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యన్ వైన్యనులు గై జ టిలో చేరుళొ నెననీ న్న స | శన న్నాసు. ఈ నిరారణ em జరిగ | ఇభ దై 
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Et దర సాన = ' క yr a Ty Sf బామునా కాత క 
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అవసరవుని నిరయం pt ఆంగ్లంలో ్యదీహారం నొక “ఎ అయినను! లు న్నా స్యాం ననుసకించటవలన్నదని నా (ప్రభు య్యా హభుత్ళం విధిస్తున్న దెం ఛాళర సంస్థా 

శ్ జ | పరీ sy యిని 

స ప్రో సె న జ నె [భారా ఆసుసరించేదహుతు, ఇండియాతో సదా యముందటం జకుసకుందె, ఆ శాసనంలో ని 

శీను శార్య క్రమములో "మెం దటి ఘట్ట్రమును దుం రిడగీళ దోపడి EOS REN RG నె En సే క. స్తయిం-దిన పరిమాణంలో ఇండియా (ప్రభు జాని, జ్యా హ్ క ర్ అ నో | నాల గ్ ప వె = Ma క" న్ 

ఆపేంబగుటలో స్యూావిస్ నగరమున (సొరం అ fl nwo చెను, అండియా నిరంకుశదోరణ్హు 5 EE ల ఎ నెల టబు నౌ a GEE ము (య 

(ల వ స వ య స ఇంగయాతో మేము చేస తిం ఈ సెన్యాశసరాలకు కా. అసీన gs జనరల్ ఎసం వీఢభకు ఇటేదళ సం హై డాభాదు ముస్టీ లను గికాప్రునూషు ధా | ఇండభహాతో మేము చేసుకునే ఒడంబడిక క Sy Sih ద గ 
॥ = es al స క. మళ పంపు ఆయునాలణన్యు ఇతేరసామ,:సలకు సస 

పలీలసనట్టు పారి జీయ ఐిక్య'రాబజ్య సమితి అమూల్కొభరనాల | టకు ఇండియా. కంకణం క. నైజా 9 ప్ర భం తః ఆరోస TTL PN నం యా. sige జ . సుం పంక ఖడం ఈశ గునాధిలను € 
TY: + తెబ్రకిడుణ్ ముస్టీ మోనా సాగించుచున iS ' గు రింబవనచెను. వారు ఈ [కింది సూతా క జజ బీ శ్రాశ్యీరు సంఘమునారు. అశించుచున్నా “తన నారం ల్ు ఇ జెహేోదుల్ న్న ర్తి Et iE pn స : 

క్ట ఎ అ మ ష్ ద ద దాతల డాలీ నిన్ జోకీఅధికాొనం ఇం శిల భధుళ 

నని సేకిచ్చటు తేలియవచ్చెసు. అపహరణ బ్రమ పణారముసు విపగిత మైన అభాతకల్నన వశాబభెనము బూన్ 174 సె 4 చే | అకు అమసలిందవరను; క శరా దభుతా 
ఎ ను న హఠ ద వాండ {= స 35 We gee బాను 1: ఇ | బోవ ప్రుగా = డ్రియకు ఇది డెయాలా చేసిన 3 pe : వమ క hee జ టుంది. ఈశ తిని: సక్తి హాాలనిన సదు 

4 3 విమానము వారా కభందిం వెను. మూ (యాస పష అన cr hie at ఈ మాసాంతేమున బా D0 ల్ అని నె ఇ ch ౫౦ సం “వెను Ey ఉ్థ్టి ప. జ్ బెం జో | వ్యవ వజానెంచ వలసినద9 ఇంకియా ప రతు (i) సంస్థానం కో దాధ్యతాయుత (ప్రభు సొయాలను ని నిజాం ప్రభుత్వం వేయటయే 

త్ర బే చులురేరి నళ నున కక్ ల్; చేదినరీ ప డింహతో గా | ణ రో | St SEE 
భారతడోశమునకథు బయలు్భురి ననున్న శ్రీ నగర్ జూస్ 16: లా ఫే లోని డియాలోే డుదినట్టయి జే ఇండియ ee వైఖరి హువటిను ? న / "పెట్టినదె. ఇది అక్రమం, (గ్రజాఖ్మీపొయా త్వం స్టావించపలెనని నేను కోరుకున్నా శాక. ఇండియా ప్రభత్వ sone 

శాక, కమిహునుబారు. తెదుప కముణిక గా తాబ విహారములను దుండగీండు డోదు వ ఖా గస్యామి "కాసలకని సంస్థానం | అ ce Era Sie కి ద్ న నం? సకం శవదటో (జ వె 
శీ 3 (టం య వో హీన కు “జ ర "న్నీ అకమంగా మార్చటానికి చెనివప్ల గు. దానికొరకు 19419 సం. మొదట్ల (వ నలా తలియ చేసూ వుంటుంది, 

శ ల న్ క్ు . . స న! జత కులు ఇదు నూలు me వా స ణం నీరా నే , on . en. ‘ త ళ్ "en ee గ్ 

యిష్వుడు జనీవాలోే సభలు జనుపుచున్నా కచ్నారని, ఆఅతిఖరీమై బరి గారను | లోని మస్తీ లకూ డా ఇతరు స్ సంగ న్నది త్త న్ ! ఏలవునుంది, పూదరాపానా ఆంతరంగిక చాభంషశుసు ఏర్చ్పరణనతెను. (4) మూల. బలానికి “జైందశి. బ్య 
జ్ నాయ త్ కి సల్లా 20% (| శ్ జ | న్ వ్ జ వాం ళ్త Pre క చై న! 

గు, అక్టోబరు 1 తేదీ లోవుగా లము (ప్రధ | బండి, వ్యజపువస్తువులు నష్ట్రమైనాయన్వీ | మైన ప క్కు న కకక లర లా సే ws నిజాం (ప్రభుత్వం | వ్యవ హారాలతో ఇండియాకు సంబంస, “() ఈలోపుగా న్నాపళుత్వంలో | (లకర సన్నాలు 8 జీల క 
మ నిజేదకను స ర్హిచేయుట కసుహును బద్ధ ఆణారుర్లలు జారయుగా ఢింపబకి శెహురా హోమో ఇచ్చను. *శొని "హైద fs అ | Be టికీ ఇండియాతో న్య స్స్యాలు శం మంచకూ 

సి ( & ఎక ట్ర, కదిం బే ws Sa అసె cru? 'బ్రేక్త క్షోపోయినప ట్స్ ఇండి మా ణి నా ఇగ wr జ అం షాలు న్ కా? అయన స్ 
ష్ టి శ య న్ని 2 Wore | బె కొన్ని మార్పులు జిరగవలెను. సంన్రానం నని నిభాం [సథుతషం అంగీకరినున్న డె 

వారి ఆశేయయమె యున్నది, నాగీనీ hese లాడణఖు | నాగాదు సం బం యూనియన్ ల జ ol కర హె నం చేదే ఉరకంతో స క న్ స్తున్న దె, 

ను. ; అం పభుతరం జభ అర్హ | దక పరీష్మోరం చసస న ఈకేంత్ | కని ప్రదానరాజకీయ పక్షాల నాయ ఇ ాన్యలర్ అన్యాలగని శస్వన 
చేడు జరిగన కండు దీర్గ "సభల? లో కమి (క్రమముగా థఫౌరతసేస మగు చున ను స టకు నీ గకరెంచు నంఘక్ణ అనివార్య స్ ప. శః | అ | ను ఆంతకేరరిగిక కషకపహో రాన బినయమె iba వ స న పష సా wei శీ కం a a 3 శ జ్ అ వ్ ల శా o పరా ద కాల వాన జ ననుతల రల శ ణా Rae అ 

వనువాగు రహష్యముగా కార్య సద్దనులకు క డ్ కున సజ ర్తీగా. ఉన్న మడ పరిసి కే ఏక కృ జేపకంలో చానిఫలిత రా జక (పకటన నమెసినది. టానికి న భు త్వ ft అంగీ? నంహాల' కొత్తగా తాత్కాలిక (భ్రభుత్యం _—_— SSS చోఫుచార్లు 

న? - 3 ఢి చ శ pag Ms స ౧ జ Saat  మొద్గలైన వారుకూడా వస్తారు... ఇక ఇతర 
సంబంధించిన వినయములను. చర్చించిరి, | ననీ ముస్తిళులందరూ- దుంగగీం ట్ర కృత్య | పర్యకసానేములు "ఏవిధముగా. ఉండునో |... నిపాం (పభుత్వ (పకటన జంకింది | కింసీనది. కాని ఈమెంయాలో బడా. ఉరంచవలెలు, 1] న. 

డి ల్ న | ల 0 మం. ra ని అ rn ఎ 3 la ఏ ( 3 0 న] 2: : . anu che దినము: న మైనిక్ల వ్ క సంన్ని టీస్ రద్దు 

కర్షరాబ్య సమితి ఇృకటరి. జనరల్ (| ములను. ఖండిందుచూన్నారన్ తెలియు | వారీటుహీంచుకొనగలరు. డాని నాలంగా | వంగా ఉన్నది : | జనవాళ్ళం జరిషలాోస్తుగా ఎన్నీ ప్రథాన (111) జనదాత్య నిర్ధారణ జరిగ లొస్త చేయటానికి నవాం [సను అంగ జరి స్టక్లీయ సతినిధి న bea చున్నది జక్కుల కు శకమెన 4 ఫలీపం (పొప్పిం “హాదలాబాడ్ సకం కంగా Cr i జాత నూగ్చులు జకగవలెనని ఇండియా గా “'హెౌదరాదా న ఇంగడియాలరు ఉండవణ మ ee స్స్ న. »3 : 

శ ట్ Migs Cr గ్ మం) “వా కక. వు గులు / ep pp ah tn వాల, కాం rr ష్; న. న్ ల్ో చేకాటకు అనుభ ఛారియ గు న్ా -§a శాం జిల్లాలో యయువనుంల ఆఅపహార బడడానికి అవకెళం న, న్నది ఆది సాన వసపనా సఖ ఇండిళచూూలో పక్లన ఆ నా | గ దింప “హైన్ రాబా గ్ తోని నీస గంణంధో డాంధవారాల గ నాదు కస్టం వ. భా రకు న. ae 

we J eS జ క్ష జే 3 a ; ష్ = | as స As షా a ణా తపం 

అని. “రొజు తెజ్బాడున్ను లండేనాలో యిది | సమ్మ బల ంకేముగా మశ తకకేకరణయు | బారాదులాలే (సస్తతం రాజ్యం చయు అన్న అంగాన్ని * ర. తబల వదు Uw sa సరినీభులవలన wes వ్యన్పులో ఇండియా (పథ చ్వుంతో హవదిడంబటిడ కు షె బకంబతేళపె een న. WR 
ము లాడి ల న్ Fs అ జరగిన న ం శా wes వస 3 SE స స సస టా OG 3A సుం వరకు నూ లా దె "గా నున్నచాడును అసు వినిపి-గా పగినదటు, చున్న 'చభుత్వమునకు ఏమ్మాతీయూ కుది] మని ఇం జియా (పభుత్వం జక. = | “ఇంత్ ఫొచ్చ వా తులను ఇంత ఆహ సికీశా వకానది, ఈ ఒడంబడిక విడిగా గా డో క్సి న నవ్బకి 

ఎరిక్ కో “బన్ సీటీ" లో ఆస్లోనుండి తక వం సా సం సన | చ్ ననా శార్ ల (భా విన్యాసాలు 

తు కార్య క్రనుమును వోరి సఖాహులో కగంగా ఈ ంసదనినూ కం చెప్పగలను, సూచించటం వసి నిజూంనవాబు డానికి ! చ్రీళ్చీ తీ వైన నాజీయ. విజీటాటూం బడ్ 
న్ సని అన కొనుచునా రు క గ నం ల్ నిచేక సంచవం చేయబడినది. ఈ ఇడం. | చస గాలు. పీ వీ జరనహూనదు. 

జనివా వచ్చునని రు? నిగం నించుటకు కమిమస్న వ. నివయిం | కొని సంఘర్ణ ఇను నివారింసా వాంపెయుత |! అంగూరించినాడుం (కజల అ పెచాన్ని | సంఘర్థ అణలూ కలీగ్ జనవావ్యు న్ రణ గరిక చమునరించి యాభాతథత్త ఉచంబితి సు Be ఖ్ 

సామా చాను, తేగా “పెంరి ED 2 శ Ey he Shes, OHNO vere. న్ 'సంసొనంల గన వచాను 
ఇండి ial న. వ సందరా శసరమాముపట్టి ఐ ఇ నినయ | ముగా సమస్యను పరిమ్య్త_ ఏం చుటబకో ఇప్ప ళన ్మొనటాసుక్షి అత్యు లై తను (కోకా సాష్టమీక ఒక వటానేకే సలం సాని వరిసీయులు సీర్బడ స గ్ మట క ) థి ra 

దద కేన సలమున సరికీరించుటకు | | బ్లు Se ల న్. లలా కొన్నిమాద్చలు జరిగినవి. నిలపకుంచణా ఉండటానికి ఇండీంక- అంగీ 
లాగె చేద థ్ bs | ము గాలించి టికి అవౌళం న. , కో ఆప పవత అయిన కు వాక్య నీణాకణి జతరఫ ! గలవని “హెదరోద్రా పభుక్యేం దం ఇ ma ly | an ల ను ఐక్యరాజ్య సపుతినాగా ఇక వక | స ర ఇ గ్ క! వ - | ఆఖరునిపిసంలో | కరిస్తన్నగు కాని పనా అభాంకకాఖు 
గాను ఐక్టగా ల భగత్ కమిన్ సట్టలని ల్ని యు రహ | ముకు క కొలడన్న వః జనని మూకల En ! 3న జాం అంగీకరించినాడు. జన; గా ST >» టో a SE | 
కో విమూనగుని తము కాచ్మిర్ సంఘ పరము agen Rte జ | క RE జ ఆక్ సంఫీనించ్కి 2985 ఇంకా | వభుత్వి 
pre Ee త్తే స్య్రయుగా ఇరుగు చున్నవి జ "కార్య చవొబా? చునుం-చి తితెగిన చ్చి మాంస స కామ్య వాక్యం సిన గానూ సై మం గానూ జక హాదా బా ఆనగిన అంళెలా నూంక్షని విఫలయత్నం da 102 వ ఆక Sos, ng పరిస్ ఖే హల తేలిసినది, భి దం క జక నాపరరో సమాన పరిస 
గావిం పన చుస ని. ఇంకు సిన స్ట న | 5 తము? న a స్, FAs రి నానన షు పతనం నతన mae జా మం i 3 నిమి తమి ఐక సజ మసి అంత | ఛంసానొనిక్తి (రిక తం| తోం, నిచేశ కు జక - @ పాల శః bas ముస్నయొదల వక్తా ముసక్ఫు "సంఘ: సుకు క). స 3 రొనను చూడగ రన కెరణం-లి ననా జ గు లె శ జన వ సంసపె నొ, మ 9కే ase అ పహ mam ITE సేజాము | తులు ఎండగడొలం కకక ళ్ న్నీ న్ 

యంత ల ఇంపోన GE set మ జ జన ల. స్మ న్ ట్ బహెన్ ఉదా స శ్ స కబక ని జూ సూ డుం a న్ 

ఆర న... తం గా విచాించుకంకు స న స వ మ అనని కన్న జాబ oi నొసల సవా | షు తయ న్యాయా వ EE Pn, gee సక ; నం య ళ్ క్ రాజ్యాంగ * సలహా దాన సబా ను యిస్తూ ఇంపయా (సమఘవనంం | సళటింశి 
వాగుచె లం సజ న అనతి శు స స్ వల్ ష్ జ షే ని సభల క ఫె = Ne wo | జ అ అర్య j ఇమ గా Lo Urn గ నం న క i న hy 

నిన, కళావ్కి గ్రీనోన్గనిన్య త్వర శా మధ్య | సౌ స్మరయు కాగానే కొన్ని ఫధలకు పరి | జేశమునకు. హోబరకా కడ ఇన్షతంటసం ల ఆధ్వర్యాన అసలు ఇక అడవ కం రో కాంక్షమచార్ను విదేశవ్యమిన జ. "సైశ్యాలను."హైడల'గాకొక పంప 
3 1 నాలను ానినూన ని అసుక్రొ ౫౫ సబా శ్రా (ల పిసి వూగునుందని రం, జగం హాోపా ని ఇ ఎని నిరాత వంచింది న్ వ న 

వత చేసన అబ ఎపేయుంంకును సీలు కటుగుసు, కా (ప్రతిని సో ఆ? మూర న్ క బర్తల er టకు లకర ఆంగక రితమే నాడు. కార | & ళ్త వ తపా దర్శి జహీ వ అ సన్ను డో డు | దలు le నాం మ. కానన్ త | మకో “కాని గా త చ లక వదక సేం న్ని సూ, ఎపంగా నా న్ 
"శాక్యప కులు ను వన్చెః చుటుక్లు సేటె చను అట్టర్ లేదనీ a పో గిర గా కుది నిసి యాన్ని : అ (లం స్త్ ౮ ఫ్ర య" Cl. వన్ యము ఢి నుండి నూ వరాబాదుకు నిశా | అంగకవేించవ చె ఈ క 0 వ్య హ్ బ్ర 

గాం బైన న ఫశ క ఛా రికీ ~ జ తాం వచు చెయా అంగీక రిం చ రదు లి క 
ఉ వయనము మూనవ... సథభంకెను ద సర్గ న Scie Le Pe జ. త్తు స కాం గట్ల న్ న వ్ న్ i క :ంమౌవ ప్ చ్చే నెక, నై జామున అననం |, ఫెర్ మనా చ్చలా ఆ మిం డక స ననా 

శ చ Hr Ort స న = స్తు స్కీ వ్యా ws rs > ని స్ న్ oe క " | న న్ా తం వింత నీసె ఆ ఉంకు అన్ను లో ఎకు భభ కంతాదని. దమం పిటి : సయ మై మిగెలన ౫వర్పృట్టు ఎను అసి మ ia స a ar 

వష నిన్తయాళున ప్లై వమ ర తూకు అత్ గుం క్ష అ వ్ ర్య చూట్లాడి ఉర్, (పనాస మం! ee లఅాక్యూ న బ్పససపువుల నోరా 
గ జ p కలిపి ఇగోసాది దెస జీయడద్నును. సనో జం కాని అవినంనా జరగ పదు. జల: నిగయికి తుకెన  వద్ముననికూ గూ a క స స డ్ 

సవా ఊవసదమాని క తోష డన కవు మ న she వ టో బా | (ర-వ పేజీ చూడుడు (త పీడీ గూడుడు 
లా వసా . యన జ నాక బలొో వి ప EE 0 ఈ (వ చీ చూడుడు | వైన ర? ) aT చె 
న WISER (జీవ వశే చూడుడు || ఇనాక్ కబలి i a న 



*ండతకు నోటీను 

షం, ౭ ఎం. రైల్వే ఎం, ఆండ్ ఎస్క్షం 

WF: సిస్షం- 

హ్ వ. 

పం దరజొన్తు we బెండరు 

టో శకరణార్యమెంట్ల ఐ శోరీచేయబడును, 

దొ, న ముందుగా 

ee క్ట త్ర శ్రౌత సు 
గం. వ్ 

కమాపహన్ మ చెరిదవలనసీన 

వ్యరియల్స్ వ న్ నో శాలు స. 

శఇందున్ను తెలియక 'జేయునబేమునగా 

నికీం్యడ్రావాదు ఆర్జినెన్ను డీపో మూసివేసీన 

కారణముచేత సదకు దడిపోలాలూకు కొందరు 

ద్యోగులపవ సై నుదహరించిన 

న ముట్లనీవారికి, బట్యాడా చేశ్రతాట 3 

గా అర్జినెన్సు డిపో, చీఫ్ అర్జినెన్నుట్జీ సక 
a ల my 

గావ నియమిందదిడ్తిరి, గాన పె నుద్య eo 5 

ఎభ చన్నులు దట్టనిదాధ యూకీ రజ | ఓ; డన 3 

వారివారి i Le. ES టమ ము 10 04 

జ సరిఫిశెటును ఇంగ షులో (వాసి, సంక 
లు న sah 

యువరెన డర గడటెవ్ అఫిసర్జ్టోర గూడ 
సు. 

సంతకము చేయించి. మొదటి పేరా; కిశ్మిన చూప 

బడిన వివరములరో యీ (కింప ఆశ్మిసు కు 

40-6-18 శేడకితోగా చేదునట్లు సంవక్మ్మ్లిను 

CERTIFICATE 

derlare that I ..... కరవ 6 ఫట 60642200 8 

(Number, Category and Name) do 

hereby elect thea terms and 

conditions of service laid down in 

‘the New Pay Code with effect 

from 1-1-47/ 1-1-45, 

ATTESTED PY 

(Signature of a Gazztted 
Officer with date). 

(Signature of individual 
with date). 

| పెటుంబడిదారక 
న్! గా: 

శ 
“సో 

' అపూర్వ అవకాశము, 10 క్లీంపత్స ; 

, రములనుండి శేశ మంతటా శేరు పొం ఖ్ 

స్ డిన స్టేషనరీ, ౫ సక్షనరీ, ' 

i శూ వర గై కృత రిశామిక 

గుకవిరొతో నపాట/20, 000/ 
wr సనం. ఈ 8,000) మొదలు 

ఈ 15.000/- వరకు వచ్చుచున్నది. 
ధకరమైన 

ఎమూ వనురీ, 5 

పకక దై ఆఫ 

సాము "పెట్టు బడిని యంత లొ 

అవకాశము దొరకదు. వివరయులకు 

దిళ్ళలరో 4/40, Cla ఆంధ 

పరివ. మదా వాయంతీ. 

