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జన పట్టణము ₹227-వ

న ంస్ఫటము న

క్ష]

| పై

నం జూలైనెల 16-వ తేది కోసి?
నివారమ

ర్రగశక
క
ాతకంవక్సం అ

ఆమ్మhie
జనమువ
గొన్నగొవ్నతారీఖే జీలనవేలు

sol

బహుళ మం

గప

సంచిక

మంచిమందు.

టు

అమ్మ శాంజనము అన్ని ఏిధములగ

యోగ్య తావక్రములు సొందియన్న డి

శోప్పులకు సంజీవివంటిది,

తలనొవ్వులదూన్సున్తు బాయు పో ట్ల

ల.

జ 'ప్పుత్కు పొర స సపునొచ్వుల జారవోలును
ae
సలు
జోట్లబోగొ ట్టు జెణుకుల ఛేదించున్న,
+.

పానము గలుగదు,
చక్కని డబ్బితో నవా నీసా 1.8 0-IC»§
డజకా 1-క రు 6-40 ఘు.
గ్రోకియింట ముఖ్యముగా నుండేడగీనడి.

షభ దూపునూపున్కుదజ్తను తగ్గించును '
దురశను తొలగి నును,
ఈ మందును రుద్దణా'ీ జమట

పట్టుట

అమృతాంజిన ౦ టిహే
క్కి? మ. మాను

కలన శరీఠమండలి డుష్పదార్దములను తొ
అగించును, నొవ్వులం తగ్గించును, విచేశము
ఇలోశూాడ

చీటీ చూచి కొనిన

వారుచున్నా
రు,

849, ఫేరిరోద్డు, ఫోర్టు బొంబాయి,

ఇండియా పభుతుమువా
ప

నూటికి నాల బుగుంవడ్డి బుణ్యహత్ర ములు 1934-37
రూ 94.88-0 చొప్పున ఇవ్యుచేయబ ఏదు వన. 1984RD
రరర మూత్ర వాపసు చేయబడును,

- 1927 సంవత్సరపు నూటికి ఆరవడ్డో చాన ల్

మొడలు 1987 సంవత్సరము

లోపు"

ఈబుణ మొతము

రనత్పరముల "కాలవపరిమితమై ఇష్యు చెయబడిన మున స్యృగములు,

1928

గ్క్టీ
వడ్డి
వ డీబుణష్మతములును జొచ్చి ఈన్తూతే? ముణక్కత్రములను " తీశికొనవచు ను, ఈ రెండు రకమ్ముల పాత వ
ముగు సల

కొత్తబుణషతములు నబ

రొళటానముగ

బోనను

ఇవ్వబడును. 1927 సం॥

ఈ

|పాఠశబుణషత

జూలైనెల మ వ శేడినుండి 1927,

ములకు

192;నలి!" జ్ఞ 8}

\

1928 సంవత్సరముల :

డ్రైకొనవచ్చును. 1927 సంవత్సరము జూకై 20 వ తేది నుండి రొక్కము ఇేల్లించి ఈ

న

వర్హేసిపు

బదులు సమాన

రలేకాక మొడటీ రక పుష్మత కులకు దూ §-4-0 రెఎన Mos

ఇవ్వబడును,

నూళు

రూ 12.9-9

'బేవవరకు

టై "లేక రై చొన్వన

చెల్లించి

నూతన బుణష్మత్రములను

శతములు

వలి

య్

న్మోతన బుణవత్రములు తీశికొనవచ్చును,
శ

జై క

థాదాపు 24 కోట్ల రూపవ్యముల బుణష్మతనులు విక్రయ మగునంత వరకు 19873
చ వ బయుణప త్ర
ములు రొక pss
అంగీకరింపబడుచుండును,.
కొనుటనణ గాని

1927 సం॥ జూలై £0-వ చేది సాయంకాలములో పుగ కోక్కునువల్ల

ని1927 వ జ

శశ కోప్సికన్న ఎక్కువ మొ చట నములు మికయమైన వో రొళ్ళు మిళ్ళిననాత్ని గానా పా

ఇవ్వబడును.

