము ఇ ఇస డు ప్లా ర్రిగా మూరి 

పోయినడి.: వకు శా ns జాతీయసంస్థ 

జారేదు, ఇది ఫే లము రాజకీ శీయాధి కౌరవ 
కొరకు (పాకులా జే పతుముగానున్న ధి, 

ధనిక గయల ఆధికారమును (సతిషించు 

చున్న గి, కులమత ఖిమూన ఛచాదులును 
"భాకుమాగా b తనెతర 

స్వలాభపరులును ఖద్దగగ్య్యుల శోనయును 
. దాల్చి (వకుల గలుగు పాం దు 
టై (ప్రభుత్వపకు ములో wis 

ఈ శారాను నుం ల్లు పోలీసు 
కూడా (ాహ్మణపోలీ సులు ee 

_గుంతకలు మ్యునిసిపాలిటి 

జ్తుంసువ్ను కెలియకేయున చేమన గా 
1045.49.వ సంవళ్ళరముసకు గుంబక్లల్లో 

మునినిపాలిబ్ 'ప్తాకి పనులకు ఉపమోగీంష్థ! న 

ఎద్దులకు వరిగెడ్డి, రాగిచెత్త్మ కొరచె క శెనిగ 

గాసు* పిండి. తలనలుమొదలగు పస్తువులు 

నప్లయి చేయుబకున్ను షాక్ Aa మేదర 

పుటిళలు, పొఠకలు నేక్షయ్లి యి వేయుటఖ్లో 'ెంగర్లు 

గ అఫీసరువారిన్లే S060 కారీబున్స 
కి గంటల వర్గీ ' మునిసిపల్ 

"తిష్ట నబదును, శోరీడరు చేయగోరు 

టు వ్యాపార కలను 

| శ దివాళ్వర్డు ఆండ మైనవిం షన 

| అరుపు, 15 బొన్సులు. అనలైన 
(వాటిగా నరిళూగగల నో Sess 

జ Sa res ఆసీసరు ఫోలీసులుకుందవ లెననికాసించుచున్నారు, 
ర్న . 
' క్ష వ్ an శౌాంట్రానుయొక్ష క్ష్ చిరు (సతిద్లలను యూ 

'మునినిభల్ ఆ ఫీస్మా + *, మషమూహాన రోవ్రుః సీతగా రాజకీ యాధి"కొర సౌంకల వి విని 

గుQశశ్గల్లు, | కా 
మోనించన లెని గాంధిమహాత్సు న్న 

డా కోధ లేదు, "కొంట్రాసు సుపారీ కాసన 

సఫొ శౌర్య(కమమును విరమిరచుకోవ లె 
నన్నారు. స్వారం(ల్యేము సాధింపబకినడి 

కనుక ఇక కొంటనూ మహాసభ నిర్వాణ 

కార్యక్రమమును సాగించుటకు ఫూనుక్షాన 
వఖెనని మహార్యుడ్తు చెస్సెను, “మేము 
జూగా అజేవిధంశా ఆరుగునని భావించి 

చేది 148-1948.) = స్పెషల్ ఆఫీసరు. 

శాొవ లెను 
నెం, త్సశ్ష4్ష4$ (5 టం) రుం 8-12-0. 

సం 9999 ((వ్రత్యేకముగా పెడిషపూతశ పూయబడి 
వది) రు. 12.8.0. 50 గుండ్ల రిపీజరు, ఓ. 13.8. : 

ఇఆదనప్పు గుండ్ల శీరణనుణారు. గ్ శినుతో hee 

భా బు (రైల్వే స్టేషను) టి. ఎం. రావు 
హైన్ఫూలుకు 2420-4 48 తేదినుండి ఇద్తర్లః 

a మాటిక్ళు బి, ఇడి లు, ఓకే నైన్సుగ్గి డీ. 
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వారి భో మ శస రక కాం (రాన్ 
క్క_ం9గు కమిటీ స సభ్యు ష దొ కడు డ్రచార 
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నపలి. క.గ్య్యూనిస్టు కాను రహా (ప్రభు 
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(పః రిం నెను 

ప్రకటనల లనీ 

కచ 2 న? నిల జాన్ 14: ఆంధ ప్ర 

విద్యాసె "క్ర రసు కార స సశ" 

వశము శీ ఇ లకర సత్య్నారా వ గీ 

అక్ష తను మొన్న యక్ | శ జరిగాను, 

భా ప్రా లే మరణమునకు 

సంతి పము తేలియాజే సరి. 