Se arama ies. 
శ దగా 

Sa wy 

కు షం 
© 

వైరా 'సుహముచ్చలు, వెను 

ఒకరే rE re 

బోలి 
32) 

జి.వి * సయిశిటీరు, ది, గాడ్డీ & కో, 

జస) గోస షరక, 8 తూ1నో|డేల్డా, 

నాతో 
నా 
లకు, అం్థుణువా ష్. 

సత్యవేడు తెలుగు 

ఉన్నత పాఠశాల. 

త్రీ కల్లూరి చంద్ర వరౌళి గారిచే 

“స్రారంభో త్సవం 
సత్య చేడు జూన్ 17: చెంగ ల్పట్టుజి 

ల్లా సత్య వేడు గామమయులో నిన్న సా యం 

(తం స్థానికళాఖా నూ త్యూలు కద్టూరి చః 

(వ్రేమోళిగారు బోర్డు తెలుస ఉన్న ళ్ పాశ 

శాల ప్రారంభోక్సే భఘుణరిపిరి, శాన 

"సారి చెట్టి గారు అభ్యతతవపాం చీరి, ఫూ 

దులతేర పన నుం(తిగారీకి సనా 1నస(తోమును 

వర నా యును గాం సమర్చించి వారు 

చేశమునకర చేసిన త్యాగమున్సు సేవనుకొని 
యాడికి, తీ ఈశ్వర వాక "వేణు గోపాలా 

జొ లో 

న తెలుగుల ప స్్కల కకీంప 

వలెననియు వ గగ సరివాద్దులలగని 
"తెలుసచారి కస్ట సరి ఎముల విశారించవలె 

ననిరి, జిల్లాటోర్డు న్పెమలాఫీసరు పురు 

ణి ప బిల్లాః బోర్డు విద్యా 

| పడాళికను చప్ఫిరి. శామచం (దయ్యగారు 

"కార్యదర్శి ని వేదికను -చివివిరి. 

ఆర్", సుబ్బ య్యరు గారు ఇంఠవరకో 

Oban దక్నీ ఇాది తెనుసుచారి 

స్ట్వ్రనిమ్రరముల ఎంతమాత్రము విచారించిన 

సి, 

తా ణక చేర స న టు బొ శ | 

చల 

త్తం 

|. గారో, ఇచ్చటి ఆం(భులకో ప్ రాస్ట్రి 

ముశోనూ చస్ని తేకపో యినా మాత్ళ 

భాపలోే aa అకుసటరెర్ మహో 

పరోధతేటీగా పిగణేిం చుచు న్నారు, 

.తెలూరయ్య చీక్లు ween న బొబ్హాలలాగే 

(ప్రచారము లా హీనమైన పద్దకులలో 

జః జపుపచున్నదె, చెంగల్పట్టు సేవ పాూాణు 
ల ది 

సమస్య ఏ "రెడ్డియారోో 'ముదల్య్యారో 

తీర్చు నగిెకాచు, Ea భశ చెలుగు ఈపొ 

-నార్థయుల. మ్ ప్ర చేసినారు రు నిర్బంధం గా 

ఆరవం చదుశ్చకోవాలని విద్యామం తి జ్, 

పె నిచ్చినారు, నూ మాత్మఫానును చంప 

సం ఎవరీకీ సాభంకాదు, (హర్ట్ 0) ఇది 
పాకీ సానా దక్టేశాదు, చా శయం, సార 
స్యతేం, కళలకు సంబంగినదె, మెసారికీల 

భొవను చంపడానికి యత్ని శే చాలా 
చిక్కు, తెలుగుభావ సులభ మైనది క్రో 

వచ్చు, ఆంత తెరస్క_రించవలనీ, వె కాదు, 

ఇే పరిన్షికులు ఊంకేమాతరంత్రో శె 
నుక స్వ స్తీవచ్చి మా పిల్లలకే ఓనమాలు 

గూడా రావు, తెలుగు ఇళ్లల్లో చెప్పించు 

కీమని ఒక తమిళ మహా నాయకు నిన్నా 

త్త “స్మతేం; సొళ్లుకు అప్పన అయ్య్టంగారి |' 

సఫా క్యు ఆన్న ఆరవ సామెత 

భు ప క ్రర5 వ స్తో ౧ టి, 

ఇంగ ఒ క్క శెలుగోమి, అరరికో్ట, 

సర కూ వీడో శేర్చుకంటాము, తెలు 
"మైలు దటిభాషు చెయ్యానీ, అరవం అస 

a as విద్యామరత్రి ప్-ందీ 

పరి కానక ల సన్న్యారు, ఇదె ఎన9న గి 

భానో ఎవరకీ జేలియకు.. ఇదిగూడా 
హార్చకైనని సుబ్బా య్య "గారు చెప్పిన, 

Sle ఖిణాకు (ప్రారం 
ోల్సేకము. చేయుడం. అభిప్రాయములు 
సీను ముగా నూ 

నువల్ల న్ను 

మం: చు 

అశ్వ జను క్రగాను 

207) he: బో 

చంద్ర: సదాత్స్ 

ఆక ససాజమనినఘ్మ అం 

hls మా నీ 

నరం. వనుకొనరాదనివఘు 

"నికంకుక త్య ్డ నన్సివ, న! 

| (బిటిషువారు మన పకాని? 

పిండి = న ఇల్లు, చదువులేకుండా. సప 

శారు: సత్త “"కులతత్వవా : వర్క విధానం 

జు “ర్య కాలంలో లేదు, వారస సంపా 

యం, విచ్యావిహైనం మనజ్లాతిః జీవ ర. 

నీతి సరి పై సన వున Sats ము 

నకు ప్రైచాదిగావ పెను, స తిఏద్య చూ 
న FEE లెను, అజ నున 

హరన మనకు చగేఫించీనది, 
నేలమ్మా ఉర్సు త్తి త్త స్త్ర స్త్ర 

యూ నేవు శికుణ్య అగ గవ్టయనం మని ఎవ్య్యా 

బిథానానికి (ప్రభానయులు. ఇప్పటి విశ్యా 
బ్ఫానము ఎంతో లోపళూూయిస్ట్యి పబ కన్ను 

ది, ౫ానిని సా Buy నవ్య 

ము "“నాయకనూ , ఉధమతౌగ 

స 
భ్ : 

భజం 

a క్రాద్దిసుం: న స్వా 

శాస్యంవాలేసు, 

కేసు, 

సీడి జయ మాకృఖొహులో 

వహ షీవో కస్టాలు ఉన్నాయన్నా 

| శః విషయమే కొన్ని తఫ్ప 3 ఒరిగి జే 

2; కన చ్చు అవి సం చుకోవచ్చు, మనకు 

స్వా? 

అన”సర మన బాదోపవాదాలు Fes 

గ్రదంగాదు, 

జ్యం చ్చి ఎనెగ్నేగోజులు కాలేదు, 

'లేఎసేన్సీ 

జేశాన్ని పరాయినా కీ వప్ప జేప్పల"దు, 

స. ఉం రట ఆల్నవాడాలు ఎందూ? 

"గా PRT 

Ses జుం, హార నావా 
లంకే రెప ప వ చ్చు. నిజ 

(2) 

జ జేకభ ౩ ఉం భు సం స్క సి ఉంటు 

పిల్ల వొకికి 

ro 

oie) 

కేం ఆరే చ దానికి మోక్నంఉన్నగి 

me 'బ్కొపో gies హ్ ఫా పారా హైఫిలను 

గ్య ఎ ట్రవిడస్తా సాగవని స్స ముహు! సమాదేం 

శ హాల్ళొ నగా. మన క జ్ 
షా ఖై ఖే న “0 
పెట్టిన మాత్ళభొ షస వ 

ళ్ 
జ్య తమిసులు సెం 

న్య ఉత్త గారిలా! శ 

సె యల ab అవా ర్క 

| మంత్రవర్గంపై రాష్ట్ర, | 
కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు 

బాబూ రాజేంద్ధ స్ట 

విజయవాడ. జూన్ 17.: క 

కోం (రోసు అధ్యతులు శ్రే ఒన్. బీ, రం 

గానూ (స్ఫుకే మదరోను మంతి ర్లు 

వాగు కాం గనుక. భ్య్యతిలేకంగా న చు 

చున్నాకని వీనినఆరోపణలను గురించి ఎం 
టచేవిచారణ జరుసవల కిందని ఆంధ్రరాష్ట్ర 

కా గౌస్. ఉపాధ్యతులు పీ త్రి మౌ న 

గారు అఖీలభొంత్ కాంగ్రైస్ అధ్య | కుటు 
బాలు రాజేరన్ల్మ క్రసౌాద్ గారికి ఒక లేఖపం 

పుచు విజ్ఞ స్టీచేనిరి 

ha అరోపూుః ఇలను సరించి చి చా రించు 

సస సరి ఖు ము యిది 

లేఖ లో యిట్లు తెలి య 

“ఆ ప్ర త్ శా హ్హ సాం ళ్ 

కార్య శర్షమువారు య్రా యా "సెల 29న. వీళా, 

లలో సమావేశ మె కంగా గారు మం త్రినర్దం. 

వారిడు చేసన ఆరోప పనాబను దీం పరచి 

నారు. ఆ మధసటిరోజున 'శకీకనంగ 
ఎన్నుుకొన బడిన శార్య్రనర్షం, వారుక్షూడ 

యో ఆరోపణలను 'ఆమోదెంచినారు. . ఈ 

ఆరోచణలబలోో శ్రా న్ని అతిముఖ్య మైనవి 

ఉన్నగి, (ప్రస్తుత -చేళషరిష్టికుల దృష 

వీటిని ఇంటీ విచారించ్ నిజానిజముల 

స్ప సీకరింపవలనిన ఆవళ్యకత ఎంతో 
యన్న గె, 

గుంటూరుజిల్లా రాజకీయం 
బాదితుల సతహాసంఘఫు 

సమావేశం 
"తెనాలి జూక్ 165; తెనాలి డిప్యూటీ 

కక్ష క్ల రాఫీసులో మొన్న గుంటూరు జిల్లా 

రాజస ము బాధితుల సలహాసంఘ సభ్యులు 

సమూ చేశ :మైరి, సానిక డిళ్యాటి కణెక్ట రు 

వీరగంధం ఏ ఆన శేమేయ్య తహ సీలు దా ర 

ఖాజా సత్యే నారాయణ గార్డు హాజరై GA 

శేనాలి కౌ లూకాలో పట్టాలివ్వకు ంణా 

'పూగుబడికి లాయకీ అగు మజూరు దీరి యక 

రాల బంజకు భూమి ఉన్నట్లు శె 
నీరి యింకో లెక్క లు వూ 
నంగున సమా వేశొన్ని తెరిగి 

కే వాయిదో పసికి, 

రిగా లేం 

స్వః చి, 

కెనాలితో కిరననోయిలు క కోరును 

తెనాలి తణక్ 156: తెనాలిలో కిరప : 

నాయిలు కరువు విపకీఠంగా ఉన్నది, నూ 
మూలంగా శేషన్ (ప్రకౌరం యిచ్చే కీరస | ఇ 
నాయిలుకో |వ_ర్హకులకో పాని కాధి కారులు 

పరేమివ హ్ యిచ్చుటకేదు? త్పై ఫైదంచాదు 

కాందిశికులన మేం సన్ల వ ర థు 

సీ నూ 6 గు లు వా ర 

వొంచె ఆం ts లు వేం అని ఏమి 

జొంలై అంబ కహాబు చెం 

ఇ వాక డీవ్నాకోవనాలీ, ఈకతాంన ణా 
ఎ 

"క శ్రీం లో (పాలిన 

వ, కాని కోశాన్ఫి బంధిం చీన న్యూఠేం 

లాోం, 

గా పాకించకూడరు, 
కాల్భభో అిన్లీక' 

తిమ్మారెడ
్డిహ్శ 

పోలవరంనుం కీ డె యిట్లు gr చు న్నారో! 

సభలో గా॥ లస శ్ భక్త తలం గాగు 

జంకటాచార్తిగారుణ్నా (వ్ర సం గిం చిన 

క్కు చే 

గా సెల 22 

రాముపాద సాగరు | 
త్రాజక్టు 
శ క 3 సబబు కాదు 

క్స్ శశ? రపు సత్యనారాయణగారు. 

నెల్లూగులాో జరిగిన మురోనున్ క. 

శ్రీ గోపాలాక్డిగార్లు, నీవ యింజనీయరు 

సందర్భంలో il భ_క్షవత్సలంగారు 

చిన్న పెద్ద అనుష్గేథము లేకుండా, వాటి 

వాటి ప్రయాజనముల సనుసరించి అన్ని 

విథములన. నీటివసతులను కన్లీంచుటకు 

'శభుత్వం వెనుకంజ వేయడు, చజావళభు || 

భర్చమునకు ధనాభావం, లాభం అనేది 

లేరు. (ప్రజాసేవయే (ప్రభుత్వ ధర్యం,” 

ఉస్షాటించికి, యిట్టి మవ 

"మిన ఆజేశులను 'ముడువుచు' క్రియా 

రాజమున కన్నరచరు. (ప్రతథంచములో 

ద్వితీయ స్థ స్థానము నా(క్రమించు రామపాడ 

ర ప్రశష్ట నరాల మునకు కోవల నీన 

డన చేధనలన్నియు . పూర్తీ రీయాయ్యి కట్ట 

తట్ తప అనుభ భవముక నీకి కోవలసిన 

యంత్ర సామ్మ గులు కలిగి యింజసీరింగ్ 

పనిలో యిధకనూ మిషిరియున్న సమ 

సలు తన. జీవిత కాలములో పరిష్కరించు 

టీ  పరహాధిగా 

ఎంతో సెట్టుబడియైనను పెట్టుకోగల? 

నట్టిన్ని జగక్ఫ్) ఖ్యాతిగాంచిన చ్చైరికను 

యంజిసీరింగో కం్మటాక్టర్లు సీ సిద్దముగనుండి 

ఈ నిర్యాణం జరివీంచుటలో ేఅక్యుత్సా 

సాముతోనున్న యూ తరుణముఖభో సదరు 
పాచెష్ట నిర్మాణం సాథ్యమగునే ౩ శని 

మరెప్పుడుకూ శాచీరదు, అట్టి శసదవకాొశే 

మును వినియోగిం చుకొనక యో పౌ కెక్టు శుక 

రు 170/-ళోట్లు ఖర్చు అగునని కంటి సాకు 

త్తని శోన్నత 

చెప్పుచు శాలయాకన చేయుట కడు శోద' 

నయము, 

కమ రాజకీయములు, (ప్రాంతీయాఖి 

బూనములు, స్వలాభములు, (చశానముగ 

పెట్టుకుని, సదరు యికువుకు మంత్రులు 

యిగగేశన్ ఛీఫ్ యింజనీయరుగార్ని 
పెంట కెట్టుకొన్ యిష్పుతే పరిశ్ భనలు 
(ప్రౌగంశిం చిన, గజ “పెన్నార్ (వౌకె 

క్ట్ను గురిం ఛి 'కోందంత్యటైన చెప ప్ల చూ 

(పతాకము, 'జీయయుటలో ని అంతరార్థం 

రామఫోడ పోగల్ 'ప్రాకెష్టను చెనుక్రకు 

పెట్టుట కాడా? 

శామపొడ సాగర్ కు'రు 1) కోటు 

wh వీ ఆధారం'పెన నిర్ల యిం చికి, 

ధే క పరిశోధనలకు పంపినఫ్పుడు 

3040 పం! లో గ 80) ఎనుబదికో ట్లు అని 

చెప్నియుండికీ కడా! యింతలో యింత 

'హెచ్చుచ కుట యా (పాకెప్ట నిర్మా 

ణం చెంటకీ జక్పించుటకు అంతేరాళ 

ములు కల్చించుకు కాదా? 

ర్ 100/ కోట్లతో సాధ్యమని ఈ స్త్ 

లస యింజనీగ్గు చెప్పుచుం' వగ యింకను 

ని (ప్రారంగింపక జోవ్రటలబాే ని రహస్య 

సెట్టుకున్నట్టిన్ని, | 

ఒక్క టిఉన్నదని మదంకంది, మనహాతులు "మి? అంచనాలో గల వ త్యాసమున నక్త 

భామలు జీగె నా,అచారాలు నిత్య బ్టవహా శోన్తీన కార్ల ములేమి? ఆవి స స కనుము "నీల 
a మ్మ. 3? + చెం 8) 

రాలు థౌతాల్నుగంథాలలో ఒశేనిధ మెన 3 గంచపేదు, అసేక ప్రొ జె ప లను 

ఆమెరికా షె లౌ చేశిములతా నాగరికత లు 'గేళంమయుందు, రాష్ట్ర్రం 
షరివిన యంత్ర సాహు లుంస్కా యంత మర్యాత హం మొత్తానికి అగభారం వస్తే 

4 ఉంటి హ్ క న వష ల లి శా న్ని She se నీద్ధమున 'లేవనుటలోని ఫా 

భావ శాస్తా లు ఆ ] వస్తాయి. ఇక సరి యిదివవళీ క కసూ “కా వేర డెల్టాలో 

హూ ఏట (వసి గ. ముత్ర చ్చారు, మారు కన్న గోదారి 'జెల్టాలోని నీది తీరము 
ల చ్ పః మ "హిచ్చుకే కటుక నుండగా తెగి దీ దలు లాగ పాలగాలి, కొన్ని హార 

గట్టంపు చేయుటకు హు ఉంెపీ సరి చేసుకోవచ్చు, కల్మన య్ య్ త్న ములు (శై పూరితభావం నుంచాదికౌదు, కలిని ఉం వేయుట, (ప్రజలచే నాకీ ధ్రో౭ప్ట వలదని 

న్ పాట్ల స. ఇంగ్ల రడు నుంచీ వునం సీంచవల మున నియా 1 

శేరు కో వలనీన పాఠం “సుందు వాషేశం) "సెంట్రల్ యిరిగేనస్ బోర్డు ఆధ్యతు 
తర్వాత ఏవైనా అని, 4 అగ్బాలకు ప్రాధా | లూ తీ కోసలాగా రిదివరలాే ; నుడి వి నట్లు 

శఈప్రాకెస్ల నిర్మా ఇం ల్ల SE ముంపు 

టాయ్. ఆసామిలకు యి స్ప టిశ్తే క్. 

EN ఆపీన మందున్న యు, ముందురాభ్లో వ్రు 

న్యం ఇవ్వవట్డు, పంచాయితీలకు రాజ్యం 
వఫోంది, సళ్వాధికారెటు సూ చేతుల్లో. 

వస్తున్నయి, మంచి వేసు సుకఏన్నా,.. పెడ్తు! 
చేసకున్నా మాలే బాభ్యులనిదీ, నట్రియు, యూ ప్రోకప శందికి నిచ్చు న 

అసుస్ హెలొ్ణారు పేలును డయా, బంజల్ భూముల్పు గయాళీణు యు 
చ్చి న్యాయముగ వ్యృత్యాసపు సొ మ్యుమూ 

(ఈ ము నస్ట్రపరీగోరంగ oe కెంత 

ఖర్చు తగ్గదా? వారీ కర్ణ కన ల్లి వారికి 

చేజారచా? 

మొదటినుండీ ము, చేశీయులో అన్న వ 
య్ర్రుయులు చేజార్చుట శే ప్రమ పరమావధి 

ఆన “ప్పిన యీ (ప”త్విము ఏ కార 

ఇను చేతినైననూ ఖర్పు క్కువ రూపి 

తక్కువ "అని శేల్చబ డిన ప్పటికిన్ని యె 

ఆభోర సమస్యను త ద్ధ రిం చు నడి కొవ్రవ 

రత లై రల అర్బీంచెవమనిరి, 
సర్య కేదులో 100 £ 99 మింగి ఆంధములు 

ఉన్నారనియా, త్ గురు మూస ర్గలోే ముగ్గు 

రిని అరవవారివీ జేడినాళనియ విస్నవం 
3, మం త్రిగారీ పరిస్టీతిని సరీ షే య్య 
గోరిర, తనుకు తమళ ఆంగ రాష్ట్ర రము 

లతో |ఛ EEE; నీలేదసయుం లఘు మార్య్ ఫభౌన్న 

వేనా తము నోచుకొనచేదనియు, 1947 
మేలో ద్విఫాషా మండలాలను ఫీక్షభా షా 
'పొంతాలుగా 'రచురించుుకో ఉప్మద 
వము : చ్చివకినదనిరి, తమ మాతృఫొపును | తము శాస్ట్రషిచాహలుకీ శాక యన ద్భాకత 
ర కీంచువొన్యత (య్రగుల్వ్యమున జే. నరికి, | చేశములోను కుదా భను నివారణచేయగల 
(చీటిషమవావనా ణా పాసానీం దని కౌ రార ట్రైదిన్ని యున్దానంలీర నిరుదోసు* నర 

న్క్లీ కాసు శళుత్వం సాహావీ6-లి స నిరూలిం'పూల్లినట్టిదిన్ని పర కో భనలు | 

50. సంద్లుగా ణన తెనుషను పొళనేోలల భా ర్తియయినటి ర్రైదిన్ఫి ఆస యావామపానవ 

నుంచి ప తివేసినారనిరి, శకప్హ పూరించి 

య Er చే ఇది వడా సాషము్లగ హవ 

ని శ రంకళ్లత్ర్యు మేనని అ శ౨ను క 

సాగర ప్రాకెర్ట్ నివా ణమును జంటే 

(ప్రారంభించి తము భౌనయులు యాస్తే 

వసం | ఎని బుజువు సమురని ప జలు ఆపీం చ: 

గనికే అశేభంపం ముబగో ఇ వహ న సా న. ఇంత జరిగిన సీమ PE ఏవి టా 

IR రాఘవ నె సి గాయ అ నారెక విందు | శాకులు చెప్పి (పాపెష్ట ఆలా వతి ౨ చేయా 
వధ ౫ స 

సర టపబబుకెను, 

చెం 9999 (ధ్రశేకముగా చెండి 

కది) రు, 12.8- 050 గుండ్ల 

ఆదనపు గుండ్లు శీడ్లజనులు 

ఇ. గ్ర, ల్యూవికేటిం య్యా 

ఉచితము. సై అన్ని ర కొఖీ 

రు. 20/8. మేరరకం రు. 25/- 

ly 

1 ఫే" లోరొగల 6 నుండీ 50 గుండ్తువరకు 

కివాల్వరు, ఉచితముగా నివ్వదిడును. 