శేములను మార్చు

ss బంకగా తులు
జు

1928 సంవతతరపు బు౫ప త్ర
శ ములు ఎట్టినియమము

హద్దు "లేక ఎంత కైన నను సరే 1927 సంవ

త్సరము జూలై 80- న్నశేదివరకు త్
ఈ బుణష్మ్యతములను కొనదలచినచారుు, ఇంపీరియలు చబ్యాంకి ఆఫ్ ఇండియావారి హెడ్ ఆఫీనునకు గాబ్మ ఏ _ాంచి ఆఫీసునకు 7గాన్ని
కలకత్తాయండలి కరెస్సి కల్మటోలరు వారి కార్యాలయమునకు

గాసి

బొంబాయి

డిల్లీ నగరములందలి

ని మృచాస్ము బర్మాయందలి అకౌంచుంటు జనరలులకు గాన్ని లేక (పభుత్వపు జిల్లా 'గ్రుజరివారివైననను
మ.

సంబంధించిన పూర్థి వివరములు

1927 నంవత్సరము

జూలై

కెన్సి డిప్యూటి కం

ాలరలకు

దరఖాస్తులు పంపుకొన వచ్చును,

స్ప 'లేదిన "తేమ (ప్రభుత్వపు అధికశాఖ
పారి చెం

(x యఫ్/27 (పకటీనయందు ఇవ్వబడినవి, ఈ (ప్రకటన (కులు వైన వేర్కొనబడిన కన్ని కార్యాలయముఇరద్ను
దును చొరకును,

యఫ్, 19,

|.

.

శరీక9.వ 'నం। జూలిజెల 16వ తేది శనివారము

ఆరేథ్రవ్రీకీ

వీటియొక
నుగుణముతీనుగుజించి యిదివరశే అందరికిని
బాగుగా దెల్లచాట్లయెందును తెలిసియున్న
ది.
అట్లు

తెలియని వోర్ను1ఆలసింవక

రవీంద్రుని సందేళము
జావా పర్యటనో జ్టేశము

త త్మ

(పాఫనరు నీతికమార

మా తోకామయహార క స్తోరిమాత్రలను
Regd

నిమా
re
నిదర్శనము,

"తెప్పించి ఒకదఫా వాడిన మోకు మికిల్ట్.లి కృ_పి

(ప్రతిదినము అడుగకయే

TradeMark నూకు వచ్చుచున్న (ప్రశంసాప్యక్రములే |
వ్
ఇని మేలైన కన్తూర్సి కుంకుమఫువునుఅవూశ్లసేమెన ఓీనధులు మొదలగునవి చేర్చి కాస్తో)క్షముగా తయారు
చేయబడినది.శాంపూలముతో గాన్వలిడి కై జాన్స్ పయోగించవచ్చును. పలువిధ- .జ్వరముల్పు దగ్గులు శీతేలమయు,
క్యాఆజీర్థ
రము 'స్టేస్య కడుప్రజ్యరము, కము

ప్పే పిలల పడిశమ్యు (ప్రక్కల ఈడ్పు, అగ్ని మాంద్యము, మలబదము

నీ బలకినత 'మొదలసవాటికి వ జాయుధమువశతెో పనిచేయును.
టా
న!

నా

250-800 మ్యాతలు

(స్రీలు. పసిపిల్లలు ముసలివారు.

మొదలగువారికి

గర బుడ్డి 1కి ధర కు 0-4-0 పోస్ట్రేఖర్చు 0-4-0 6 బి, పోస్టుఖర్ను

| తో సహార్చు 1-8-0 12 కి ర్పు 2-8-0, 25' ఖైర్పు ర-8-0,

భీవగ్ రత్న పాళ్యపు వెంకటాచల పండితులు, ప్రాప్రైటరు,

స్ట్రీమరులో కింగవూరు నెళ్ళిరి,

శేవువద్ద ఫర ప్రముఖులు జతర వచ్చి వారిని సాగనంపీరి,
వచ్చినవారిలో (ప్రముఖులు న్యాయమూ ర్తిచింకటనుచ్బారావు