1పసభమయునే 

క్యూ స్టో హుం 

చర్భలను ఖండించుచు వాటని ఆరిక్కోు 

టటో  పిడ్నాే కొంగాసువాగు గు 
ళా 

త్వముతో సహకరించ. నలకసిందలి లస్ట్ 

చేపరి, నిజాం కొందిశీకులకు అన్ని వి; 

ముఖా సహాయ పఎ లసిందని ఆంధులస 

జ పి చేయుచు ఒక తీర్మానము. చేవీరి, 

| జాని మళత్తె ర. 

ప.దరాస్కు జాన్ 14: ండీియా 

కెగారు 
వావ్ 

(పే సభ్యు నా మె త్న ఎలయ జాన్ 

వచ్చ వీలే a ఇదు.నాం నలగ ౫కే 

డా 
ఇ 

మదనా కు శ్ స వాన “డేప్పు ఉదకం 

కా ఇలలో “ంజికి వభొరు 
మొ వానో 

“కర్ సం[లో ఈ లాళ ములు ళ్ర,02 ASA 

రది గాషు 

భారతదేశములో 
సహకార పరపతి 

'సంఘోద్యనువ్వా పి ల లము 
రిజర్వు బ్యాంకు F 
సింహావలోకనము 

సొంిచొయ్యి జూానొ-15-: సహకార 

సరపతి సంఘములు ప్రశ్నా ప్రతిని సూత 
ములపె నాభ es అవి సాం 
వ ఖా వ చేకూర్చు (వజాసం 

*ీం దయునందును, గ ష్ట్రైములందును 

శః ఫా పతెనిధి (పభుత్వ సు బర్చడుటవల్ల 

ఈ ఫరపతి సంఫూేద్య మమునకు పోశ్నా 

కలుగునని తలచుటకు ' టవెక్షోశ 

మారుకూడ దయాల్ ఇంకునే వాడుడు, 

చే Jom రిజర్యుల్యాంఠ 

వారు భొకతేజీకేంలాే 1999 నుండి 1943 దయాల్ళాగు ఇంక్ ఫ్యా్టక్షరి? 
వరకు పరపతి సంక సో ద భాభి” దిని! విం SRR కాకినాడ, హోంలోకసము గావించుచు నర | 

ఫాన్టెన్ ' సెన్నులకు sts 

స్ కనుకనే ఆంధ 'జీశమున \100 క 7 Fs క్నిసి జా 
గనం 
fp 

హాము 

ళ్ గి 

ర, జేశీమునందలి మనువ్యశేక్ట్న్సి సాధన 
సంప జైని సమౌాశరించుటకు ' సహాకార 

పరప తి సం స లు ఆ త్యం త ము 

తగియుండున 9 వారు వెప్పోచున్నారు.. 

1945-46 సం|| ల్లో రా వ్రీీత, శి (ద 
సహకార పరపతి బ్యాంకుల "సంఖ్య 614, 

వాని స సంఖ్య 225,00. ఈసంచ 

ల “పెట్టుబడి భనము 1944.45 భే 60 కోడి 

40 లకులుగానుం చేను, 1915.46 సం. ళో 
అదె.[0 కోట్ల 97 లకుల వడక ెరిగినవి, 

వ్యవసాయప్రరపతి సంఘములు 1,86,828 
నుండి 1 45,958 రకు సెరిగినవి. వీనిలో 
సభ్యులై నం చేలనుండి ర50]1 

వరకు “పెరిగినది, వాని "పెట్టు బడిధనము 80 

కోట్లర్కి అతుల నుండి శితి హట్ట 01 లక్షల 

వరకు పెరిగినది, భూమి త న ఖా 
బ్యాంకుల సంఘచుల ప సంఖ్య 

మారలేదు, అవి 289 గా నుషడెను, కాని 

వా నిలో సభ్యులుశానున్న వారీ సం ఖ్య | 
189 నేల నుండి 142 వేలరరకు "పెరిగెను, 

చ్యానిి పెట్టుబకి ధనము 780 లక్షుల నండీ 

87 లక్షల. రక పెరిగిన. పట్టీ సౌ యేకేర ! 