య 

మోడల్ రివాల్వర్. 

ఉచితము 
ఈ రివాల్యర్లు అంద మైనవి, పొడవు $ ఆం. 
బరువు. 15 భాన్సులు. అసలైన అమెరికన్ 

వాటితో నరితూగగలవు ఆటో 
మేటిక్ రివాల్వీంగు డిన్కు. అమర్చబడినది. 

వ బుడ్డి మేక్ రుం 1డీ 
రివాల్వరులతో యే 

ఒక 50 గుండ 
లి 

ఘూటిక్రోనా "అర్హరుచేవినచో, 

Pp 8. ఇం. 243 
AANPUR ఖ్ 

టో [క eT 

క్ బ్యాంక్ రాళ బివిటెడ్, 
* జడ యాలో బో భారతీయ నాయింట్ స్టాకు బ్యాంకు, క్ (స్థావీతను 1911 ఉశనంబిరు) 

అనుమతిపొందిన మూరిధనయు క 6.30,00 000 చెల్లించిన మూలధనము రు 3.14.21,22 
కారీచేసిన మూలధనము .. రు [77,50,000 | రజక్వు తదితర నిలనలు ఈ 853 0400. 
చందా వేసిన మూలధదము ... కుర్ 7005570 31-12-4783 డిపాజిట్లు 23,215.37 00 

కూడ్ ఆఫీను = మహాత్శా పడి గోర, ఫో ఖోరబాయిం 

ఇండియాలోను పాకిస్థాన్లో ఈ ఇంచుమించు త 

మీ శేజింగు చిలెక్సిర్ ః త్రీ హగ్, వం కే 
లండన్ ఏజెంట్లు: వా మెనేర్సు వార్ శేన్ బ్యాంకు లిమిసె 
మ్యాయార్కు-ఏీ చేంట్లు!-గారంటి డను కంపెనీ ఆన్ నూ 

ది సిటీ ఆఫ్ నూ్య్యూయారయ్కు అన్ని రకము బ ద్యాంకింగ్సు! 

దరఖాస్తు మీద శలిసికొ కవచ్చుకా + 

పకటం ఆస టల ఉన్నవి, 

+ దెం పేం | 
మిళ్షాండు బ్యాంకు భిమిజెడ్ 

రు, "వేక్ నేషనల్ బ్యాంకు ఆఫ్ 

కాసారం సర్యహీంవబిగును. వినగములు 

sh rn pote (బాం సీలు స 

ఆకారం డ్రోమియంశేను రు, 80/- 

(గీ సం, గ్యాథంటీ) రు న. 15 

రెక్లాంగ్యుల డీ. వంపుగలది తేక 

డోమియం శేను రు. 42/- 
. అరోని, ఆరప్పె, అల్వె ౫, 57 వమ్ముదం, పంత జాడు, నిళారి.. బెజ వారం టెక క. కన్నుకు ది 

రోల్డుగోల్టు (10 సం. xs గ్టిరళ్లో! రుం 00/- చిడంటరల, వై నాబతాను (మామ్మ, కాకినాడ్డళ్ కొనిన్ గరోంనంచి క్లూ మారం కదనే 
రోల్డుగోల్లు 15 రాళ్ల | రు. 80/- ధారాపురం, గోవా (దో కారం), శండికటీ, ఏలూరు, ఎర్నాకులం. ఈరోడ్, గ బక్, 
అలారం "బంపీను" * ధర'రు. 18/-, రు. 22/- గుంటూరు, కరూర్, గాట్టాచుం, కొచ్తూర్, కోవిలొపట్టి, కరక కో తం, కర్నూ బు, కుద్రాన్ం 
పెద్దనైజు డి. 25/- పో స్టేజి ఉచితము. , మధుర మంగజార, మంట కోర్ (సేదాకు), నందా. హొళాద్చి వస్రొటి, కిలన్, 

'ధాట్వమర్మడి, రాజ వాలయం (స్లానువాడ్ శబా? నీలం, హీత్తూరు. శాడరేపలిగూగెం, కారక కి 
- తర్పకా ప్లార్కు. “శన” "తిసువల్యేలే టో తీరు ల్వేలీ: 'జరక్షణు ahs ఉరు ధారూర్" 
శియచినాఫేల్లి; టై ఈక, లే 'ఉరుకులపేది, గెల్లాస్ ‘క్ 

షశెెడు కొనువారి'కై నా- పోనీ జి ఉచితము 

~~ HDAVID&CO, “| 
Post Box No. 11424, CALCUTTA 

"సైల్సోవ్వారి. నూత క మాసడ్డ్ పెటాను భావి ఉవయోగమునకు మిక్కిరి గ్రేష్షమైగడి, 
a 

షష దంరుటన దూర సహాజ కు ఇ br 

కష 
ష్ వాళ్ళి 

బలమా చడుప్పంరు, 

ఉన్వసుయైనడి. 



క ఖు 

i [క 

. చా త్ న న! 

ఆం ధుల ఆ ర్రికౌన్న తి 

ఆంధ్రానికి విన్కంన్ల పరికచులో 

బుక! సంస్థమైన డ్ తోట్. నిను క కధ 
ఇగి సాత్విచా పళ 
ముల సువిడి చి దవా చ ఫో సు ధాక్షు నెం 02 క “hE; ర్భా ష్ 
వేయబనినది, ంచటగాతి లో జా ఇ Pe | “గొంచాయి. భొావ్ల్ 1 7 రభ 

Fg అ త: y “డో న్న మునక భటుంబమోో ర్ శ్రీం యణ) ఖీ ణా : “IF రమా శె మున గొ భుటుంబము.ైా . bs - మే. నియకా పొర సెంటు తౌలూగు 

ఉపవహేౌగెంచుటుకిం ఆను ewe శి ౨ ఖా Wil a న ప. ఎ ఆనం హాలు" ఉన్ మూడోరూలో' అరా శై”) టే శొన్ఫిణి లోకా వివిధ రావో 

కాబమయినచి. FE Teas లం గు మున ॥ 
sh = Si ia సుని ఎదీ. మచిక్సి అనన్గ్య ములు ల | శాసన స “లలోక్తూ భర్తు మునక, బాణి ' 

సరిగ ఒయిబలన. సెన్మాక్టసాడ్న్ i జమ కు ప 9 శ మలక, వత్తి ప్రాతి 

(భజం 0d) మంది ,లీయాలైన నిఫర్షిం కల్పిం బవలనివ ఆఫళ్యకరన్యు పొరక 
ప. తేరిఎగా #53 కేషంగా తానికి “ కాజ్యాంగకచనా జప ధు 

ఇని = . షం OE [ “పాలకు విన్నవించుకొనుటళు, ఫ్ 
వ్సుకొ టను ఎంగ ఏలిక సువాసన? హైప = 

పారి కామిక చొటిల క & 
గలదు ప్రతిదినము శీ భృయోగించసనల "బండరు ను Cs " ఇమం 18 కమిట్ bn 

సిన బాబవాటును జం కలుగదేయరు, [| సమా'వే+ మె ర్యానించుకొన్న ని, a 

ప్రీ జ. విలలర పెద్దలకి. జబ్బు (ఏం అండ్ ఎస్ ఎం, కల్యా తీరా [స నవక సం. (జాలి ద్ద 
పడి కోలుకోనువారితే ఇసి వత్యేళ ఈ పాని ద్ద దవ, రాజ గొట్టం గ కగనా 

fc నా 'లెమువస్త ముగా అనుకూలమయిన నెం es యాః చక కుం) | 
శ / 5 Ly రెండువిథములుగా తయారు | Us 

చి 9 | స్ట 
వేయమబఎనది. (దవరూసము | 

గాను చాకొలెట్టుగాను. క | 

అఇగా అండ్ జేజొబరీస్ లీమియుడ్, 

(ఇంగ్ల దులో స్థాపించ నిడినది) 

. క్లయివ్ దిల్దీంన్సు కలకస్తా, 
చ LORS = SER అప కాణ్. 

చిరసీననెం(డుక్లు ఉోగొట్టుకొనండీ 

రంగుతో కాదు, మా ఆయుశ్వేనీయ పరిమళ 

శైలము మీ తెల్లజుట్టును, స్వాభావికమైన శేల్ల 

కనముగలదిగా 'బేనీ, మరల ఎన్నటికి “కెళ్లవడ 

ఉండచేయును, మెదదు దౌర్బల్యము, భీకాకు, 
శలనౌొప్పి-మున్నగు వానిని కుదురును. దృష i 

మ్ ఉందును. 

జ్ | బండ an 

పొటవమును పెంఫొందించును, మ్మ క 

లేవిచో, మీ సొమ్ము వాపను చేంమీటకు Shee స్ట్ fa సష్షయి | 

కొద్దిగా నెరనీనచో స్య రు 38.0. wail నంర్లీలు వగ రొ 
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No. 58 P. 0, Nawadab (Gaya) కీరిషర ములు | 

గట్టీ స్ నా ఆ ల వసన | 
3 A V2 _(Jable 24 gt ప | 

(i ee a కారా నాకాక అలధభోబను.? 

నా A POWERFUL TRE MUVENATOR, Subbaraju, 

జ .జవసక్వయుం నొసంగి తీయుస్సును సరససల్ అసీస్టైంటు, 

చును, ఏ అణాలు యుండియూ పో ప్లేష స్టాం = దా 
ద 

bo పంపి క శాతోసీల్సు తెప్పీంచుకో ళు ండదునో టీ సు 

బచ్చూమఘ, డాబులు అఖంగ్సీ పులో (వాలహాలి, =e i స్ 

యా ; Ca ణా “డు వ. యముని? శ్రి 

అ రొ వలూకు మునిసిసా! | 
జ 

= కాస్ట్రట్, 
నా 
నెరిసిన వెంట్ర కల బొపధము 

రంగు పు పహ రా వేకు. ఆయుర్వేడచికిత్స. 

ను! 

జా రా 

పేనిన 
తెల్లని కంగును మార్చి శాశ్యతముగో వెంట్రు| Me 

కలకు నలుపు సిచ్చును. గుణం కాశోదో a డబ్బు 3 న! ; 

వానసుగేయబడును. తెలుపు కొంశ్లేమై యుండిన 
గ్గ అనుధవళ్ళాలు ర్లైన్; 

బూ 2-8-0 మధ్యరక మై యుండిన హూ 3-8-0 
హరు. బండరు 

పూ ర్రిగా యుండిన రూ 5-0. _ళ | 1. చెల్లించి 

సమనింప్క:--ఇడి శృగదుణీ, కంటికి మంచి స్మ లోక క్షత 

కనక గాక నః వెంక టళ్వర రావు; 

._ Dinraksh Aushadhalaya, | టన టు. 

No, 214 Pro, R ajdhanavar (Hazaribahg 1 Bs 

తేక తేక ఇన్నాళ్లకు చతుర్థ ము దళం -వలునడిందెం 

తంరపడ ౦ & 

కెండవ సంవుటము వెల క్ష్ రూపాయలు, 
(పోస్ట సు ఖర్చుల (స తేక ము 

(a న్ 

ము తం సొమ్ము ముందుగా హణేయార్లరుడ్యాలా పంపంటెను, వి పః పంపబ. 

_పసీర్తగ్రంధహల మో. బా, 212, మదరాసు. 
qa 4. క క స. 

ఉల్లొ వా త కలీగిందుటవ 

యమేలోసువాడుడు 
విన నీ స్ నస 

iy) 11 | 

మీ 

11 

"అధిక శ్రేమవలన నకు జక 

“మస మవసక్తము. కేన్ ళ్ ము 

నా జ 2. అలసటను తీ ర్ఫుటుకు సక యులకు 

బలము చేకార్నుటకో అవక్షర తాల లీప-యులస్మూ 

లోనాములను "న్ లీ గి య్య న్న్న టీ నరముల 

నిసూరతను పోఫాట్టుటకు 

బలవగ్గ? ళ్ మొల్రాగా ఖు 

A NESTLE ₹800౪46₹ 

| కరర 

మం. సెణజగో తాకా | | 

| రాయ లారివర్షమ ము పంపబడును, 

| | అధికలోరాలతో కో రిక లద భాగం 

| విధానానికి అనుగుణంగా ఛచోనస్రూ 

a! ఉర్పల్తి త్రి చరునటన శార్మికలస బోళా 

| తంవారి 

హారాను] త లేక్ సళ్ళాన్, 

(భ్ 

| గించి చిక్రమ్ పర్ణాతు భాళ్యలుగా చేయు 

[| నల్ల గన్న “కెగలే నించిన మొదటి మూ 

! తనకు అవ సరనూలేకపోయిక యెడం వాం 

 శాస్తనసభలలో వ వాణీ 
జ్యా నిక్ పరిశ్రభులకు 

భాధ వాస్ వంజభి 
ఖీ 

సం సుసభ్యులకడ డక మంకలి తకస్పుక జు 

ట్టులటీ న్యాయ కన శలెస్టళం, 

చద చియిచ్చుట మొదలగు 

| కమిటీ పరశలీంచింది, నిర్భీ తది మున మొత్త 

మునకు మిం చివ చ్చీ న లాభ మునే 

కార్మికులకు పంచీయిచ్చ్వుట 

అసాధ్యమని కొని (ప్రభత్వ పొథ(శ్రామక్ 

సమస్యలను 

చా 

కొంత శారి శ్రమలను ముట్టు చే పృకచ్చునని 

హః మిర్య 'చ్చునని కమికీ అన్మషోయ 

పెట్టుబకికీ తగిన ఆధిక 

కార్మికులకు భాగస్వామ్యం, 

యీ ఫస్యలను. పరిశీలించుటనై (ప్రభు 
త్వం నియోగించిన నిష్థీణసంఘంలో, 

మండభీ (ఫతినిధులుగా గౌ డీ, ఇజలన్కా 

కన్తూత్భాయ్ు లాల్ భాయ్, జి, డి, విల్లా 

లాల్ భరెందంద్ ఛాపర్, యం, ఓ, బిర్ల 
గారలు (ప్రతినిధులుగా నియమింపఖడిగీ, 

'ేశంలో రవాణా పరిస్టితి ముఖ్యంగా 

"లై వైల్యే రవాఖాపర్గీనిచి నాలా విషమంగా 

ఉన్నడన్వి ప్రస్తకీ వై ళ్వే పాలకి వర్గం 
చాలా అసమర్షధగా ఉండి ఇ్లారిస్షితి! కీని 

న్ను వ్యవవాశింఫల్లేగంణా ఉన్నదని 

లనుం కి నిప్టణంలన్ను పిలిపించి ఫై లే 

కవాణాపద్దతిని శౌను చేయ) కు 
సలహా పొందవలెనని కషాటీ 

తీర్మానం చెను, 

110 నంది భార్యలు 
గలస సర్దారు * 

'చతిఫబం, 

జొవ్ 13: థక్షికోవ్ళ 

తన అంతఃపుర కాంతల సంఖ్యను 

& చ యు ఏ ఈ నిక్ 

సరా ఆయుభదాణులగు సినికులను ఉస 

యాగించుచుణ్నాడని యుటీ ల ఆకోషణ 
శగావీంపబడియుం డేను, ఈలైేనికి 110 నుండి 

భారస్ట్రలు కలరన్ని విగలో శత మంది 

భార్య సర్ణెగునుండి సం|క్రమిం చీనవారని 

చే “తేలు పబడినది, 

ఉపవ్టన వతులము బలనంరేముగా అసపహా 

చున్నాకని ఇం గ్ధాండునంనలీ ఒక వొ,” 

లీ సంస్థ బిర్య ళాజ్యసమితివారీ వీ్చ్యాగు 

గావంచీరి ఈ వవభోగతు విన యామె 

బిటణి కలో నియళ అర్ ము 

వా” ఈకింది నిశ యపమయులు హెలీపః; స్ 

మస గు మైచాంక నం భూళుడు, ఇందు 

సను ఆడగవలనందకిని తళ 'ాపట్ట్రలుగా 

చేసిరా? వాళు ఆతని గ బదు వారు 

ని జీతణు తన పోయా యల. గా న్ని సేపు 

లకు గాని సం కమింఫజేయవచ్చు న బది 

చయాగభులల్ల చఛానీక్రల నఫపహారించు | 

చున్నారని ాధలీక్ సరస్త గావించిన అథో 

పణ వా_స్టవము శారు, : 

ట్రాన్సు 'జోర్డానులో 

sae రాయబారి ||॥ 
నట్లాతడు ఒప్పు శ్రాెనిను, అమ్మాను జాను 13 ఈజిష్టటో 

ఇండీయా వభుత్వ శాయవారిగాసున్న | 

తా! సయ్యదు పంవ్రేడాశారు గ్రీగాన్నాణో 

శ్ఞానులోని ముట్ట మొడటి ఛచాయకారి-గా 
న్యం శవారించుటో నియమింపబటేను, "సగ 

గ్రయ్యదు హుస్నేనుగారు (టాస్సా బోర్లను 

తభునైన అబ్దాల్లాగారిక్ తము ఇ Cis 

దూసిం చీరి, న్ సయష్టిదు హూజేనుశా 

ళు రు పతిత గ్ "(ప్రవినిభుబతో 

దూఫా టన్మారు, 

ఘూాటొచుుము 
య ( 

అరబ్బుల “సర్వాం EN “ఎమువట్లి చసేప్రాలg 

స్ట్రీజాలో యు క ము పరమింపపడుటకు 

సాధ్యమైనది, (అరే్భులు జాలా సవానము, 

కలవారు అ హీరో య్యాలతోే స్నిహ హామును 

విద్యా విజ్ఞాన విమయములలోే సావాచర్య 

ముగు “పి ఇదించు శొనవశఉెపని 

భారత జేళకమురకరోగు చున 

గదా ట్ర్ శాణ్యమైనను శ్చ సావింపందకుటరు 

అంతర్జాదీంక సా్టాయభర ములు కొన్ని 

కలవ అట్టివి తొ త్త యూదీయి బాజ్య 
స్టైపన విషయములో వక్రింపపేయ బడ్ 

సని భారతో (పభుత్వం అఫేప్రాయపకు 

చున్న తె, 

షష 
ణు G 

: నగరఅభివృద్ధి సీమ ఐర్జెండు ఇ ణి 

ట నిడు చోల్కు జూస్ 15: మాచకరం 
అది అడియారు. నదిలో పాతిపెట్టినట్లు గ్రామ హరజనవావలాలి.. మొన్న రాత 

అతను చెప్పగ విస? రని వి సోలీకి పశ తన్ని (పూరం భంభవించు 120 ఇండ్లు 

పెలోబపోయ్యి ౧ me దీనియందు తవ్వితీ సిరి, 10 చకువ్దను కొట్టుకులు 19 గక్గివాతులు 

ఇండియా (ప్రభుత్వ చరక చాయవారప్ప 

ఆంత్ర వ త్రీ క్క కనిశాంం బాగ్ 19, 1901 
స సమ న 

ండతియా | 

రాజకియస. బండా. 

' జొంబైలో డివెలరావీడోం. లు 
1. స ఖ దేన Ee 

|అకు ప్రభుత్వ ఇం: 

' కార్పెలేషను నభ 
ఘుదషాగా 7 1M నిన్న సాయే | 

[కం న. సనన (న్ / భరస “లో his '#: wih is 

ణి 'శీటిస్లుయి గయే గ్య ముఖ ,! Tao SRA Am ns | 
చా మి గ “తు చ రుసుడోత్లు కట్టుట ' జిగా పోరాడిన ఇండికా ఇం డి! 

తా జర్ లగులు నగంతే జూకలీచాంీ (యాను నడీకించే : న్ FE చాకు! 

"రీక్టలం కట్టుటకు సా ఎంత్ లతలు ముణ వాసా రతులం.కి Pm ae pT Dl 
న 

మటు శానా వ్రభుత్వ్య మునకు ఈమ్మనా, డిజేజర రాన? సమాస కు, 

దర ఖా స్తు” జు, బ్ క్ర నుడ కు టంపబు పేలే సందూ మయా మేకం న్నా Cn 

నీక్యాణాలు "లఇకరపబడి ay సయ ' తశ ద శచేనిన soho 
(పశ సీంచు చో 4 మోహోక్ళ ml యా, కృష్ణ శాఖుభాడ ఆధ్యకుక 

వహిం చీకి, oi ( సకష ఉన్నదని గు కరత | 

ఎలియుంటరీ ఫాళ్లకాబలకు గాను శెంటు | స తా ల ఇంథోనుములి అని 

క 1 1 
ఖ్ బ్ సూప్తమనై ర్ల నగు నీయమిథీభవలపేనే 

దనియు, ఎలి'ముందికీ విద్యాఫిః ఫీ నీన్లు 

లిం యౌల్పొళేవను వగాలుచేశ పన్ను 

సమా గమును చభుత్యంకా శా యివ్వు 

వలె న ని కో [౧6 టె 

నాన వను తీంచ్రేన బక రాయ ఇోధేం 
బిగ త్యానుం థి టీ టి యస్, ఆవి నోళేరిం 

క వద్దకు వెళ్ళటానికి శార్న J 

రా హాధారణా సళ్లలో “నిశ్నయించిబె జనా, 

జిపేలకాను జ. టకు జరుప 

BEE ప్మటిళో స సమా జేళేమలోే 

మాట్లా కుచ్చు ఇభాయిరాప్ర) 

FS ఇ కు చ జ 1 

సా 

రాం 

ఇ పజ డం జీ 

ఇండి జూకు వాస కోబ పి యో 

డనియా, టఉన్వురొడ్ల సారె ఇంపయాఢు వ 

ఎక్కువ థల LEN Bras అతిఖ్య | 

సంకు (గ్రహింపు లె 'సనోలతాను. గోగు గని 

బె గ్ల nm ! ప 

శారా A శీషను నద్ర conn శూ న 

గారో: కు బిరా పాయ
ిసంఫోగని? స pred జ రాడా 

గ్త్ జన గ్ | భజ బాయ 

@ యం, ధీరా, స్మ బిఎ గ్య ర అయ్యరు ఇంగా ౦ సెనప్పుడు ఐ హ్ ౮ ణా యు 

నను తవు ళన కాహ్మో షగింగు హాల 3 

గారు అగ్యయుడు ఏక గీవకగా aye స్నో 

జకం. అను ఫ్ జజానిఛ్చుచు భన Cole గ 

కార్త వద శిరో తయ 5 గాం గ్ శ్ 

స్థాంకశంస్థలకు. పగివోర మొత్తం (గం ఇ సస 
మడంాసు, జావ్ 16" స్టో నివళంస్థ ఖళాండు. జేండిటొ న. es 

అకు గు 79కి లకులు టోలు ఫూ రకముగా న గదని 
గేట్లు తీసివేసిన నస్ట్రపరీహార మొ ్తీమును | బ్యా నన్ముకము,” అని గెజ్బలిరా అగెన, 
191 కల్తి నురడీ 1940.41 చం! కడపటి 

ఇాయివా సౌమ్య్మును తఘళ్వంచారు సూల 

క్ల ౯ చేసియున్నారు. 

వార్డు ట్ల క్ల్స్ట పోపు 

ఉభయ న 1 రాజకీయ సబ 

శయు లేర్ఫ్భరుచుటనుగూగ్గి ఇ చెప్పుచు, ఇం 

డీయాథో శాజకీయి స్నృహాము. "నేర్చరచు 

కొనుటకు ఐర్ష ండు తీప్పథ ఇస్హపడున 

ఖల్ 

సరు యాః. అయితే తను దేశము జ విన్న 

ఖణు 3] చేలము గనుక వినిభధచేశములక్ రాయ బా 

ను పరి ను గరింధగుదనిడి ముద్దాయి సెషన్సు విచారణకు | ఫలు పంసిం'ే ఖర్చును శరింభడేదనియు 
ళు ఢిజేలరా వినరిం చెను, 

సరిపబండెను 
'ఐన్గాండః విభ్రజననుగూర్చి హాషిం | 

చళ్లు డీజేలక్షా ఇట్లనెను : బగ ండులో 
కైండుహాతులున్భ వచో డస్ట్ల నిబ్ణూంకయు 

భాశగా (క్రభాగం చేయపడినదో సగ్గాం | 

ఢులో ఇన్ని ్ల్మక్రమజాతులై న నుండ 

న చ్చును'గాకం ఐదే ష్ 

mee జూన్ 16: పూర్వం శీవిల్ 

శస్టయిస్ శాఖలో టామ్సృ పోర్టు అఫీసగు 

గానుం కిన ఆర్తర్ బ్రాండ్ సుదర్సనం అసే 

డన అతోలలీని " మె వేటుగా (పభుత్వ 

బారీల *ల్ల తాము అగ్జైెసంపొయిం చిన ము 

త్తం తూ శ60 బో రూ 850.8.0 మా 

[తయే యపళుశ్వాలి? జవుకట్టి తమ ప 

కొమును ధుర్యినిరూూ ౫ a ent 

పజల శ్లేబా తివారు, 

ఇంగ్లీ మువారు వఐన్లైెండునుం శ అల 

ఇాజ్టసితును నిడదియా"సేగాక ఆలొప్టర్"ను | 
గాన తిరిగి రెండుగా నిభజించినాట, ఒక 

అ్రమోగింపబడ్డ శేనుభాి మావ ఇాబకాని-, వై వన భన్నిమ యూరప్ యనానియప్ | 

“జ బస్ట్రేషిటు టీ ని, పి కస గప్ కుట్రిచా పంటి సమాఖ్య నచుచుు 3 ల తో | 

wre మ మక్షుయలను సమ ఫై సై శ్టన amie చిన్న రాజ్యములను | 

న్యు కమి! చే చేనూ శీర్చునాపగిరి. / 

'గ్యురపు వ్రపంచెములు పీసు 

హు విభణించుచున్నారు.” అని డీజే 

భర? విమర్శిం చేను. 

కొన్నంనుకు జరిమానా (బిటిషు షార్ల మంటు వశపరచుకొన్న 
కొన్ని ఫధిథారేములు:. ంటనే ఐక్షఐగరైశం 

ఫ్ర చు న 
ల weg bs తస పౌర్ల మెంట్టుకు ఫంశ్రఘంపళలెనని డిబే 

| శీరయుసకీశాను నలుగురు భునుష్యు sss 

గె సోను 3760) (4 ‘i గ్ Sa De FU An య ప్. యూజ్ మునక 5 స్థ Sarda 

రద రా 0 3 . శ | | 

య ర నకు లోను కానున్న గా? తీనాప్రస్నక 
జరీనూ నాలను ఎగ We al 5 అయిపవ రాణ 

జునాయిగా ఐక 0-జ్యసమిళి సక్రమముగా 

పనివేనినచో (ప్రపంచ ఐక్యతి సాధింప | 

నణననీ, కాని సమితి సభ్యులు చ్వేహస్తూరి 

తుల సమితి ప్రయా జనమును కార్య 

మును. నిద్భులం చేయాచున్నారని ఆహాన 

గాని మొజనీషిైు [6] ఎనోపాలసన్ 
క్ర 

గాగ విధించి, 

EST 

చెందిన కనని అెసీ బాలా 

మున్ గూ. en 0 మగాయాస్షైరునూడ , సక్చికు యూరప్ యూనియక లో 

వోంగసంతకంచేసి ఆ సాయుును గుకిని బిశ్గెండువరుట కోరదగినజేననీ అసలు 

మహాగపరంచకొన్న ఇరయునరై వాడిన (తపంభశాబ్యముల ఇడరేద న్ ఏర్పడుట 

రాజధాని “పాజస్త్రేటు లీ కృళ్ణునాపత్తి వాంఛనీయవునియు కాడ డినేలలా 

నాయర్ గాక ఆగొనిని ఊనన్నురగ్లం గవిం | అన్నారు, + 

చీరి | న్ 

న భ్ లల పోయిన పకౌచవరంల్ ఆగ్ని 

సె స్టేను sh ఓేలీసులం దర్య్యాళ్లు = చేసి 

శషోచలం అసే పొలవానిని అరెన్తుచ్ సిరి, 

ప్రమాదం 
120 ఇంయు పరశురామ తి 

(a) 

సవరాల గొలుసులో సం అమ్మి"వేసి 
దసానే మై ౬ కట జుమారు 0౧ బస్తాల 

భాస న్యంహన న్. సు భాయునటె, 

వర్తక రాయవరం (పతినిథి (గ్గ వి 

సన్మానం గాంధీజీ జాతీయ సాతి? 
కుదరాగా అాన్ 17; యరాగోస్పునకు వి రాళ గ ' 

పోబవలర్భి లాస్ 15: 

“వాటా గణపవరం తా పనస్ట్రలు త్తి 

జాగీయ 

సభ్య్యడంగా చున్న దక్సీణ ఇండియా 

వాణిజ్య సంఘాధ్యయుడు శ ఉమ i 

సాంశుర రగ య్య చెట్లిగారిని సస్మానించే తొలు గారి షపద్య్మరాణాగాగు గాండీడి 

నిమి త్త ం నిన్న సాయంత్రం దల్ణ సాగిరక నిధిః 1 రగ 12 

ఇండియా వాణిజ్య సంఘసభ్యులు ఆల్బా ముచ్చినారని జలూనె 

భేిరవిండు ఏల్చాటు చేసిరి. రాయబారం | అధ్యతులు || మంతి పగ 

సభ్యులుగా వెళ్ళు ఆరుగురు వర్దకులు ఛావ్సగారు తెలియ చే సిర్, 

ముస్ణరు అధి ణా గులలోే ఈశ ఫౌోండుం 

రంగయ్య వెట్టిగా ర్ రు. జర్మిస్య "న్ను 

ల న సెట్టి స్టా వేకియా.. మున్నగు ._ సుక్భాతావుగారు. రిశ్వనుండి | 

శొలనో నర్తిక సంలుంధములను అఫిన్భద్ది కృష్ణాజిల్లా గముక్ష లు టా ఆఅపీసతుగ 

పపచు నూ క్ల ములను తెరినిక్రానుటథు మార్చ బస్తే పగి BER మ ఎదొ, ఆకె సువర్న 

పీఠలు యూరోఫునకు వెక్టుచున్నాగు. | గారు పోకీకు డీపీ క్రీ నాసగ్నింటున ౯౮ | 

“నది, భూమిని 

"డా క ఇళ ౭ WU [He 

కై గా 

'ఉద్యోగపల మార్పులు. ష్ 

జన 
వ 

అణ్యాహోరానంర్కం క్రీ పీ, ఆర్, | మింపబడిరి, 

నమ్యాళొష్టర్ , శ్రీ నీ. సమాచలంగార్డు వైకా పీట యునివిపలు ఇకా లం ను | 
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డు న వాళకి మైననంస్క-రణలను 

(ప్రవేశ సంసానమున 
థు 

జెనాఛకము (పబలునని తమ 

(పకటనయందు వై వాష్యప్రభిత్వము 

"ప్లుడిం చెను, కాళ్మీగనునందు అసా 

ధారణ పరిస్థి లలో రాజ్యాంగ 

పనిచేయుచున్నది. వీటి నన్నిరటినీ 
అఏికటవలసో యు న్ని, ఆగక 

6 | “థీ 

దిగ్బంఫనము అనివార్య మెనది, 

ఇందువలన సంస్థానము నందలి 

ముసి మేశరులే ఎకు,_వగ * కస 
గా టె 

ముల ననుభవింపనోలసి యుండును. 

ఇంత వ మాత్రమున వొరు సంస్థాన 

మునే న వనన్నచ్చుటవాఎఛనీయీరు 

గాదు. సంస్థానమునుఎడీ ఇదివరకు 

వచ్చిన నారుకూడ తిరిగ్ని సంస్థాన 

మునకు వెళ్ళుట అనసరము. పోలీ 
ను సైనికుల, రజా కార్ల డార్డ 

న్యముల ( సతిఘటిం+ నుటికు స కంస్థౌ 

చెట్టుటవలన 

సంస్కరణలు. అమలుజరిగిన వన్న 

నివయమును పిరు గమనించినట్టు 

అనీ * ౯. 
CFB 

భారత ఆధిసెకేళముతో సమా 

ఛానమునకు "రావలెనన్న సంక 

బ్సము నైజాంకు ఎన్నడు లేదు, 
కాలము తవుకు అనుకూలముగ 

నున్నా దను విశ్వాసముతో వారు కక. ముస్లి మేకరులు యాన 
కాలహకణము చేయు చుం డి క | న్మంది ఏకము కానలసి యున్నది ఎది 

లేకున్న భారత, ప్రభః త్వేము చేసిన | సంస్థానమున |కజోద్యమము బబ 
కడప (సతిపాదనలను నిరానగిం | నత్తరమై, ఆగక క ఫల 
టిలో రము లేదు, ఇన్ని నం | (పదమైన నైజాం తిరిగి రాజీకి 

వర్చదముణుగ కలుగని జ్ఞానము | వచ్చుటకు ఎంతోకాలం పట్టదా, 
ళ్ 1, 

ఒక్క బరారుగ ఉదయించి నదని గక వడి మాసములలో భారత 

es వీలుగాడ. . జన | (వభుత్వం గిరిం సంస్థానముల భవి 
స్య ని ా రణకు కళ్టుబడుదుమని ష్యత్తును నిర్ణయించి వేసెను. ఇందు 

జావా tit a (సక 407 సనంస్థానములు సమాఖ్యలు 

గను తి72 న సంస్థానములు భారత చియుండిన రె న్న్న నమస స 

పస్చోశియు:. డెడి౨ కావు, ఈ సకికి నాష్ట్ట్ర భాగములు గను వర్చడి 

న రా హె సమస్య ఇాశ్వశ క. నవి, హావ రా బాటు సంస్థా 
చి! 

ము, a పరిప్కాార మై మంసం నముకూడ ఇ జేఏిభము*” నంగి న్ 

నాడిడి, 6 నిశముగు లాలన మ భాగక్త రాష్ట్రము. 3లో లీనమై 

ee భారత, ప్రభుత్వం | పోక కచ్చడ! 1 
చనములనుంన డాటించుటకు శారు అంతర్జాల తీయ కార్తి క్ర 
ఫే క క్ రే 
bt ము కోయు చు = ని సభొధ్యక్షపదని 
ల త్రి కక అ న్ ళా న్ న్నటి ప్రకటన సృష్ధ్రమందేయు | బలవ జానా 192 కాసఫ్రాన్ని 

చున్నది. నై x వాంలో జవ = “ఎట్టి సోలో జప అంళ్హా-తీయ "రిక నివారణకు ఐ క్య గా జ్య సమితి | ఒర జేంంనికి గ్రైంచి హౌషమయూ గి గా ల గపవుడదుగా ఇ సన్నా ౫ అ ఫ్యర్యము అనవశరము, సప్పుడు | జారిన అుష్టతిడుగా. ఎన్నుదన్నాను జతి ముక్త పం అలరి మొగ) 500 నుంది ప్రి ర RS చ బీ 1 ఒలు క్ 

సం న ies ka శః సా = | es 2 దార్లు "ఈ se ల రచ 

or, ఉకొది-కా ep చౌజాం ఏడ తారస సంస్థాన 1 

‘ 

' మంపలీ మరిరమొక 

ss 

వ సుటైనా నం ఆ 

న 

లేక్ సక్సెస్ +, జూన్ 17: వస స్తు తం 

ఇంన్ కొనీపియాలో వంగ మహా వగేషదః వక 

రముగానున్న దని,ఇటీవల్, ధ్ధ్ స తం త 

రాజకీయ, భంఘటనలు ఇం. నీస్తియా రే 

పబ్లిక్ విచ్చి త్తి? దాతతీయగలవని, భారత ' 

(ప్రతినిధి పే పీ పి “కేకు భద్రతామండలి 

కి “హెచ్చరిక చేసెను, 
డచ్చి ఇండో నీపీ యా తగాదా పరి 

ప్క్కూరమునకు మండవిచే నియోగింపబడిన 

సుహృద్యా కసాధన సం ఘం, తాజాగా 

పంపెన ని 'ఫదికనె మండలిలో చర్చ జరుగు. 

చున్న సందర్భమున 7 శారత్ (ప్రతినిధి ఈ ఈ 

“హె.బ్బరిక చేసెను, 

అ నుహ్నద్వావసాధన సం ఘం డ్ చ్చీ 

ఇంశొనీసియా వివాదం-పె యుంతవ రకు 

పంపిన నాల్లు నివేదికలను ఇ మండలీ పరిళీళిం 

చినది, ఈ నాబ్లు నిజే ధికల లో "రెండు, 

ఉడమటిజావా మీదుళా దీవ్చలలో యి'ీవలి 

రాజకీయ సంఘటనలకు సంబంధించినవి. 

పడమటి జూవా, మదుఠా దీవులలో ని ఇ 

వలీ రాజకీయసంఘటనలు యి ౦ కౌ కాన, 

సాసటకు అనుమతిం చేయెడల్ప చెం డౌ 

నీనీయా' రి పబ్లిక్ ముక్కలు ముక్కల 

పూర్తిగా సొమరూభములు లేకండా పో 

గల(పనూదము ఆర్ప డును, లీంగ 

గాత ఒడంబడిక కుదెరేన ప్ప టి నుండి రె 

పల్లి కొ ఆధీనములో నున్న భూ య్ వల 

జాలా తన “సెనిక + చర్య లద్యాశా డచ్చి 

ప్రభుత్వము శాజేసెను, యుద్గ విరమణ ' 

ఒడంబడిక ఫలితంగా, భూఖా 

గము డచ్చి (పభుత్వ కై వళ్లే మయ్యె న్కు 

యాద్ధవిరమణ ఒశంబడిక తాత్కాలిక 

మెనోజనని, అది. ,'ఇెజక్రీయముగా'. ఒక 
యధాతధపు ఒడంబడిక మాథ్రైమేనని, 

యుద్దవిరనుణ "కాలములో, 'సమ్మగ రాజ 

క్రీయఓడంబడికకు రాయబారములు జోను! 
చున్నప్పుడు ఉభయపత్నములలో యే 
ఒకటి, మరియొక పకమువ్షితికి హానికర 

మెన చర్యలేవీ 7; కొనగూడదని యింత 

సౌయుగా స ్పప్రీకరింప బడు'చు నే 
" తున్నది, “en, వరతుల 

నన్నింటిని మొ _ర్థముమోద ' స్పస్థ్యయుగా 

పరికించ్చేయెడల, .. "బజనవొక్రీర్ణ'” 
వారకి త్ ప్రత్యేక (ప్రభుల్వరులియేర్గా ఏ 

ఎక 'యెటుకంటి /అవకౌాళము;: లేనట్లు 

జూలా 

శేన్చించ్లును," = శః గా రిపల్లి కొనుండి 

తేద ధీ న 'హాఫాగములను జేరు చేయు 
టక (ప్రయత్నములు చేసినస్టైన అవి 
3నివిలోయిడకబ వక "ఆశయములిక్షు. విరుద్ద 

మేనని భావించబడెను. రి పల్లి క్ నో 
విచ్చిన్నం చే యుట వ ఇండోనీషి 
యాలో చంప ఉద్యమముల రెచ్చ న్ు | 

బకు తలనని తలంపుగా ఆకస్మికముగా 

శచ్చీవారు. ప్లాను జేసుకొని ఆ ప్లానును 
అహులు. జరిపీరని వెప టకు. వీలులేదు, 
కారకము. నతన ము ఆలోచించి 
చూచేయెడల్క యిదంతా ముందుగా, కడు 
జాగర్తగా ఆలోచించి తయారు చేసు 
కొన్న కార్యక్రమ మేనని రుజువేగును, 

పడమటి జూ వా లో - రాజకీయ ఉద్య 
మమునలు లేకపోవుట, ఉన్నప్పటికి అసమర్ధ . 

ముగా నుండుటవల్ల్య జీణాభంసదీ 

కలిగిన వర్ద ములక్కు మతవస్ట ములక తగిన 

ఆవకాళములు శల్చించుటి సము-చచితమని 

gs భావించిన ట్లు డచ్చి(ప్రభుత్వం 

వాదిరీచుచున్న డి, శవజా ఉద్యనుములను 

అఆణ-చి వేయుట ఒక యొళ్తు, ప్రతీప ఉద్య 

మములను శర టట చ మరీరుక ఎత్తు, 

డచ్చివారు రో 'ర్పాటుటేసిన చూడు సమా 

"బేళములను (పజ లెవతా కోగకపోవస మే 

గాక మీర్చాటుక 

(శజలు న్ (పాలిసల్యము చూపీరి, 

మనతా దంతయూ. శకదంపు గాధ, 
సుహూ ఎచ్నావసాథన సరఫఘని వేదికలో 

వెల్ల డింపబడినట్టూ మూడవ సమా జేశమున్నా 

పడమటి జాబా శాత లీక పార్ల మెం 

నయారుచేసిది, 

"నాలో జనవాక్యన్ని గారణను IE ంచి చె స్ 

నదెగగూ ఢా జనవాక్య 

నిర్థారణ ఒకవారం రోజులలో, రహస్య 

కాంట సిటింగ్ పద్దతిగా దా 

శ్రా తిజయింది,* న. 

బాంకొయెంగలో జే 27వ 

పబ్లి కచేతేర ఇంక నీషెయన్ (ప్రతినిధుల 

shad గస వ్ తెచ్చి 

షె, పీళ్ళ యుకీంసెనా, 
క్ య 

| న 
యా సమా పేశేముల 

ఉుగా డచ్చి వాగు దు 

ఇ 

ఊకచం్ నా 

కేనంగా 

తేరిన. 

జా! పి, 

ఆహ్వానించ గే ర శ 

బొహ్ములం గావ న్న 2న రాష్ట 9 ముల [పతి 

నిరు యా సమా వేశమునకు ఆహ్వా 
నింపబపం, ఈ సమా చేశేమును యేర్చాటు 
జ స ఎ సే జ న చేడు లే (పథాన ఊ్వాకేం, భద్రతా 

గడు సమస్యను ముడు 

త్ "నేటట్టు చేతు సు. ఆన్ని టెకనా 
టా" య 

ఎక్కు క్ర అందోళస ప మం. 

వుటి జావా సుడురా ప క్ని శాజకీయ | 

సీషియాలో 3 
= పద్రవ కరంగా ఉన్నది 

డచ్చి కుతంత్రాలను కొనసాగనిస్తే రిపబ్లిక్" 
విచ్లి త్తి త్రి తప్పదని భారతప్రతినిధిపిళ్లె హెచ్చరిక 

“టిటోారణకు ' 

' ఇతోనీసియా 

పరిస్థితి 

సంఘటనలకు సంబంధించి డచ్చి ప్రభుక్ళ 

వైఖరి మారు” EN : 

ఇంజోనీసీయా, కు (ప్రభుర్యము యే 

విధమైన కృతిమ నాజనీయప వ 

లేవవీయదని : డచ్చి (ుతినిగి పజేపచే 

నొక్కి చెప్పుచు న్నాడు అయితే 

మటి జూవా మదురాలలో రిప బ్లి కానేతర 

(ప్రతినిధుల సమా వేశములను -నెదర్లాండు 

(ప్రభుత్వ మే యేళ్చాటువేసి నదని సుహ్మ్ 

ద్యాన సాధన సంఘని వేదికలో 

ముగా సెల్లడింపబ'బెను. 