సరఫతి సంఘముల సంఖ్య 21,924 నుండి | 

23,838 నకు పెరిగాను. వీని సభ్యుల సం 

ఖః పెట్టు బడిగనము గూడ ఘా పిచ్చే ను, 

ఈనాల్లు రకముల సహకొరపరపతి సంఘ 

ముల, టె బ్యాంకుల లాభములు 1944. 46 సం, 

లో వ,98్కిగ్గ్క్**ం2ి రు, నుండో డెను, 194. 

న. 

ర్ మా(తెమీ, 

ఈసంఘములను ఆజ మా యిషీ చేయు 
సట్టి యూ యాల అ ఖ్యీక 0. ఈ: ఫ్య 

లో బ్యాంకీం ఆ యమా శియక్లు చేంయుం 

డలేదు, 1915-46 సం|| 17 క్ట సా తర 

భీగూసం ఘములుం డెను, సకువుల శీళూకోం 
పెనీలు భారత జేళశయములో లేవు అనీ రిజర్వు 

బ్యాంకు వాగు దెప్కచున్నాగు, అ 

ఉరు రాత రా. క 

త్డ్రి 
Terre 

శనివా 6 జూన్ 19. 

1. 102.111 TL 

జ క. 

పుత్రో a యూ నీ విషయ మై' 1948 సోలో ఏమి 'జడగబోవ్వవణి 
సీ భనిష క త్తులో ఏమీ జరుగబోవునదిన్నీ న్ సరియైన చర్య గుర్తి్ల న్నీ సీప్ప తెలును | 

ము యీ షోన ఇక జీ మదరాసు. (2) 7-0 స్వాగతం 7-10 కొన గోరినట్టయితే, ఒక, షోస్టుకార్డుమెని నీ కిష్టమగు ఒకో పః పేరును లా! 
వ ల క వ్రాయు శేదీ"వేళ వివరమున్న్నూ సి సరియైన చీరునా మాయున్నూ ఏంటనే ధ్రాసిపంపుము, 
Mes Es జ్యోతిష ళాస్త్రములోని రహస్యగణ్తీ మూలముగా "గుణించి, నీవు. కార్డు వతి పొటు, 8-0 ఇ. వార్తలు, 883 

శాలానందం, శకుంతల హికిలు నాటకం, 

1-0 వుపహూళామం-లీ 

వ్రాసిన తేదిలగాయతు 12 మాసములతోను నీయొక్క అర్జజ్టీస్టము, లాభనష్టములు, జీవిక. 
మార్గము, ఏ వ్యవహారములో సీక జయము కలుగును స న్యోగము విషయముకో మంచి | 
చెడ్డలు వావ్పలు, ఆరోగ్య విషయము, ' పరదేళ గష్మోము, తీర్ధయాత్రలు, వివాహము, | న హంపి ప్రపం 0 

ఆచారాలు ఆనువామితీలు. 1-80 ఇ, శ్రీసుఖము, సంతానము, నిధినిశ్షేపములు,.' లాటరీ, 5 స్కా శ్రద్దువ్యహాభము, మొదలగువానిని | 