పడ 

జే 

స్పష్ట 

మదురా పడమటి జాచాలను నూత్న 

రాష్ట్రళ్టములుగా. ని 3 ంచుట 

des మేనని, 

దుష ప్పుటకు, be వాన్ క్షి. ఫేన్సా 

చాలా Sea పెన్ను, అయినే్ ష్ 

ము.ల' 

నిర్మించశలసిన అకసరమిప్ప జేమ, సున్ని? , 

ఈ రాష్ట్ర ములను“. తాత్కాలికముగా 

_ శేకలిం 

లీకముగానయినా యో రాస 

| యేశా టు చేయుటకర్యునాసో యింశీ.. 

- చర్యలీసుకొనకలదని. డచ్చ్మివ ఛుత్వమునకు 
భద్రతామండలి విజ్ఞప్రీిచేయకలసిందెగా 
"నేను మనవిచేసుకొనుచున్నాను. 

మార్చిలో ఏీశ్చామైన ఇం.కొసీష్టియా 
తాత్కాలిక (పభుత్వం వివయ మై గ్రస్త 

వించుచూ పీ యిట్ల నె ను డచ్చి 

ఆధీనంలోనున్న రాష్ట్రములకు, గత జూలై 

| యుద్ధంలో శామా క్రమించుకొన్న | ౪ 

రిపబ్లిక్. భూభాగంలో యేర్చా టుచేసీన 

| రాష్ట్ర) ములకు కొలీప్కి డచ్చి వారు సంత 
డు 

ఏ శాక ఒక శాళ్క్ళాలిక | ప్రభుత్వమును 
రోర్పాటుచేనిర. ఈ. కవ హారమునంట్.. 
ముగించ్చి అసలు సమస్యను అయోమయం 

లీక సభుత్వం ెనివిల్లీ ఒడంబడిక వశ 
రం యావత్తు ఇండోనీషి యాకు సంబం 

ధిం-బి. మేర, డిన చా _స్టవిక శాళ్క్లాలిక 

"ఫిడరల్' వ్రనక్వ మేనని ఆరి ప్రాయనును 

కల్ఫించి "(ప్రపంచ చమును ', వంచన జేయు.. 
టకు డచ్చి వారు కులం త్రశ్రీపన్నీ రె. (వథా 

నముగా. సహకార ' మిన్టళలనీన విషయము 

| లోశే, రిపబ్లికన్లు... స సహకరించ నిరాకరించి :| 

రని నిండించుట సాగిం చెర, 

ఈ తాత్కాలిక ఫైవరల్ (పభుత్వ క్త 

చేర్పాటుచేయుటలో ఉఫ్హోకరసు, క నిట్ట 

పాలించు కార్యక్రమమును ఇం క్ 

నీషియాలాోో అమలుపరచు ళీ, చెదక్లాండ్ 
తూరు దీవుల (పభుత్వమునకు, తాతా 

లీక lcs యెంత లేడా 

కన్నదం" కే వస్తనకు, దానికి నీడకు 

ఉన్నంత తేడా యే, ,డచ్చి దిగ్బంధం 

కొన సాగేటంతకొలము, మార్కెట్లకు తమ 
ఉత్ప ఫ్లై సి ఇండోనీషియా రిపబ్లి క్ స్వచ్చ. 
శా ఎగుమతి చేసుకో వీలు'చేస కంత కాలమూ 

ఇండోనీపియా (పజలు ఘోరదురవ నను 
భవించటతప్ప వేశమో ఉండదు" అనా "పెళ 

ఇండ్రోనీస కా. డచ్చి కుతం| త్రములను 

నిశితముగా విమర్శిం చెను, 

సె ళ్ళకపూన్వం నైనా ప్రతినిధి జా! 

టి, యప్, టిశ్టియాంగ్ మాట్లాడుదూ, 

“నివిల్లీ రిపల్లిక్ ఉలం 
య cn ఇగ 

సుంచినట్లు: మ. కన్చీించుట 

లేదని అనెను. న 

2 హం బెక ను 
{ 

పడ ఆమ టి, జూవా షభేనాదీవులలో 

“నిషా న్ మన జనవా క్యనిస్థారణకు సుహృ 
"ఎ 

చాన సాన సం సాం (వయల్సి ంచపలనిం 

దిగా మండలీ .ఆలేశించః శశనని జియాంగ్ 

"సూచిం చెను, వశ 

సోవియ ట్ (ప్రతినిధి విమర్శ 

లో ేమకో సా 

(పతినిధిగా నియామక భా క్రో జ్ 

మండలీ సోవియట్ 

సహాలీవ్ ఇ (ససంగిం చుచూ మొదటినుండి i 
క గస 

ఇండోనీసియాలో నచ్చి వఘత్వ విధానం 

గన్న ౦పదగినదిగానే ఉన్నదని అనెను, 
3 - 3 ణో 

(వజాఖ్ (పాయమును వు శీకరించలేన్ని 

జఇనవాక శి నిశారణలను రేస్చ్పాటుచేస్తు సూ 

శ్న వతంత్రములతో డచ్చి ప్రభుత్వము 

ముందుకు పోన్ల + న్న దని వేశేదటగా 

పె యుద్యపారం ఫించుట్క 

తీంగణాటి ఒడంబడికను 
జ 

మీ 
ళం 

ఆటుతడువాత్ 

ఉల ంఘీంచుట్క యాుద్లము (పొరం 
ణు న్ 

కొంచ రి పలి న్ భూ గా ను (| మ ॥ ్ గను 

ననీ 
| ప్రతినిధులకు ఒడంబడిక ముసాయిదా 

స! మ 

విస్పష్ట ప్రకటన, 
(lx 

అన్న. వు ష్టేళ్యమతో, సమావేశానికి వచ్చే = 

ముందు మాంక్ల నతో తాకు సంభాషించితి 

డిట్ 3 స్మెహా చెప్పెను, పతిశా 

“ro ను 

పరిజట్ 

sy ముసాయిదాల (ప్రతులు పంచి 
పెట్టబడి నవి] ఈ డాకు మెంట్ల సంగతి 

ఎత్తుకొని వీటికి ఇప్పుడు చారీ త్రిక మైన 

(ప్రాధాన్యం తప్ప వళ (పొధాన్యం లేదనీ, 

కొని భారతే (చభుత్వంచారు హై దా 

బాదు విషయంలో ఏ వైఖరి అవలంబించి 
ఏ మాన్లాన్ని అనుసరించుచున్నదీ సమ 

(గంగా "తెలుసుకొనుటకు (ప్రజలకు ఈ 

dee ఉపమోగప కగలననీ నె న్య హరా 

చెప్పెను: _-*పడంబడిక. మొద ఉభయ 

(ప్రభుత్వ (ప్రతినిధులు సంతకములు "పెట్టిన 

తగువారత్క వెన జెప్పిన సర్నాశాను వై నజాం 

అారీశేయు కని జే దేించబడినది.. మా 

ధృష్ట్రిలో ఒడంబడిక EA ఎంత 

(ప్రధానమా. భర్యా్మా'నా కూడా అంత అ 

అందుచేత న. చూస్తే 

కూడా సం 

బాలో అంతర్భాగమే నని bres 

- ఈ-3౭0కు డాక్యుమెంట్ల ' సారాంశ 

మునే వివరింమ. ఇవి రాయభారయుల అం 
తిను ఘట్టయులోక, సాధన బాధక ఘలు అన్ని 

విచారిం బేన మోదట, తయారునేనిన -దిఎరి 

ము సాయిడాలనీ ఈ జారథు" డాక్ట మెం 

ట్లతోచాటు,. 2 ఒకటీ గండు అంశములను 

విశదీకరిం చుచూ. వాటికి అనుబంధము?" 

"నై జాంక్య ా ను ఒక లేఖతా డా ఛాసీ 

“వలెనని నిర్ణేయింపబ'జెననీ నెహ్రా 
చెప్పను, 4 హౌ డాచాదులోకి అన్నిరకొ 

ఘులవ స్తువులను నిరాటంకముగా దెగుకుతీ 

కాని: చ్చైదనున్కీ .-హెదరాబాదు ఆర్షీకాభి. 

నం; 

ఫర్మానా జడం బడి 

కియా (ప్రభుత్వము సర్వవిధములా "సహక 

రించగలదనీ నూతన ఒఢంబడికను అనులు' 

'జనుళ్రుటులో ఉభయుల ౫ ఖ్య- ఆనవసరమెన 

ఘర్షణ ఏదీ రోకుండా : : నోహారీంచుకుకు 

| ఇండీయా (ప్రభుత్వము భాయళీ కోలా కృషి" 
వేసిరి.తమంతటతా మే మేఏర్చాటు చేసినళా శ్రా | చేయగలదనీ, నెజాంకు హోమీ  ఇచ్చుచూ 

ఈ అనుబరభ “తోటను (కానీ ఇవ్వవ లెనని 

ఇకపోతే, వాటిట్య 

ఇత్యాది విషయ ములు కొన్ని మిగిలినవి, 

వీటిలో జేనిమోద మంధుగా మూట ఇమ్ము. 
మారకోోడం" అప భశమన్నీ. పరి్టీక్ణుతనుబట్ట్, 

'యంతోర్థాతీయ. "సంస్థల ' నియమ ' 
నిబరీఢనలను బస, ప్రాతినిధ్యరఇ, "పాదానికి 

వీలున్న దో ' లేవా ల్బు కొన భలసీ ఉండు. 

ననీ కాన్ని ఆయా విషయా లన్నీ .ఎవ్బటీ 

ఖీ ప్పుడు స్థముఖ్లముగా విశార్షించ్చుటకు ' 

భారత (వభుళ్వం్థ సంసిద్ధంగా ఉన్న 

దన్కీ సారికి విశద్వప్రకచడం అయినది, ఒకం, 

బకిక్ష చేసుకొన్న ' తరువాత్. హా దా 

చబాదును ఇండింహొ ప్రభుత్యం . ఇరుకున 
"పెళ్సుకుం జేమోనని వారికి నీమెనా భయం 
ఉంచే దానిని, నిష్బ శ్లి శి “సేయడానిశే 
క వివరణ ణే? వంచ బడినది 

| 'గదభిన 10 రోజులుగా ఇండి యా 

పభుత్వ pe హా రా బాదు 

రాయహవారులూ. ఏవొ ౩ బళ్లీక్రరకముల వతి 

పాదనలపె పె శర్చలు జరిపిరి. కొని చివరకు. 

అేకమూర్చు చేర్సులు జరిగిన మదట ఈ అవి 

ఈ 7౦కు ప పత్రముల రూపంలోనూ. ఒక 

నిక స మైన సయాపర" శాల్చీశవి, “ఈ 10 

కో న. . మైజాం' కలు కనీసం. 

రెం డు సా ద అయినా హా బదుకు 

వేళ్ళి రాకడోం, సంభవించింది: వెళ్ళిన రెండు 

సార్లూ కూడా. వారు 'జయల్యుచేలేముందు 

పతీసాదనలు రనుకు అంగీశారయోగ్యంశా 1 

ఉన్నన' జే అభి పౌయం మాలో కోలీగించ్చి. 

మదీ నెళ్లరు. ఈసారి. రాయబార యులు 

(పారం సంచీ. ముందు, కొన్ని (ప్రాతి పట్టక 

సూ తృములకు చై జూంను" ఒ"* “ంచ్చి జడలో 

బకిక ప పృత్రంమోద స సంతకం" పెళ్లే అధికారం 
"తీసుకుని బయలుదేర శలసిందీనీ ఈ ఆధి 

శాగం సీసుకాన కుండా ఢిల్లీకి ఛావసం 

నీ. వ్చయోజనమ నీ హ్లదాబాదు 

స్ (సతినిభులకు ము ర దుణగాసే 

చేను విస్తషు పం-చభితిని, | 

నం “పతినిధులు జ్య ఉఅంబచెక మె 

కం చేసే ఆధికొరం ీ సాంది వచ్చా 

రన స నమేస్థికము ఉండబా్టే, వారితో 

మేము నెయనొారములు షో ౧తీనూరం 

సాగించితిమి, మై బాం (ప్రతినిథులు ఒడం 

బకిశకముసాయిదాలో ని నూ క్రములన్నిటినీ 

ఉక్కుడ ఆంపగా" ఆమాదిం-దిరి, వాని 

థో నతని చూడగా మాఫటిక్క శే ణ్ శె 

లు 
నజికో వారు ఒకంజికిక సిద ఫంతీకం 

జేసారని కూడా నమ్ముకం కలిగిందె, 

కాని వారు. ఉనన నిమమమున్న సే 

జాంచో సం పతించుటకు మ్ 

బాాపశ  రావశెనని మాతో 
భి క్ 

హై డాబాహు విషయంలో మొపట్నుంచే 

“మేము యదుక్టో గ్రానవలసి వచ్చిన న్న 

చికు_లలో ఒకటి ఏళుంెటీ - అవునో 

కాదో విషమంగా లేగ తీ చెప్ప లనీ పూడ 
re) 

శాభాకుకు. పిటికిటూటిక్సి పెళ్ళీ వలెనని 
మై “లతో వ 

నన్ 
sk భు 

వద్ది. శంసాన వ పభుత్వముతో ఇర 

సౌ దాచాదుకూయబారవర్షంచారు కోరిరి, , 

అందుకు కూడా మేవ సమ్ముతించితిమి, | 

| వ్యాపారములు, | 

అంతర్జాతీయ సంసలలో .ఇఫ్రొతీనిధంము, , 

Ga "ఎటువంటి పర్షినీ 

| అనివార్య మినట్టిన్నీ 

బగా ఛంసౌనంభోని వారితో ఎండ 

నేఘఫపడితే అీతశే సేపు మాటలాడ బూ నికి అన 
కాళకం ఉన్నా వారు హై, దాభాదుకు ' 

ఢిల్లీ కిమధ్య అడేపనిశా' తిరిగాను. ఫలితం 
మాట ఎలాఊన్నా దీనివల్ల అనవసర మైన, 
కాల్లూపనకూ గా జరిగింది. ఏది సమె 
నప్పటికీ పర్యవసానంలాశ- ఈషా ర్త జవం 

బడిక ముసాయిదానుకాడా -హై్రాబాదు 

(ప్రభుత్వమా వెజామా నిశాకరించగం 

జరీగింది, 

_ అయినా రాయణారములు ముగి ఫినవని 

మాత్రం వార చెప్పుటలేదు,. పె. "పెచ్చు 

ఇం కౌ సంభావణలు 'సాగించవలేనని 

తాము కోరుతున్నామని వారినద్ద నుంచే 

గంటక్షిందట' బక "టెలి గాంకూ'డావ'చ్చింది, 

కాని ఒడం బదీక్ల ముసాయిదాను యధథాత 

భంగా స్వీకరెంచజ్లాలమని' వారు చెప్పు. చు. 

న్నారు హై దాభాదు. of స్రవహోార్హంలాోో 

భారత (పభుత్వం చాలా Cea 

వంటిన్నీ అ భువమెనటుకశీటిన్నీ. డైఖరి 

అవలంబిం చుచున్న దని (ప్రజలలో ఇటీవల 

కొంత తరుచుగానే విమర్శవినపడుణోంది. 
కయ కేర్ ౯ నను ప్రక శారా లర 
(వళుత్వం దంషపోపాయమును. | పయోగిం 

చుచున్న దని విమరి ంచుచ్చున్న వారుకూడా 

కొంతమంది boa Bi 

ని స్వదేశ (పజలలోమాతం విచర్శకు 

లందమా మొకటి. అఫ్టిబాయముకీ $క 
వాక్యతగాా, బఅపకుచుచున్నారని చెప్ప 

వచ్చును హై చడాచాదు వ్యంహోరం 

శేకలం రాజకీయ  ఆరీక్ విషయాలతో 

సంబం ధించినది నూత్రీమేకాదు] రాజ 

సయ ఆపికసమస్యలైసె ఒడంబడికలు కుదర 

క్ వగ్గిరహోరల పనీ పరిసర మెఫోతంందకు 
కొనుటకు వీలులేదు నిరంతత భరిణామం 

చెందుతున్న చక మహాసం మోభపషస్థితిని 

మనం ఎనుర్కొనవలని వు న్న ద వా 

(ప్రమాద గర్భిత్మెన పరిస్థితిలో 'సరివడ్డు 

ఇ : (పోం్తతమాలలాగే జరుగుచున్న 'సంఘర్ష ణలం 

ఇతర (ప్రాంతమలకటూడా వి స్టరింే అన 

కాశం లేకపోలేదు. “హడాచాదు విష 

రంలో భారత! పభుత్ణము శస ంబించు 

చున్న విధానమును విరించి దానిని పోదా 
హారణముగా 'సముర్గించుట్త[ు "సీను ఇప్పుడు 

వూనుకొనలేదు, కాని మాయె జరుగు 

చున్న రెండు రకముల విమర్శలు 

“ప్లూ ర్జిగా నిరాధారభునే 2 భారత పభు 

త్వ ఈ విషయంలో ఇంతేవర్యతు తీను 

కొన్ని పతిచర్యకతా, అధీన eee 
చేను. జీద్భుడనై ఉంకునన్లీ చిస్పష్ట్రపర 

: గోరుచున్నోన్డు! 

as "సంస్థానం ఏ ద సృష్టితో 

నస్ నా? స్తలం తమా pees 
అో నష స్పోటికీ భళిత్తో 

| "పర్యశపానములు ల్ వరకు కన 

హైద్రాబాదు స్టతర్నోకొరగా.. ఉండుటకు 

“ఇం డియా, అరగీకరిం'దజాలదన్. మేలు 

లో గనీ అశేక పర్యాయములు. నూ వైఖ 

రిని “విశదీకరించి ఉంటిమి. శనై ఖురిని 

చేయము అవలంబించుటకు ఆం ఆవేశము 
గాని. ఉ ద్వేగము గాని కొరణము కాదనీ 

అలన తర. మెస్తటు 

“వంటిన్నీ కొన్న భె ఛాతిక్ల చె చేర్షిక సపస్లితు 

“కోమా ప ప ఖరికి 'మూలకౌరణములనీ విమర్శ 

కల్లు నహించుటి మంశిది,. ఈ పరిసితు 

లలో ఇందుకు భిన్న ముఖా నడుదుకా పీట 
సరాసరేశో సం ఘక్డే ణకు దోరితీయు కీ 

అనను, 

“హిదరాచాదుకో 0 జే కెండుమార్గము 

లు ఉన్నవి, '? 'ఒకటి యహాయనిన్ల్లో Em 

5 రెండు సార్వ భామర్వము. (పారమోళ్ల 

ట్స్ యూనియస్ లో చేరుటవలన "హైద, 

ర బాధు సంస్టానరి, ఇండియాలో . స్ 

(ప్రాంకములతో. సమానాధి కొరముఖ “గల 

శభాగస్వామి - “కోగలదు, యూానీయనొలో 

[న్ను పతి .స wre రాష్ట్ర యూ సం 

పూ సకూటమి అంతరంగిక" పరిపాశునకు సం 

ధించి నంతవరకు సళపూర్ల స్వేచ్చను 

ఆనుభ్గవిం దుచున్నవి, , 'శొబట్ట మదా 
haw తన సాకం (క్యోమును? 

. యానియవ్లా”ె వేరినట్లయి తే 

రడ్య యాతో.” సమాస భాగపావ్రైమియొ 
eb సంప్పుాళ్ల స్యచ్చను అ 
భచించగలదు, అంతేగాని. ముస్లి రలను అణ 

వి జేయాలని గాని లేళ "హ్హా డాలాదు ఏ 

తొక్కి_పట్టి ఉఊంచవలెననిగాని ' ఆలోచన 

లేదు, . 

ఇటువంటి స్వాతం త్యల' ఎా(ొబాదుక 

అయిష్ట్రమరయేటయి లే, దానికి సారధఫాను = 

త్వం ఒళ్ళే ఇక మిగిలీన మాగ్షారికరం. 

యాూానియన్లో. చేరుటవలన మాడాబళాదు 

సం స్థానం మీద ఇండియా (ప్రభుత్వమునకు 
వీ విధమైన అధికౌరయలు సంక్రమిం చున 

ఇరిగా ఆ ఆధికారముల్ సారష్యనామత్వేం 

వలన కూడా లభించును కొని యాద 

చాడ కెంపు భద తిలతో బఫించే 

సౌకర్యము బీన్ సాల, వ్ పత! స కింద 

లభించవు. bie బెం ధి శత 

మున్. తూపుభభైటు గె న్పటలోో a దా 

బాదు కూడా ఇకర పాం" ముక సమాన 

న. “సామి? పాల్గిగనవ బెస్ : కశేరు పపం ల 

మొ మార్గమే అనుస సరణ్ యగ గు 

జప సును యూనియం” చేర్చిందు 
cn 

భార థర Cre టయీ భారతి (వా స్ట హక్కు లక్ష్యు 

తు ఈ లక్ష్యు సన ను కోయశ్రాన లో మార 
(a) 

ప కు నిన సట ఎన్ను నా సంఘర్షణను 

(కవ "పిల వాడుడు భన 



———— నా 

భాగ్యాయత్త మతఈపరం' 

శమిప 

డా॥ ప 
చెళ్ళ్డపట్నం గాక 18 * hoa 

అద్భస్థ2, మనకు “భారము మనణొక్క_ 

నాయొక్క న్యాయమే, సంఘమును 

సితార. అష్నేపణలు చేయుటకు ఎట్టి అవ 

శ్రాశమ్సును లేదు” అని శాం సు వీరి a 
సకమిటీ సభ్యులు జార గు భోగరాజు 

పట్టా భీక్లీకా లామయ్య పంతులుగారు భా 

పోకాక్ట్య నిర్మాణ విచారణసం ఘు. నియా 

మకము క్లో ఆంధ్రపత్రిక! ప్రతినిద్ది దశ్శ్మిఇపగా 

చెప్పిరి. 

ఈ క్రమొవన్ను. నియమిధ చడము విప్పు 

డో జభథగవలసిఆంెట యూనియన్ కాన్ 
స్రీట్యూన న్ కమిటీ పొవిన్షి యల్ మో 
డల్ శాన్ స్టిట్యూట్. కమ్టీలయొక్క సం 
యు ర సవల వేళములో ఫాహె్యప్రయుక్తో రో 

wn ఉపసంఫఘము ము: 
క్క_ నియామక మే చరి శాత్మక విమయ 
ము. 1క్టక్లకి డిసెంబరు.9'వ లేదీన ఢిల్లీలో 
రాజ్యాంగ ప పరివ.శ్లు (పొరంభ మవుతుందన, ‘f 
గా కిన ఇారఖున అఖిలభారత: ఫభామారా' 

ష్ట్ర 'ేతినిధుల 'పరిహత్తు జరిగిం షోను, 

నన్నం చులక ఆధ్యకునగా నియమించారు, 
ఆ సభలో జర్టినతీర్మాన మే ఈరోజున అ 

నులులోనికి వచ్చినది, అప్పుడు ఆంధ్ర రా 
ములో మనతందోళన _సరీయెట్టక లెని 

₹ తెగవారు పట్టుపట్టక పో లేదు, కాని 
మజహోడ్యనుములు, ఇరుకోమార్గములను అవ 
లంబింప్లజాలను, భో ఫాచార్థ్య గ మల జ్ 

ద్యనును ' నిన్ను జాత్యుద్దరణ, ఉద్యమము 

స. ఇనుకబడ్తిన కు లా అ యొ 

స. అభ్యుదయముకొరకు షీర్చ శినది శా 

న ఛశీరకౌలమునుం చి శ మనవి చే 

నూ ఇష్యూను, కాని డానికి కళంకము 

పెద్దవారు మనస్సుకు సంబంధిం చినవరకు 
తీరిక ండకేదనియే శా నమ్మకము, కనుక 
8వ డిశంబరునజరిగిన ' అఖిలధారత మహో 

సభలే ఒకజం భరాస్ట్ర జన గూర్చియే 

గాక ఇబగియా యుక్క్ల సానోలిక ఫుసర్న్ని 

ర్యాణము జగుగచలనీ ఉన్నదని తీర్శానిం 
చితిని. ఈ తీర్యానము అంధులకు అంత 

గా దుదింప లేడు, ఆంులు ఉఊత్ళాహ 

పగులు, త్వరీతముగా అభ్యుద యము పొంద 

వలెనే వాంధకలవా%. కొండను నుళుఖ్లు 

తిరిగి .క్క్లడోము వారికి ఇషమ్రులేదు ! 2 

రమునకు ₹క్కలుకట్టుకొ చక షగరషలె 

ణీ ఈత్నాహము సాహసము, త్యాగము 
కలవారు, సీమ్ముట జన: రిలోనే భాహా(ప 

యు క్త్గాష్ట్రి సమ'స్యనుగూర్ని మో-చింప 
శెనని తోక నము 1947 జనవరి విరి న 

పే పేడ్టితియిగాని వాటికి సాగలేదు, 

సొరధ్య్థసం ఘనులోకి డీశ్ని తీజుళవచచ్చి 

మాంచి వేసీరి అన్వుడు ఆనంరేకశీయనం గా 

జను దుగ్ధాబాయి గాకునూ శాయళకోకు లా 

(ప్రయర్న్షుచేసినమా ల్లభఖాయ్ వేలు 

“రు దానిని టు జ్వ్యనే ని ట్రా 

ఆబాటినుండి నాకూ వారికీ ఈ bees 

మె కఠిననున బాదోపచాదశులు జరగ 

"ను: ; బహుశః ఆయన మనసు సో నో 

ఇలనై' నస్టయు కలగడమయు సంభ ఎంచి 

ఉన్నది, శే సాంబమూర్రీగారు సత్తేన 

పల్లి (ప్రోంతేముల ఇెప్పినటుల శీను ల్ల 

భయ పాల్ ్ ళారి పాదములు పట్టుకొని 

ఇ సగిమును ఇంసౌాదీంప (ప్రయత్నము 
ణీ. 

చెయ్య లేదు, అలదులే జుట్టూ అందక 

శే పాదములు అనే. నీతి ప్త యు 

చింపలేదు. శీను. ఎప్పుడు కు క్రీకట్టు 
పడినా భుజూలు కలిపీ నవాణ్నే శని 

° పట్టుకు చేవాళ్ణీ సు 
పల్ లో మైన చాదము వరల. జక 

ఆఖరికి ప టారు చప్పి ంజేమం 

ససవారితో పోరాటము జస్హుతోందె, 

ఛభాషాూగ" ష్ట్ర? సమచ్యను 

a క్ లీగుబారు అనే విభజనకు తావు 

రట పళుంది, ఆ౦ందున a ఇప్పుంైనే 

* ందద, కోద్టికాలంలో కు వ్య హో 

శేలిపోతయి.” అగ 

ఖు తననే అవి వచే సభ గ 

మాటింగు మొ క కార్య క్ట రప క 

పహుయము, చనమ వీషరు6 స తీసుక 

శతెనని నోవింద 

త్ళ్ళాన నమును ప్రతీపౌదింప పచేశి 

వాయితాకు + నం జాన్ 

* విళజను నష్టం హారములు శేలిషోయి 

చెబు 

జీ 
తనరు పటం 10 

య కీ 

చచ న్య 

ముక 

జర్నో శమిటీచారికిన (ప్రొ ౨ న్షియలొ 
స డల్ శాక్ సీ టూస్టిను న్ ళు వారికిని 

పంపించవశనని. ట్టు పట్ట పటితిని ఈ సం 

య క్త సమా వేశములో “సందట్లో దీన్ని 
శాన్చాలో కీ చే తెనన్నీ శీను కోరినప్పటికీ 

₹రువాతే శేద్ధామని 'పయేలగారన్నాగు, 

నియొక్క్ల దొ తీయ 'సంయు_క్లొసథ్ జరీ 

నకు కీపికప టే తెకిన్న ఆ విషయనును 

శిప్లిణిని. అప్పడు క్ ఫలే శ్రత్భువస్థమాచ 

వ నుసంపుమును నియమించుటకు ఆంగీక 

కించి, ఈఈ సగం ఫఘముము క 

సఘ్యులమ నిశమంచువీసి చాశీ 

శీసర, అనగా పెబారిన్ అంతే రోత 

ప 

కదలీ. 

ప్పి 
పీక 

( 

కల్ల ణ్ పంక గక | 

భూ! 

యు, సుహాన 

సలి, అప్పడు కః ఇవయము యూానియనీ ' 

షన్ నియామకం పై 

ట్రా భి వ్యా ఖ్యు 
"నది ఆన్న మాట, చిక్కినప్పుతే పట్టుకో 

చాలీకచా అని 12 గురు తపసంభు సభ్యు 

లను నియామకముచేసీ, అందులో మనకు 

(శ్ర చ్యేకముశా అనుకూలురు కోనివారిని 

చేయిం చవ లెనన్లు ఉ జ్ఞేళ్యయలో ఆం చే 

ద్మ_ర్ొ శారీని మున్షీ గారిన్ని 'ఖేర్ గారిని 

చేసితిని, వారికిఫోడు నొపాలస్వ్యామి 

. అయ్యం గారినిగూడా వేరి తిని. నోపాల 

సాషముయ్యంగారు మొదటినుంచి సమంజస 

"| మగన్వు సమరస భోవముతోను ఉండిన 
వారిలో ఒకరు, మున్షీ శారు భాషా ప్రయు 
క్షనీదాంళ అనురహీయు కైనను పీల్ 

శారిషీట తవ ప్పనివారు అ. సు" టే వారి 

చుక్క ఆమోదమును: ముందుగానే బడ 

యాట యు, కమున్. సుండునని తోచినది, 

వాబే, ఇక అం చేళ్కర్ శో, తునసీదా౧ 

తీమునకిర. TORE eR . చెప్పవచ్చు: 

అటువంటి "పెద్దలను ఉప పసంఘములో' సమా 

ఊానపర'చిన పహ ముహోసథయు Es 'ఉళలారే 
కాని మహాసభలో కోనీ డాని పేమయమె 
విగోథ్థయు . త్య గ్లిపోవునను ఆశతో. ఇటుల 
చేసితిని, 

ఇంతటితో రాజ్యాంగ పరిసుత్తు ' శాసన 

సభగా పనిచేయవలెనని తీశా? శ ంచెను, 
ఆగస్టు 19 నుంచి కఠ్సం'కౌరము పనిచేయు 
చులకేను, ఇంథవరకు రాజ్యాంగ పరినళ్లు 

తిరిగి సమాజేశీము ఆగుటకు అకకాళ యే 

కలిగి ఉండలేదు, కొని ఉపసంభుము 
యొక్క తీర్మానము వృథాపోలేదు. ఉప 
సంఘములో చారందవీనీ ఒప్పించి ఇప్పుడు 

నియసుంషబడీన సంఘమునకు విజారణ 

కొరకు పంపి తెననీయు, వారియొక్క 

నీవేదిక నూతన 'రాజ్యూంగయులో (కొత్త 

రాష్ట్ర గ్గిముబను చేర్చుటకు వీలసనంత త్వర 

గా పంపవలెననియు నీ ఫార్ము చేయబ 

డెను. ఆ సిఫార్సు ననుఫకించి అనగా 
రాజ్యూంగ పరివత్తు శాపససళేగా పని 

చేయుటకు ముందు 1947 సెసెం బరులో 

తీర్మానమునకు నోటీసు నిచ్చిరో 
అందు .కోర్దాటక రాన్ట్రిరు, ఆం(ధ్రరాష్ట్రి 

ము నులబారు రాస్థ్రషియ్కుముహా రాస్ట్య్రిము, 
మధ్య రాష్ట్ర ముల ని హిందూ నా నీ 

(పౌంతేము (జబ్బల్ శ్రాూర్ఫులను అన్నీ టిని 

గురించి ఢీళ్మానహేలలో చర్చుటమే గాక 

ఏకి సవరణలు ఈ తీ ర్మానమునక్టు వచ్చి 

కుంభం సీంభం ఒరిస్సాలో చేక్చనున్ని 

ఛోటా శాగఫూర్ భీహారునుంచి విసదీయ 
వలెనని క్రోందర్కు సిళ్లెట్ శచార్లను బెం 

శగాలులో కలపబ లేనని కొందరు హొలియు-నా 

రాష్ట్ర్రమును 

బురజేలొఖండ్ రుఫోన్సీ sil 

భలీస్ణ డ్ డిశిజన్లు చేరిమ హాకో స 
నిర్భించర నన కొందరు, ఇల్లా ae 

విధముల సవరణలు భార్యా మెంబర్ల కు 

శాబరా నట ఇందులో ఏజీ 

గలవడుు వీది ఓడేపోనును, ఏ సవరణ 

గెలు చును సీ తీర్మానము చెసను * అని 

గందరగోళ మై ఆఖరుకు షష్ట నో 

తో Co జవాబు ఇప్పుదననియు, 

అంధస్రళాష్ట్ర్రమునకు. ఎట్టి సం కేసాములు 
బేవనీయ్యూ లక్కి నవాటి షషయమైే ఆలో 
చీంపబడువ నియు, 'జ*హావ లాల్ ల 

గారు పార్టీ మోటిరానలోే జున్ను న 

గ. త్రికముల చిక్తును సరిచేసి, Rs 

నము ఛాకుంణా ముస సను ను తీపి ప్పించుఖొనిరి, 

ఆ (ప్రశిరము శ్రక్నో త్ల తరములు జరిగెను, 
అంతట కర్గాటకులు డ్ ఉగులై జంగ 

రాష స్ట ]యు మరా వివదీసీనచో డజేళేము 

ర క్లేహోతము అగునని క్రొందగు చబెద్రంచిన 

శారణయుచే భాహ్మాసయా కరాష్ట్రిి పమ 

స్యను కొం నేము న్సకహ్య "నె టి : 

ప్రధాని ఉదయ; నక సాయంత్రము 

విదుదముగను, సాయంత్రము శస నం! లకు 

చేన్సీ; 6ష్టే ౫౧|లకు 

వగ జక! బొయమనులు జల కం చ్చు 

న్నను శుట్టచి రకు ౨ రికముటుకు 

తికి వార నశ (త్రయులతో బగ యులు “పే: 

కాని ఇ జాడు... ల నస్యందన ఈ చాడ 

వస్తుందని ఆశ పడుతూ ఇచ్చారు. కోని 

కమ్మ ఇచ్చినా కఠక్వ్యాణము వచ్చినా 

pax అన్న ణా క్ర 

a 
చళి 

షే 

జ్ 
క నై 

ఉప న్యా సములకు 

న. 

వా య శారద ఘు 

నాటి! ౫ కా మ. 

పల్ల డి అచచున దెం 

ఎప్పుకనా భాసా (ప్ర యాక ఇష్ట) 
సమప్థి = న్న పొంత ముల వారికిని ఆస్ట 

యింపవంసినదెనే నాకో క్క. ఆం(థరా 

హం వీనయంటాో చారికంతక కష్టము షం 

డదు తీ గజముల బట్టను కే గజముల థో 
తుల కీఇద చింపసము = ౦టితి ఆంధ BE 

నిర్యాణము, తక్కినవో అక్క_డోయుక్క. 
మ “ముక్కు అతుకు సయ్యాడాం 

మో స్టసవిం చిన్న సుకు గవికలు ఇంకొ 

లో శే కవికి” శి కాలంలోనూ 

అక్కగారు కపప ఆంచులను ముక్కల ఏనం 
“Fపికలకో పచేతిక అశుకు పెట్టి, 
మాళ్ళ్లూలు. చీరలో పల ఉ౭చేకొని కుట్టు 

యుద 

కలని 

శేరొగారుగకూ డా ఈ వరమునకు చెందిన. 

నిలీ శ్రంచేవలెనని కొందు 

| 
| 
| 

ల ఇ టర. ద గనోకోనాడానాననామనననాారావంల్ “న 

దూరదృష్టి కలవారు, 
న్ థ్ 

తరగా "తెలుసుకో గలిగిన వారు, 

నారాయణలాల్ గారు వీహోరొవా స సన్యులుం 

పాశ్టీస్తాన్ కూడదని రాజనోపాలా చారి 
శ్రీర్యాశానికి వెణురు తీర్యానమును అంజు 
జోన్లో | 

a 
కీొసకు మూడు మార్ట్ సా అధీకేముగా 

వం. 
టం 
శొదు అని ఆనాడు కాళిదాసు చెప్పిన 

ఆధారము మనయుక్క కోర్కె యుక్క్లు 

కనే పద్ధతి చాక జ్ఞాపక మే, we 

విన్న పారి లో గూడా ఇవె ఫ్యాను 

అయిందని చెబుతున్నారు, వీది ఎటులు 

ననూ కర్నాటకరాష్ట్రము మహాళాప్న ప్ర 

మువారు జేరు పాంలేముల నుండియు, గుణ 

రాతి 8 (ప్రాంకేకులనుఇడియు. మహో _ 
లము తి (పాంతశులనుం డియా తీని 
కలలో కట్టుకో చే శేనికల నం ప 
wm లన్ని జ్ ఆర్థిక రీత్యా, “నా గో రిక 
జ్యా, శోకన్వత రీత్యా, విజ్ఞాన రీత్యా 

కనా చిం ముటం- ఈసంఘకు నం ప 

నడి. ఈసం ఘ ము వారు నెలా పదిహేను 

రోజాల్లోే తము ని జేదెక్లను వూరి నరక 

లమ, అటుపిమ్మట సరిహగ్దు నిర్ణయ సంఘ 

ము నిర్ణయిం ప పబడుని ఆదీన్నీ పూర్తి రి 

ఆఅయ్య్యేసరీకి నూతన రాజ్యాం గ చు కూడా 

ఆంగీళరించబడి కై సంవత రము నవం బగు 

లాగి శ్రాన్మి లేళ్ల ఇప్పుడు ఆలస్య పు' వ్యవహా 
రములు చూడగా 19350 ఫీ(బవరిలో కాని 

ss ఎలెక్ష న్లకు ఆంధ్రశాష్ట్ర్రిము స్పీద్ధను 

ఈ సంఘసభ్య్యూలను గూర్చీ విశే మము 
మెస్ననలసనద లేదు... "ధార్ల్గారు. హౌకోస్టు 

జి పింఛను పుచ్చుకున్నారు, వ్యాయణు | 

తో 'విచారింపతగి నవారు. యు, పి, నుం 
చివ చ్చిన:వారని చెబుతున్నారు. 

ఏకభొవతో కూడిన యు, వీ, నుంచి 
వారు వచ్చినందువల్ల “వారికి 'బివిథ ' భాషా 

| సంయ్యుక్య కేన రాష్ట్ర గ్గఘులవారి ' ఇక కట్లు 

తెలియక .. పోయిన ఇధి, "ప పతుల్లు 

గరుక సత్య మను బట్టి తీర్చు. 'ఇప్పుటథ 

అర్హ త్తే కొన్గీనవారు. "చా! పన్నాాలాల్ 

ష్ బ్ షి ఎన్,యు, పీ, లో అడ్వయి 

జరుగా నున్నవారు, ఛాలా బుద్ధిశుంతులు, 

మన నీదాంతలేమును 

జగత్ 

"పెట్టిన నాయకుడ్సు, డేకేము, 

కొరకు ఎన్ని ఉడ్యశుములు జర్షీననో అన్ని 

శెయిలుకు ఎ గ డమీశానంచో 

పళ్ళిటన్నవారు, నోల్లన వారీ అక్కాం౦ 

"టెంట్ జనరల్ గ ఉరకినందున కార్యదర్శి 

పని చేయుటకు ఆరిక సరీ చేయాటకు 

సమగులు, సంఘమును గురించి ఆకేపణ 

చేయుటకు ఎట్టి అవకాకమును లేదు, 

భా గ్యాయల్తే మతఃవరం, ఆన్ని నఖులు 

వాచ్యం వధూబంధుభిలో మికిలీందె ఆఅధ్భ 

1 సెళ్ళికూతురువారు కోరవలన్సిందె 

మాటలు తికిగి ౫౫ పికి తెచ్చుకొని వీరి నివే 
నై ఘనము వేచిద్తుం సరచ్చును, మనకు 

న్యాయమే 

కాన్సీరు ఉప సంఘ ory 
బమా వేశం 
రవ జేజీ తరువాయి 

పక్ణతమ్తుపై ఈ మధ్య జరిగిన ఒక సంఘ 
ము | రంలో పాటియాలా కాల్బలమువారు 

తి ధర్మ సౌాసొసయులు _ప్రదర్శ్మిం చీరి, 

ఆ ద రలోతర్ను ఒక నం తెన గట్టేగా 

నున్నదో 'చీద్దో చూచిరమ్మని పంపక జిన 

ఒక నీక పటాలను 12 బేల అడుళల 

BE కాండను సమాసించుఖరికి అక్కడ 

అదీవరశే Sy ర మేర్చదచుకొ నియున్న 

దుండెగీం్మ డు పరి మరఫీరంగులం, శాల్బ 

నారంగ్గొం చిరీ, మున చెనికు లహ్హుశు శు ఒక 

చాటుక్తీష పోయి ర్ గంటలసేపు పోశాడిరి. 

ఇంతలో ్తీ కాక్ళిర్ సేనలు, పాటియాలా 
సేనలు వచ్చని, కొంగను పైనున్న శతు 

పారు చెదరగొట్టబడి లా 
శ్లో తుశ్రలందకు శారీకి బుద్ధి చే పి ప్పీ రి, 

పోవుచు వారు 81 మంది తీమేవారి శవము 

లను, 2 లైఫీస్ న్కు శర తూటాంను, జిక 

కం బర్ట్ ను నదలి పారిపోయిన. 

ఫర్మానా ముసాయిదా 
(1-౯ శేజీ తరువాయి 

యికోనీగోన్లు మొమినము నవాజూ”ర'స 

బహాననారి వజీశాంగముం తితోను నవాబు 
మాటొ ౫ దాను, 

సామంత ము లీ గ టలకు జహా ణు 

పూను ,సుగారగ సర్ శాం కగొమాంగ ను7ా 

ను తిరగి ఢిల్లీకి నినూసంమీడ బట్సోలుటే 
నేది సన్" చాట్టిగుణాగు జానుమాసము మూ 

జః వారముల ఇంగ్లండుకు వోగలరు, 

ఇం మా చ్ 

మునీ ౯ క్ శేషప్ప 

కరీ? 

నె బ్రాం ప్రియుల 
రు జో 

శంకు వీ బెంటుగానాన 

ఢలీ 8 మీ బ్ర 

సేద 

తో ఇం కియా 

న్ని 
గణక్టీర సంగ ఉారితో 

చబ్లసోన వః హార శాఖా మంతి 

అత్తల, - న్ 
హేతాశాదు వ్య హార 

పుస నుగహూక్ని మాట్లా చదు, ము సీ గా 
& చ వ 

హా చాశ్రాదులాగే జంకే శూ సీజంటు సద 
w= | 

చికి వన స్పటినుంకి చూ యో Bay 

కా పఘునింగా వకిప్ట్ల రించశనని కషి వే 
గ ఖై 

యుూచుం పిడి, 

సెనాముగారీ వముం[తివరము చేసిన న్ 
ఖ్ న 

యమునకు మించిన మరొక వ్ణన హా రవ 

తికి సెబూయు సమ్ముతించిసాలనని ఇండీయా 

కో నిపేదిం చళలవినదిగా సల్ 

వాట్ట గు దూ క్ట న్తో "నై జాము చెప్పినట్లు 

శాకిరీయు చున్నది, 

(శ 
గా 

య్ర్ 

గవర్న మెంటు: స్ 

సంభవించి ఛాగత సైన్యాలు, . 