వార్తలు. 2ంల్ తె, వార్తలు, 4-0 బిడ్డలకు గురించి స్పష్టముగా మాసవారీళా (ప్రాసి చు, 1.1. 
ఇంగ్లీ షు. గ-శి0 కారదొ హరిహర “వీణ (వి. వి, ఛాట్జీలు ప్రత్యేకము). ఉపగ్రహము ల్మేటిస ఉన్నయెడల .శాంతిచేయు విధానము 

i 

\ 

ఇక మ్మాతము వి.వీ.గా పంసగభము. | 

1 

| కూడా తెలుపుడుణే యగమగును. ట్; ర్రముళు శై పూచీ'పైని పంపబతును. మేము పంపిన 
భోగట్టా నీకు స తృప్తీ సిగానుండని యొడ లై ప్తెల్ వాపసు చేయబడును. ఒకసారి పరీకీంచీ , 
చూడుడు. పండిట్ 'జేవదత్ శాస్ర, రాజజ్యోతిష్సి 

పాపి, 6 ఇనా _గ్తల్కు 6..80 టైామస్తులక్షు 

(మాల ఉపవృత్త శ స (వ్రసంగం, 7.15 

తె, వార్డుల. 780 స్వంపకవెర కేం లె 
| లక్షీ కాంతి క గ. 745 డి ౫ పట్ట! _ (ఏపి. ఏం) 8 ర్హర్పూర్ (ఇ. పి) 

వ్యూళ్ 9.0 ఇ. వార్తలు. 915 ముద TLDEV Dury, SHASHTRE RA] JYOTISHL 

| 
‘| 

1 
/ 

(A. B. M.) KARTARPUR (E.P | 
wes cr cha నన ee rr రాసు ప్రభుక్న్వంనార చారి ౪ అభివ వృద్ధి ప్గుకౌలు 

ఇతర వేళలం చు ర కర్ణులు, 

న్యూ యా రు దూ ది 
య్య యా గ, ఊక 16 

జూలై త6.35/ అక్టో బరు 

ప డీశెంబరు తికి, 50) 

మార్చి 82.27 | చీ 82,07) నా, 
జూలై 81. 67) నా. అక్టోబర్ 29. -62/చా. 

మిక్లింగ్ హజరు 88.18 

అక్టోబరు హ్ ae ' (గ ఉచ్చిసాొవికి - 

(క వివ వరి +9 a 

అకోబరు వాయి ధరలు "rs ళు శ్ గ్గ ఆల లల అ అ ఇ ఆ ఎ ఆ ఆచ ఆ ఇత త క ఇెశా ఫలి వ్ర ప్రావ్రకు 
శ పొరంభం జల 08,216 వోయి విస్తుంది ట్రై రుచికరనుయినవి 

నిన 0 A aes ' ఆయాసాన్ని తొలగిస్తుంది. 
7? తూగిచ హై చెల 88,06 ల AL 610 TL 

నిన 8,009 ) Es . రా వారివతయాట చేయబడినది. న్నీ, - 

అ మ్మ కము 

ఆర్. సి. (డె) ఇక్ స్ట్రక్ష న్ను కేద 
మ్మనాను, veel ఆక క నద్చు 

అంగ్ క0పెసీవా రిచే, ట్యూటికారన్, జోపెల్త్ 

ఎల్ జి. పాందూన్ డిపోవద్ద, ఈ నెతో 21, 22 వము 
శేడిలు (పైతీరోజు ఉదయము గంటలకు. మూయ అవయనాలు 

విప్రక సామాగు అ. పాది. మిగిలి కతన మానులు గా ంటూన్ Artificial Limhs నో 
'సెల్పు, పెరస్ ఆంగిల్, హోంద్ ఇకను (he, కాలు ము శై కవు 

రింకులు. వాక్షర్లు, ఛకులు వగై గైరాలున్ను ఒరునీఆ కతు వరడూవ్షూ. కటా 

ప్రా పషెవగ్ యవిట్లో' (సెజర్ ఫీడ్ కం పెం ' 

- మీక్కిలి ఉపయోగ: “రమైన ఇతర 
స De శషముగా కేసుల లోహా ప్యాకింగు ] | 

జేశనవి అమ్మబడును. కోరినవారికి నిసరములు 
, ఉపబడును, 

అ పః లు లీ “బడల. వు 

po we LTD. 
న 3; 