"భాలను అఫీన్ఫద్ని చేసుకానటాశీక హైద 

ఆజం తప శ్రి, లై కనవా లం జూన్ 19, 1918 గ్ 

సర్ వాల్టగు మాంక్లన్ టా త్. లన్నీ తోనివే వేసీ ఈ; తన (పతిపాదనలనే ఒత్తిడి సంసాసమయును. యూనియన్ లో కాబట్తి రాయసపొకములు.. సాంఠం భగ్న 
చమోడకరాశారున వళ్ళి తెగం సేపు 3 | హనకాభాన్. ఆమోదెంగచవ లెనని పట్టు | క ర్చి చుట వ చేయుచు న్న మె br స ఇంకా చెప్పుటకు ఫీలు 

స్రాచాడులో ఉండి - శెబాముతో. "మాట్లా ' పట్టివది, దీనికి హైదరాణాడ్ ఎంతనూ లే ఒత్తిడి యు, సంసానములో (టైహ్మాంన వేదు, 
28 డి తిరిగి ఢిల్లీకి ఇెళ్ళికి ఆయన ఢిల్లీ నుంచి | య. mee | మైన సమైన్యయులను పెరుగనిచ్చుట యూని హై డ్రాశాడు ప్రభుత్య ప్రతినిథులు 
చాదశాశాదున న వెళ్ళ కరం ఢిల్లీ సూనేదాబా కాల అపసర | యక్షా (ప్రజలకు కొత్త సంకటమును నుతెచ్లీ థ్ల్సీనుం చి బయలు చేరుటకు. మెందు ఈ 
పెండియే లండన్కు ఇశ్లైదరనీ తెరియుచు ' 

న్నర. 

EI: -పౌదఠానాదు | (ప్ర ప్రశుత్య జప క్రథాొని 

పిగిలి ఇంక కటా: మా కొడి ఢిల్లీలో జీ & 

న్నాడు. : 

మోదలాబాడు వ్యవ హోర సను స్ట ను 
నార్చి చర్చించుటకు ఇండియూ (ప్రభుత్య 
మర్మ త్రివగ్గయు సేటి సాయంకాలం. సమా 
జేశముకా నున్ఫ చె. : 

నున్లీ గారు మైదఠా బాదునుండి వినూ 

నంమాద శే ఫుదయ ము ఢీ కి ఇల్లైదగ. 

జూన్ 891 తే తిరిని హూ డరాశాడుక 

విశ్చే సదరు, 

ఒడంబడిక 
నరు సాయి దా 
(1వ “ఫీజీ తయువాయ్యి 

మో కి వెయా . ప్రతన్వం 

స్తందె.. * 

(క పై "పై జెప్పబడిన (ప్రమాద 

చెర్చి 
లర్ 

ఇక కులు 

హైదరా 

చాక్ొలాే నిలుపబడినప పడు అవి. ఇంద 

యూ సైనిక _కాసవాలక్తే ' లోబడి ఊండి 

గలవు... న. 

2 విదేశ వ్యవహారాలు... 
(7) విజేళాలనో “హైదశాచాదొకు సం 

శంధించిన వై చేశిక విషయాలన్నిటినీ 

ఇండియా (కఫొత్య్వయే నిర్భహీం దశ లెనని 

అంగీకరించబడీనది. అయే విజేశాలతో 
కేనా వ్యాపార వాణిజ్య్యాలన్యు ఆకీక సంబం 

ఇాబాద్ అజేణీలలా! వాణీజ్యు (1 పతినిధు 

లను నియమించవచ్చును, ఈ సంధులు 

ఇండిలోూా [సథ త్వం చెప్పినట్టు నడుచుకో 

విను, విదేశాలలో జేటినోనూ "హైదరా 

బాడొకు శాజకీయ భంబంధూలు తం కవు, 
(కీ (వ పస్తుకీం ఆమగ్ల్గేవున్న ఒసంబడికల! 

SE హౌ దోకాద్ పభుళొళ్గలు 

ఉభయుల ేలుకొరకు ఇదివరలో చేసు 

కొనగా ఇప్పుడు అమల్లోశుంటున్న ఒకో 

బశీకలన్నీ, పె అంశాలకు లోబడి, ane 
బ్రనులుజక వబణర్ని, యధాతథఫు 

బకిక్ల (29 నళంబర్ 19క7 లో నిర్ణ 
యించినట్లు ఈ ఒడంబడికలు 1948 నవం 

ఎర్ 29 క శేదీన రజ్జు కౌవు. 

షెడ్యూలు 
ఈకింది అంశములపై ఇండియా శాసన 

వభ చేసిన శాసనములు నిజాం సంస్టా 

చానికిటా డా అన్వయించగలవు, 

(ఎ) రశత్సణ | 

(1 సం సైనంశో గానీ బయటశొాన్సీ 
నిజాం ప్రభుత్వం తనకుతానే మసం లక 

చైనొస్టలు ఇను పోషిస్తున్న సిసలు, 

(2). నోక్కా వైమానిక భూతల సాన్యా 

లక్ష ఫంబంధీ9-వీక్ల కర్మాగారాలు మొద 

చై నవి, (3) విఇిధళకాల ఆయుధాలు, 

మధదుగుండు సామి, (4) పీట్రుత్రం 

పథాకాలు, 
Gy 

(ఏ) విదేశ వ్యవహా రాలు : 

(1) ఇతకజేళశాలతో ఇదివరకు చేసు 
కున్న ఒసం బడ్క్లను  అమలుజరసటం, 

పొరిపోయివచ్చి న శేరణ్టుంనుపట్టి ట్రి ఇవ్వటం 

(2) క్రాదరాబాద్లోక్ ఇతగుటే శావబం, 

ఆదరాబాన్ కంకి షె 'సం సాన ప్రజలు బళు 

కిట పోవటం, ెప్టైదరతాభె"ద్ నుండి రైనా 

జేశబహిహ్కకణ చేయటం, హైదరా 

బాడగొకు చెందని సంసౌనరిటో 

జరీపే సరజారం (2) ఇతరుల హైదరా 

బాక్స్ లో పరవ కటిం 

(సి రహదారి సౌొకశ్యాలు : 

(1) కంత తపాలాశాఖ ఒలిఫోన్' 

వైర్లెస్, శేశియో | ప్రసారం మొవఎయిన 

పాస్తా ప్రసార సాథనాల్తు. (2) నిజాం 

ఛం హైగంలో నుండి పడుతున్న ఇంసెయా 

డో? భంటేష్థి వై లేల; క. 

టిక్కెట్ల ఫరలు, స్టేహస్త , చె :ననసల న 

ఇ6గె డె గే గై స్వేత" res 

చాన్య్టరేలు ముదలయిన అంజలా నిజాం 

వ్ వీరను (క ళు క్ర ముబద్ధర శా వేయటం; భన 

రవాణ జొ గల్ల" లనిప త మ Poa 

తోని ఇతర - 

చేయటం, @) విమానాలు, 

యానం; వినవూన రాణా విమావా(శే 

యాలను (రమబ్యూం గా చేతుటం) విమాన 

కలా ఛ్దెత న్సీ్ఖ్చూ జ 
క 

ఒది 

ఇత సలు 

స టు 3 

హెణ్య 2 కకం 

En అమి యం. ప రి 

ట్వ్యూన 

న జొరప్రక శన 
కక క్షు జపా... 

మోడా బాన్ ర అంగీకరిం-లినదిః 

కనుకున్న ఆధిక్య్ణతేషలన్స తౌము కోరిన 

వాటికన్నా టి! చాదరాబాద్. అఆంగీశసంచ 

మని ఇండియా కోగకున్న జేకాని తొను 

ఘాతం విశాల మైన నూ లమాధజా డా 

మాట ఇగ్యటానికి అంగీకరించటం లేదు, 

క కియాతో ఉంటే పతజంకాన్ని (ప్రజల 

క యూనికే జదెఖీనక్చటికీ, ఇది 

యా మొవటినుంలి వ్ కవప'సప్పున్న నిరంకుశ 

సై sides నంజాేనూ 

సూళ్చేవి మి రాలు, సవ్య రం బంధాల 

షయయమె హూడరాబాద్ చేసిన. (ప్రతిపా 
ర 

పు నాల 

జబ ఫీ విధా 

విష 

| అనూ విధించవని, యథాతథవు ఒడంబడిక 

| లోనూ ఆ తగువాతేనూ వేసిన. వానానయ 
"అను. వేటినీ ఇండియా నెరవే చేర్చ లేదు, 

| (ప్రయత్ని స్తు సుశీ ఉన్నది, ఇండియా తో 

.మంానీచే అయినదని. నా అభి ప్రాయము 

వరాగల రజాణాడ్తై ఎటువంటి నిర్చరంధ్గా "పెట్టుటయే అనను? ఈ ఫంకటమును నివా 

రించుటే సరా కారం 

-శేయబకినది, 

ముసాయిదాను అమోదించిరి; సంస్థాన 

మలా నున్న కొం వగి ైపీరణళరల్ల ల్ల నే ద 

ఛత్వము ద 'సీనిని తోనిపుచ్చిను, ie 

వాదు అధికెరులు రమ  చగెన్టలఫలిత పరష్ష 

వసానములు స్ విముగా ఉండునో 

ఆకోయింశకుం డా శా బాగా రహీత్తు.వైన 

. 'యధారధక్రు. ఒశం బడీకను అనుఫగిం-భి3 

పు సంస్టాస ్ం సకిబొడ్డులో 

ఉన్న భారతీయా మైనస్టీములనుకూ డా పు 

ఎంతో ముఖ్యమైన ఆయువాలు శాలేదు. 

సరిసార్డులబోే అరాజక చర్యలు సాగినవి, 

ఇప్పుడు హైదరాభాద్ మె CO ర్తి దెగ్సం 

ముగా గరి ౦ “వేను, “బాధ్యత లేని పాన 

కణ జ హీలకింద వరిని లకు పెటుకుకు 

ser ప్రభుత్వంతో సన్నిహార సంబం 

భముండ ప్రభుత కషమును నడుపుచున్నటు 

శంటి సంసల నాయకులు ఈవిధంగా ఉస 

భాస్టిసనురు చేయట కూడని పని ఆని 

" నష కంచ! | అనం ఉ సంహరించింది. ఇదె మా సదు వ్య ద్రలబళ (ప్రక రించెనందుకు నీను స న / వ fo తట, 

థ్నం న ల న శ్యములను నిరూపించుచున్న చేగాని యథా నాలా వితారసడుచున్నాను.? 
సరాలయిన ఉప్పు, మందులు, మొదలైనవి తధపు ఒడంబడికను గౌరవించుట లేదన్న ఫ్ వ్ నాము సా యి డా 
కూడా వ పోతున్న ? | స కా (ప్రజలకు అందకుండా తున్నని ఆరోపణను నిరూపీం-చజాలరు, a ర్చి eu సా ఏ చు చు విభేచాలను మధర్షక గులదాషణా ఫరిప ' భేదాల ధి ఆ బి పంద గా ళా “కాద్ రజా కారత్ నాయకపల (వలా | అందులో ఢం నం (క్రింది నాలుగో. అంశేయలు 
రించుటకు అంగీకరించనలసినదని నిజాం జము దుస ప తములను సబా తీవ ఉన్న వని చె పను న | ఇమా వ హై యై స హాం my వ నె భాధా న టే 
(వభుత్యం కోరుకున్నా , ఇండియా నిరా aE & & ' యై న స్స న్్ వాకన్ట 

| 
మ. ఛాభ్య ఇయు త (ప్రభుత్యం; 

రాజ్యాంగ పరిపుత్తు; శా త్మాలిక ప్రభు 

తము. ((బై న్య తా యుత శభత్వం 

సాపించవ 2న నూ తమునః 

అంగీకరించుట నం. (వజా 

సామ్య నూత ఇద్ధము శాని ఏపంసొనమా 

కరించి తీవ్రంగా. వ్య్యతిళేకు (ప్రచారం 
వేస్తున్నది. ఇంత జకుఫచున్న ప్పటికీ హై 

దరాబావ్ శాంతియుత పరిష్కూనాని వై 
“సెహాం 
వూ. 

స్నృవాంగా ఉండాలనే. ూదరాభాడ్ 

కోతుతున్న ది. గౌరన పూర కున ఒకో అ 

Moye స ల I చాద్ వ (వరా ను ర. జా | తోనూ భారత, (పభుత్వం ఒనరీబడ్షిక 
నీక చనం క కాగు ఢిల్లీకి దం జతి ల్లి ఎర్ర చేసు ంకొనజాఖదు. _భారతజేశంలో ని (వతి 

సిదంగాెనీ శన్నదింో 
థి చో 

a రత ప్ర 

హై చ్చ రి స 
pe ణీ లీ కటినాయి.' 

నివారించుట అశహా మె చుట్టుతిరిగి పళ్ళ 

వలసీవ స్టే చర్ల నలని రావచ్చును, కాని 

అబుళంటివి తాత్కాలిక ఘక్టుయుబేగాని 
ణా శ్వ త వి థా న ౦ కాదు, 

ఇండియన్ యూనియన్లో సనూన భగ 

సౌష్టియులుగా అభివృద్ది చెందుకున్న భార 

తీయ సంసౌనములూ, ' ఇండీయస్ యూని 
యయకూ జడా హా బాబాధు నె జె సార్వ 

సోమత్వమును వాంశభించుట లేదు, సార్వ 

సామత్య్వయువలన హూ డోదాదుకు క్రూ 

నష్ట సేగాని లాళకు లేదు, కాబట్టి ఎటు 

చాలిసా హై డాచాదుకు యూనియన్ 

లో చేరిపోవడంకెన్న ఉత్తేమమెన నూగ్షం 

ఉ | కన్నీంచుటశేదు, అయినప్పటిక్కీ భారత 
'తశుత్యము నిర్బంధ ముగాని ఒత్తి కిగానీ 

కోటపై అఫ్యాపి సూ జెండా వచ చేయుడు 

గని రే ఇట్=ల ఒక తపన్యాసంలో 3 హో 

ప్పినట్లుగా. పత్రికలలో (ప్రకటించబకినది, 

ఇండియా. వ్ నానా హై ద్రాభాదు పూ 

దిక్లి.' “పంపే నట్ట 9: సరి స్తాన. హీంందున్రల 

'గందరినీ భరఫననిల బెట్టి Em జీయడునుని 

కాణా ఆయన అన్నాసోట, 

ఇటువంటి ఉసచ్యాపములు హౌదా 

చాదు లో చేగాకుండా ఇండియా అంతటా. 

గుస్పర్యశ సాన మలక చారీతీయ గలవని 

కూర ఇవ గోరుచున్నా క శంసౌనము 

లో ఈవిధముగా ఒక౪ంక ఉపన్యాసము 

సరినాడ్టు దాడులూ, మిలీ 

టరీ సన్నాహాములూ జరుగుచుండగా, హై 
(వాతాదుమో 2 న ఇండియా 

న్ను అంతర్జాతీయ న్యాయ శాస్త్ర 

అధి కేపణ a "జెజెది కు 

కొని యేమలా. ఎందుకు చేయ వేదని 
పూరు (సన్ని ంచనచ్చును, రజాకార్లదుశా 

గత్ములకు గురిజిగుచున్న సరిహద్దు | (ప్రజల 

కూ పొఠుగుగాప్ప స్రిములకూ మా ర వైఖరి 

రాష్ట్రిమూ , ॥ప్రతిసంస్టానకూ సంలొర్మ 

జ _ప్రభుర్వేయును అనుభవించు 
చుంసగా ఒక సె హె డాబాదు న్యూత్రం, 

13 వ శతాబ్దపు పరిపాలనా షనకులను 

పట్టుకొని. (ప్రైకులాశః ర జి స్ట గ్బ సం, 

బోధ్యతొయత (పభత్వము సవా శారద 

తిన కాంతి కు తేము గా సావించబక లెభా* 

కేక భం కజ్ట్యర్యుల్రో నులి కి స్ here 

నఅనా అన్న బే శం ఈ స వొమము 

ఎప్పటి శై నా. ఆగత్యవ న్కీ దానిని ఇంటే 

సైటు 

అములుదరుసుట టయ. 'గ్రారీమని పౌ 

"బాదు (శ్రళుత్వం గుర్జీంచః లెను, హాకా 

బాకు (ప్రభుత్వము. (ప్రజాసక్షు నాయ 

కులతో సంప్రదించి సంటనే ఒక 

తాత్కాలిక ఏ శ్వాటు. వేసకోవలెనని 

ఇంచ్తియాం చభుత్చం నా ఛం చినన, 

పుయంలోకూ జా ఇం కియా నభత్వం 
తన మూకీ న్యానలెనని కోగుటలెదు. ఛా 
జ్యాంగ సరిషట్లి ద్యారా తేవ కు ఏ ఫరిపా 

లనా పద్ధతి శావలెనో ప్రజలే నిర్ణ యించు 
కోవలనని నూ అభి పొయము, ల సీ కారణ 

లూ,గొండవవంక 

న. సువ 

దృష్ట్వా 

పెట్టి హై(డ్రాలాదును తొందరచేయ | మొడ ఇంచువిిచు గోత కలిగిందనిడా డా | ములు ల్ల ఒడంబడిక ముసాయిదా నెజాం 
నోటైటళీము: చెప్పు" చచ్చును. ఆదికూ డా సహీంం యి మేము 

క సంయమంతోనూ న్నిగహాంత్ోో 
వా (పపర్తి రించితీమి. కాంతియుకేయుగా 

వ్ల పరిస్టైరం చేయం లెనని. కోరుట 

చేతీరూ, తొంచేరపడి ఏనర్వతీనుకొనిహడ 

ది నిశ్చయించుకొను టగేత్ ఏ “మేమి 

విథముగా కాంతము వహీం భితిమి, హై 

(దాబొదులో ఎవరో బాధ్య తారహిక్తులైన న 

కొంతేముందె వక్తలు చెలరేగుచు న్నారని 

] చెప్పి మేముకూ గాత" ౦దరపడవ లెనని లేదు, 

బెక ఇన్ని చె ప్పెన నప్పటికీ హై చాభాదు 

భం స్టానమునా భా౭తటీశన లో అంతేశ్భా 

es “సము. పరిగణించి తీణాదము, 

పం హైాసనుల నీ మాందున్సలు మ స్టీంల్లూ 

భాశీ తీయుళేన నీ ఉభయ లకూ ఢేవము 

శేదనీ మా అఫప్రాయం, హై డాోళాదు 

సం స్టానంలోపలా జెలుపలా (ప్రజలకు 

డుఃఖమయూ బాధలూ తెచ్చిపెస్ట్రే ఏ పనినీ 
మేము తొందరపడి చేయగేరడం లేధు, 

హైా(దోబాదుపె సై చెడి చరణం తీసుకొను 

ట వీసుంఠ కొప న సా భట్టి “స శిపయం 

కాదు; ఆ సమర నీయ మైన పి కూరా 

"కాదు; 

క్ సమ్మ? ర కాలేదో చెప్పగలరా అని (ప 

శించగ్యా న్మెహూా ఇట్లు సమా ధానమి 

నభ; ౪ ఆహర నిమషమున కొన్ని కౌ 

జులు ముసాయిదాలో చేర్చ బడినవనీ, నా 
టిని అవగాహన చేను Soe తన (పతి 

నిధులకు ఢిల్లీలో ఉంశగా తగిన కృధి 

ఇవ్వు కేదనీ నెజాం తన సమా ధాన ములో 

అచేపణతెలిపెను. ఈ అరోపణలో ఎమా 
(రమా సత్యంలేదు, ఇది సరా బస్టం. ఈ 

విషయమును సర్: వాల్టర్ మాం్చిస్ కా 

జా నెజూంకు వివరించే తన దేతస్పని అయ 

నచేత ఒప్పించెను, ఒక అర గంట కిందట 

క తప్పు (పకటన చేశినందుకు క్షమాపణ 

చేడ్షుతూ నెజాం నాకు ఠరంతిజ్యారా సం 

చేళీంపంే పను. 5 

ఇండియా ఛళుత్వం ఇంతవరకు 

"హే డాభాదును బలాత్క_రించక, పోవుట 

శనీ ఉగ్రరో తగా పరిస్థితులు నెత్తి 

మాదికివచ్చి సం నౌ న ము డానంతట'ే 

యూనీయన్లో పధిగా చేరవలసీన అగ 

త్యం వీర్చటివచ్చును, ఈ విషయం ఎట్లా 
ఉన్నా బల్బ పయోగము'ద్యా రా నరా 

మును యూ నియ న్లో చేళ్ళక్రానుట 

ఇం డియావిధానముశేెదని 

మ్యూతేము చేను విస్సస్ల పర చ గోరు 

చున్నాను, కాని (ప్రక్యకుయుగాను పరో. 
తముగానూబలాత్క్కారమును సాంతముగా 

నివారించుట సాధ్యయుకౌదు. ఉదాహక 
ఇక్షు భారత (ప్రభుత్వం స సంసానము 

లోకి అన్నీ రకముల ఆయు సామి గి రవా 

కాను నిషేధించింది. “కాని ఇది సంసౌన 

మును యూనియన్లో శేర్చించన లేన 

ఉర్జేక్యంతో చేయుచున్న పనికాదు, 
సహా గ్రాభాదు డ్రుభుత్యం లన సెనీక బలగ 

మును, తన ఆయుధ సామి నిబువలసా 

లెక్కకు మిక్కిలి గా "పెంచుక్రానుచున్నా 

my ఒక భారత్ తు భు త్య ము ఈ క్కు 

మోన 'మీనుని (ప శ్నిం చ గా ఒకంబక్క 
సాధించ టకు జరుప (చయాగ్న్్ములమాట్ల 

అటుం-ధి ఆర్లిక దెగ్బంథమును వ్షంచుట 

సరినార్టుల స్త కట్టుదిట్టమలు వేయంట్కు 
ణు sinus “సంజ ష్ లై నున. 3 ళం 

ఇత్యాది చగ్యలుకూ 7 ప 

శని ఇని (ప్రజలకు అ?ళంఖ్య్యాక సాగించదబకునరి ఇఖ 
భద సము ్ న అ 

రని అనదెనము స _క్రమౌనములు వచ్చ ముగా బాలం కలీనిం-ి ఉండెడిడి, దాని శారు ం యా య సమగూ చె 

మ. Sg Sans పలన హై (డాబాదులే శీ గాకుండా | తంగా అదనపు సీభుకొన 
యుద సాము, గిని డి, తై చేస J జ _ 

1 నె ప గుమ మెసుక్తొ షం సింకులో కూడా కొన్ని విస. ము పర్య బున నీ బ్ ఇెస్టఎక్తున సంఘవ ణను 

'సచినోన Sen అ య్ త్స ం-చు 
థి ‘ వసానములు ఉడ్భనిం" చీ ఉండెడీవి | నివావంచుట*ే ప ఫోక్వము సాన సానంత 

చున్న ది ఎవరి బీేేవానక టనే (ఆ నస 
జనక తేళపోలశే on దూ స్లాందరం 'ీదని “కేలిపో లేచేగాని షు | వరకు ప్రయత్నిం వుననీ అయన ఎల్ల 

నే "హా, చాబజారు (పః " గు 
ల్ ss వ ప... హా సం. వంటే బాధాకర మేనపటతిని . స్ (గజా డం చెను ఇ చం బడి క ముపూయిడాను 

తేన E39 బబు మున లము! 
కం a ga సాస్టామ్య ఫు Ne yes నెందజాలదు. | ఆమోాదించుటాను డె బాబా. అ 7 - rT aE 

Se స mya 
సాన? (గి నిలుభలను ఇలా ెపించుకొన వటి 

న్ న్ 

. లే శాఖే బున్టిట్రాన సము? సాషసచాద్ర | వారి ఆస దు అభరంకేరణు బటి. అని 
నని "ఎందుక మ తనకు న ఫ్ర గి రాటం | 

bo; కనిపెంచుచున శత ములేన్నీ లీలా చిం: మిసనిగాదకో స్మ ES ప్రశ్నిం చు గా వారు చికి స్ట, ఏసన్న 
ముగా నిపించుచున స్ 

ణి 

త్ ఎబంబుచున్ని | EY: sen (పద్మం చుటకు నిశ్చయించి క. చర్యకు, నివచేలశా. న 

ఇండియన్ యూనియన్. యనమాానియన్. wai ae es ees 
క కుట్ a | తమి ఓ సం మ ంచుచ్యూ | తారు కలో ఒక పైక ని పెకి 

జ్ డ్రం ఈ సవ్య హాములని ణః క సస! ' ఎ 

సన్ను న్న థె | ఈలోగా అరే స్టవసన స్ట సేపా ఇంకా యు కా రం బచన్ 
శిరిపబకి శ ంసకతెను, ఇ టైహానుల్ ముసి ల మండా ట్! హా me 

గా, ఎదులో (టకమ పం సీ ధహముగు నీ శ జవ బుచ కు అదూంలా వ్ర 
మిన్ కు కున భుజ మేన రాడా కెలా ఉంచ య. ళ్ యె (న. మ 

థి! చుంటీమీ, ఇండేయా పేర ప్రతిస్టలనే ఆ ణం లన్ని కనీ కడాహాక లేదీ 
క్ . ట్ల జక జ ‘7 

ప ఫి ఫ్ వ ఇ. 3 స ఏ హౌం భారతే లే సజల గ గారు (పతి లవ డా రెనా EAE సన్స్ cheaoi అంప 
53 సాహో un A న “ర్ట నివ గం ₹ సుప్త ల మనం అంద కూడా నిలజెట్టుటాకు భోరత్మపభు . శారీగాముకా (లే క ma కార - శ a 

యా సారు, హహ నె గు పంపా ఓ శ 
pes ag 9 Jo ag స పన జ్ఞైనశణమైయన్న దని చేను హోమో ఇ: Ss వేయుటకు అ భి ఈతరం : లేదనీ 
న en RE ్రింం ా సరేనా సం? ar) నము న గా తెందననో సరె నా స్టా రాల నోరుచున్నాను, శె తాని కట్టక. ఇటీ కణం | ఆయనా ను, 

గూడా గ తె అడ రమ | షు ల | 
rem వీ జ 3 bess వరకు శాంతి వఛానముసే చీము అలం ఈ వస్యాసమును కాలించుదు ముని మీ 

నా ఇ గం హణ క్ యూ : arr స 

es Mes nes Cr జిం చెదము్యో ఇచే సరిమొ విశాసమని మేము | తలస EE తరి శాఖా 
జ పలీర్ణం "స ఏష సం సస, సజలకం So [| 

sees ° గ హ్యృవయము బార ంకయుగా న మ్ముటవలననే | వని Ms విజ పి చేసను. “పా దొ 
ను పయ ను హు జ hee Is 

సస సు ప్రొంక్బాసు: కూ నాబవగాన | శా౩;తనా, ఉవలోకగను..యిన హన | చాపు రజి" నమునుం ప తింంంచు ప శ్ర. 

సట we కత్యూళ్టూ | కుహానాయకుడు. స లక క్లాకుల కొరవై | క్రానంా పప చాలా. భురడ్భవ్య మెన 
ఎ నా ఇ ౨ : నిస స న "మొదలైన నాన్ని వాస సుం | తన జీవితమును కథారవో సనో అలక గ్ ఎముయ రః (వలు “ఫ్లై క్రావారు మ 
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చారతీయగలదు, ఇండియా (ఫభుత్షం 1 ఇప్ప 
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కి డెలివరి చేయవలయును యిది ఒక కళంకయుతమెన అధ్యాయము. 
తీనరురు ౧ చయనలఅయును, 

నవాబులు, రాజులు పరిపాలీంచుకరో జాలు 
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rf రం చగలదని చెప్పుచు (శ్రజలందరు 3 సోమ 
స 71918 "పేదలొ ea స సగము 

Es వ న్యు మిగత ఏ[1./-1942' 
నేది, రు కన్యని చులనుగురిం చు 

జా శం 

“వరి "నవెక్రీని చేయవలయును, 

తో. సహకరించుక డ్వారా వ జల 

బస శాంపిల్ ప పయిన డెలివరి 3 

WEN శభుత్వంలో లేవ్టు, నున చేళంలో కము 
జాంగిడరింటణడతుసు. 

పం ORES సూర స వాగనస్ల అతాజ్ 
Cn 

స్యా ర్తిగా అంత్ మెనదని 
దటి 

సతర త్రము 

సంజరు కోరినడో సహాయము యాయ భౌవించ “చ చ్చును. చ (పభుత్వ విధానము 

ఐగును గహర జారీషేయబ.గలదు, శని 

మనే? 
“పందపపెటువావన షరతులు, కండిషనులు 

ల్ వించభోవు. ఆని జయ ప్రకార" చెసె En ప (| చ్ అదన చ నశ 
నసనముణ తెలిస ఉయబడవణను. కంరొతా 

న్ తా అ రక్ ల రు లర లద యయా ల (సో సలిస్థుపౌర్టీ క కనూ్యూగష్ట స్టుపార్టీకి శ 
రి ఎన. ఇప కాషయరువసై తరాపతు నగ ము ళు 

వు క్ శీ లేదను వీస్న ప్రచార మనకు (ప్రజకు మూస 
రు గ10/. తిహాతవా చః 
రు వ్య ల్ల వో ద్దనియు (శ జలం దరు సోవులీవ 
న రు టీ 
సజ ర 

పార్టీని బలపరణ వలసీందని3ుం న్ 
క్ సట m5 iad | 
నొ చింసటగగు. 

వ నా 

క శసీరి. జయా ప లౌ గారు సజంసమొుతేంంగా 

HD GIT గవతులు, రండీ] 4 rx భి స న్ 

న స్ట సతు కర్నూలు సె ఫర గ వి 

గ్య భట్ రుస నిమి శన లే 3 
వసు గావఎటగా జూం జరుప స సా కులే 

ల gr సతెన పనిలో 
సాంగదు బం సక రెంచిసన 4 రోజులలోగా wa యా 

Pye శ ఇ సానా . ద అశ 

పప్ప విలువల గళ్ళ దు సగ్తోనపల్సీ, జూన్ 1: క్రి. అయ్యక 

ట్ట 
యమున | క a 

న క్ చారారపగ శారు. సజటోపమేత్ం శా 

సాయం కాలం యిక్శ_వకు వ+చ్చిని, 

వారితో 3 

న ల 
సంచ “పాదతావాశ సముస స్య సానా 

స్ గడుగా సరేణమించు చున 

ఇండియా ప్రభుత్వం జా బట్టియు డయ చం 

కిష్పళ్లి3 అన చే పరిస్టితి యూ విధంగా సి 

మించినవనియు, ' చెప్పిరి, 
శ 

మో డౌాాదరాబాగ్ సంసొనం గు రో 
జా aS న్ 

చనపంచా చేయుటయే [పజ ఆ శ్రీం: 
ద Fe ధే మ ! పూతా ఇం యా తే కి భవనము క్ . Se ies 
సప అ: పచాకోణాతం. నిజయనంకేంగా ' 

* re a" i we ం We DIEM బగ సినకీయి సెవించవనాను ఆని చచి Baw 

“యుద్దంవలైే వల్లే నిజాం స్ట్ 

గ మొదలగు స్కి ఘలను అమలు పర్గచు | 

వలెనని ఇ 
. నాఫభాయణగారు, నాట్యకళ, నటకుని 

స. ప్రణాళికే క్రస్యతేం. 

లకు సరివ్మ్కు_ | 

ర్ట పార్టీ ని బలపరచవపసిండని నిజ ప్తి 

డ్స్తా + 

వించుచు 1942 లో, (టిటిమ Es 

నొక్షోపారి చారు మోఫగించికి. ఇప్పుడు. 
నిజాం లి. సహక్రించుచు. తిరిగి " 

ప్రజలను మోసించుచున్నారని - ఇయ. 
పశాక్ పేసప్పెను, కీ రిశిర స్యా 

చె న్న అపనా ఫేమాన ములం ఇండియా. 

నిస్టు ,పభుర్వి మే వచ్చినయెడల (ప్రజా. 

| రావు మెడి 

స్ంలాగో యిటువంటి పరిస్టితులు సంభ | 

పలుపుగు ఆంధ 'సోహలీస్ణునాయ. 

కుబుకూడ వచ్చిరి, సానిగ భాలీకోన్నత, 

పాత్ర కాలలా' జయ ప్ర కం పాతి ఉపన్న: 

దిని హ్ (| 

ఇండియా పటు: 

ప్రయత్నాల విరమణ 

ఆంధ్ర ఎలిమెం చ. టరీ టిఛర్చు 
'చేడరేషన్ నిర్ణయం 
బందళు' జాస్ 165 అం(స్థరాష్ట్ర్రి 

రలు ఇెచలేషన్ వి తి 

య. యూనేల 10న యిక్కడి శ్ర ద్ధి 

వాచ. లషమ్మయ్యగాగి ఇధ్య భాత్య చన 
భమ వేళు వస్తుకం ఆస్ట్రియా, 

' రోజకీయ  వినభుస్లరెస్టి తులను సాకల్యం గా 

శర్చించి విద్యానిమేయం గా శ్రళుత్వం 
న మా జనవిన్య్య, తాలూకా విన్యాక 

చున్న ందుక | త్ఘు సంతో పుమున్ను జ జైసా | 

ొధమున్య (ప్రభన్యానిల వరిఫూల్ణ దంగా 

ఇచ్చుటకగాను ఫీ బ్రవరిలో జనరల్ కడ్డీ 
తీర్నానిం చిన “సమ్మె వ్యాలెట్ ౫ కార్య 

bles కొనసాగించ. నవసరమయులేదని 

' నిర్ల యిధభిగి వమయ్లూబజన విద్యా తనా 

తానికి (పాథమిగోషాధ్యాంులను నూరే 

మే ఉషభూూగ్షించుకొాన వలయుననియా- 

ఆబిధముగాబేనిన ఉపాధాషయులకు కొంతే 

ఆక సహకరం వుంధుటమేగాక (ప్రభు 
'తగ్టేషయ్సు వృన్తావ "కుండే స స కొవుముగా 

ఉతవతయోగ ఫడుననియ్యూ నిర్మెంచబోను 
తౌలూళకెా విద్యాకమిటీలభో ఉవాధ్యా 

యులకు శి క వంతు సైనాను ఇరషవలయు 

ననియు ఆ కమిటీ నామినేహన్ల వేగాక 

ఎన్నికలడద్య్వ్యా రాస ఏీఠ్చర చవలయయున నియు 

ఇంతవరకు ఉపాధ్యాయునికివ్వని అధిక 

ధరల అలవెన్ను పెంపుదల ఇంట"స ఇప్పిం 

చవలసిన దనియు తీరా శ్రనించి3, 

ఆం౦ద్రనాటక 

కళావినూనుల సభ 
నుంగళగిర్తి బూక్ 14 

అంధ్రశ్షాటక కళాఖినూనుల ఛథ 

బండా కనకలింగక్షరఛావుగారి అధ్యక్షు 

తను మంగళగిరి లక్షీ నృసింహస్వామి 

స్మత్తములో జరా వివిఢ (ప్రాంత 

ముల నుంచి గాన కభెకోవిదులుు నట 

కలు పండితులు వచ్చిరి 

ఖహ్యాన సంఘాధ్యతులగు శ్రీ ఆలూరు 

రంగచానముగారు 'తతినిభులకు సాగ త్త 

మిన్ముచు వాటక్షకొళను గూర్చి (ప్రసంగిం 

చికి (శీ రాజా ఇంకట్యాడి అప్పారావు 

బహుద్దూ ర్, (ఉఅధ్య్యూరు శాజాశారు 

సళ్ళను (ఫౌరంభిం చుచు నటకులు నాటక 
ఢథూపము శా డేళచరి బ్ర అం|(భుల ఉత్కృష్ట 

తను పజ జలలో ప isn శావబించ 

చెప్పిరి, తీ జ్ కొన్న లనడ్డ సత్య 

_నఖన ఎలా. వుండ లసినది శాటకముల 

కచన, భంగ. సతి మోగ నటుకుని. గాలి 

పతక. శ్ర్నులు క్లున ప ఫూరుష్ణల. గౌరన. 

"సాధి! ఫదాంములు మొదభచ - విషయము 

. అను "సంచి (వసంగించిరి, 

(ప్రసంగించుగు తెలుగు నాటకగచన 1878 ' 

నుండ (ప్రారంభ మయినదనిఎకు అార్వకవు | 

|. బేదం స్కృృతీములోే చభియింపబకిన gn 

“కములు తెలుగుతో కిక వ్రలు తర్భనూచేని 

అగ్యశంలు 

- మొన వాటకములు (ప్రదర్శనకు యు“ 

వల యుననియూ నటకులకు శాస్త్ర (కొర 

ముగా లితుణ యీ పరిషత్ భా ఏర్పాటు 

వే చేయు నట్టు " లంయున ఏయు ఫ్లూనుక్రాన 

| చెప్పు చు నాట్య కల్ల గాన కళలను నూరి 

విపులముగా ఉపక్యనించిరి, పరిహతీ 

శార్యదర్శిగారి అభిఃందనములతో. సభ 
ముగి సనం, (క్వ వి 

క్ర వ్యా ని స్టు అ 

రాజీనానూలు 
గన్నవరం తాొలూాశా 

లోని మీడూరు (గ్రామ, కమ్యూనిష్టు చై చెతు 

సంఘ సభ్యుడు ఎలమంచి ఇంకటక్భృష్టా 

డిగుళ పొాటెం కమూ్యునిద్దు రై రెతు 

సభ్యుడు వై మే'శేని వంకట కృష్ణా షె 

గార్లు ఈమ పార్టీ సభ్యత్వములకు 

తెలీయకేనీరి, 

సంఘ 

తావు 

శాణీనామా' నిచ్చినామనో 

దు యే 
» డు 

. దుళ్ష్ లాన్ 15: ఈ (గాము కయ్యూ్టూ 

నిష్టలు చామాల కోటిలింగం పచ్చి పులుసు 

.నెంక్" య్య తేను పార్టీ సభ్య త్వ ములకు 

రాజీనామా ని చ్చినామని “తెలియ జే సీది. 

వెనా4లో కమ్యూనిస్టు 
ఆం స్ట 

తెనాలి. జాస్ 15: పట్టం కమా 

నిస్తుపార్టీ తాన “సన్నని, 

'సానిక 5 స్కై ల్ ఇన స్ రు జబ ఆను 

[గవాం భలిన స్ప మ wa ఆంతా క 

సి హో జ శాందయ్య గాగ్గ 

కంత పల్లీ సోదాచేసీరి, (కాప 

జాని 
జి 

ఇబ్బలాటటో పౌాల్లాని పారిపోయిపచ్చి 

గాగుకొనిన కరా ఇంకెటేళ్వరు ఆను 

కమ్య్యనిస్టును ఆకెస్ట? జేసి తీ కా నిపచ్చి 

పడ్ జైలులో రిమారడ్తులో నుం-దెరె, 

కంగా SENS 
క్ల న్యా నిస్టులనుగురిం చి “తష సౌవించుచ్చు 

వారిని మన చేశవానులు గా వకెగణింపరా 

దనియు వారికీ మన దేశ కేకలతో సీ 

మాటీం సంబంధం లేదనియు,జయ ప్రకా? 

a a 
గారం చెప్పు! ‘ 

ఉపాధ్యాయుల సమె 

అఫీసూవద్ద 
శేగుసెనగనూ నె: ఎక్కు సెల్లర్ 
(టాల్ఫోలొ 

(కిల్ఫొటాక్ళుతో పహ 
(గ్యారంటీ 

త ల్లూ శౌ లో సె 

టారు, నానుభతడా పరం (గామాదులలో 

గన్నవరం, జూస్ 16: ఈ తాలూకా 

* మదరాసు జాక్ 18: 

శేరుసెనగ ఏ (148 శా 18 ఎక్కి 

ళోసా గిడ్డంగులు మెనీకా (నీల్బుటాకు 

వోనహా త బజారు రు. 142, 148 
(ఆయు శ్రనారు 

రుం 

కఠ, 300_0_0 

(వ్యాషారంజగ గ లేదు 

అముదం బజారు జెళలివరీ = కు సపెల్ల థ్ 

పర్ ఇంగ్లీ మకౌోండి 500 పౌనులు గలది 

ముదటిరళ్గర రు, (వ్యాపారం కేడు 

ఒంశౌయనూడి (89 పొను గల కచ్చా 
రో రకం CA 25-8.-ఏ 

, ఇంగాడు_వెండి 4 మధ్యాహ్నం 

ళ్ 

1 గంటకు సవరను 1కి ఎడ్వర్లు బొమ్యు 
నిల్ఫుటాక్సుతో సహో రు 76.8.0 పెట్లా 
బంగారు తులం 1612.0 Sranans 

1154.0. సీనవెండి తులం 100.8 (గాడి 
178 8.0 తులం చెండి 1-13-0. 

పంచచార 

2 ఖందర క్ వారినగర్ న హా 105.08 

తి అండరు క శకాన్నూరు? రు, 1060.9 

ఆభ్వూదా? (25 షాను దు 14.4.0 

కలకండ ' (25 పౌన్సు రు, 14.8.9 

న్యూయార్కు దూది 
నూ్య్యయార్కుుు జాక్ 171 

భా a 86,41| ఆకో బరు 
మ్ లు 

83,24 [88.25 డిసెంబరు శిలి6ర5 | 

మార్చి 2,45 | సే 82,22 | 

భా 31.80) అక్టో బర్" 29,78/నా, 

మిడ్లింగ్ హోజరు 88.19 

అక్టోబరు (గరిస్టథర) 88.25 
(క నినధర్స 82.98 

చిత్తూరుజిల్లా ఆహారసంఘ 

సమావేశం 
తిపవత్తి జూన్ 16* చి ఘర రుజ్ ల్లా 

ఆదోరసంఘు సమావేశం శటినినం తగు 

పతిశో చిహీరుశ్నా కలెక్టలా జౌ ని, 
అ పర్చ్నుగాకి అభ్యషతన జరింనది, 

(థస్వశం బియ్యంనిల్వ ఇహాలినంతే నుం 
దుటవేత్క బియ్యమును ర్ నుండి శి జొన్సు 

లకు పెంచి (ప్రజలకు యిప్పీం వలయు 

నని తీశ్మానిం చికి, లిరు_క్థని 

We 

మూత్రం, ఖావ్లులం త్రవ్వుట క రు, 750 అను 

బగనస్తన్న యి, న బడుచు నట్లును 

తిను ట్ర్, చిప్తూరు చంద్రగిరి తాలూకా 

లకుకూడ “పి విభము గా "సే బోనన్ను 

యిప్పీంచ లయుననీ Wh a 

భారతే డేశమునుం క వు దో గ్ ము ను 

పశచ్నివోవు .' బిల్లాక ెక్టరొ 
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