గారు వారీసత్కి గా॥ వి, రామదానుపంతులు, ్రీమతి ముత్తు
లక్నీఆన్మాళు, దె! బ| జ. నా రాయ *స్వామిశెట్టి ,పౌన్గగలు

రాజ్యా యస్, ము_క్రీయ్యమొడలిి బషీరు అశామదు సయ్యగు
గార్డు,

అసోసియే జెడ్ (ప్రతినిథి సందర్శింప రవీంద్రుడు ఈ
'క్రిందివిధమున చెప్పిరి?

“ప్రస్తుతము భౌ రతేవ కయ న నిరుత్సాహము నిర్వీ

శ్రీ సీతారామఘవ వైద్యశాల, మైసూరు.
౦గు

నిన్నటిదినము స

రక్ష

TRS

చటర్జీ డిలేం్యద్రధీరవర్మ, నళేం

(దచాధ కారొణార్లతో డాక్టరు రవీ ద్రనాధ టాగూరుగారు

ర్యము (ప్రబలియున్నది.

అందున “సర్పడిన చింతవల్ల నేనుఈ

దూరి జేశిపుయాత్రకు పూనుకొంటిని, ఇండో...వైన్యా ఇండో

WEE

చేసియా

క్విక్స్టార్రింగు
సై
శసిడీశలు క్రూడాయిలు యింజను

బేశములవారు మన పూర్వికుల

ములనే (ప్రమాణముగ

ఆధ్యాత్మిక ఆదర్శ

గైకాని యాండిరి,

పూర్వము భార

బేశము పవిత్రమగు పుణ్యాతేత్రమగ నుండెను. తేక్వవిచారణరో
యిడి రండీ నిమినముః + *జీ పరయిజ

సీతిలో
నుండగ నేపారుఆగను
ఫ్
బట

కలకు వుండే అపొయములు
గాని చమురుఖర్చు _

కెపీరు

y

అగుటలో

గాని

(బాంచి:.మెయినురోడ్డు
586

వరకును ష్టావలో క

భారతీయులు పరడేకశేమలందుకూడ భా

(పపంచమునకంఠతయు సంబంధించియుం
డేను, ఈ పూక్వౌన్న

ంపరుగలవిన్నీ 3 బలముగ ifr

త్యమును కొంచెమైనను గు_ర్జెకగనలయునను ఉజ్లేశముతో ీ నీ

చున్నవి, దరలం

TR
TTR,
టంపర్భటనము _పారంఖించితిని. (ప్రస్తుతము భారత దేశేమన వివిధ

గా యున్నది,

“సోల్యేజంట్లు:....ే, యల్, శాత్రై తుడు కో

విజయనగరం,

మానవ! పేను ఫా భాత్ళళ్వను

రత విజ్ఞానసంపదను చెవజల్లిరి పూర్వపు భారతీయుల చరి|క్ర
గొప్పన్యా_పీగలిగి ఒక్కొ
పదేశమునకు న్యూత్రమే సంబంధించక

యింబజను

న్నూ మి

జేలళోొలడి ఆతి తృప్తి
పికరముగా పని

6 మొదలు 75 గరముల

తరుచు

త్యాగమే ఊర్తమ ధర్మము?

చుండెను,

వెల్లివిరియుచుండెను.

|

వ

యమా రేస్లో లేదు ఆ
ఆరి సరసము

పరిగణీంపబడు

వు. లోడులాగుటలో

లేకప్తోవ్రటలో గాని దీనిని మించిన

ఖాలి

(ప్రధానకార్యముగ నుండెను.

ల్లో

మాం
బబ

జాతులవారు మానవులయందలి

అత్మపదార్డ వొంక్క-టియె యని

గు_ర్జెరుగకున్నారు. బెచార్యము సత్యాన్వేవణన్సు ధర్మదృష్టి

12, తంబు'వెట్టివీధి,మదరాను,

ఈ పర్యటనమువల్ల మన _కేర్చడి వివిధజాతులకు సమరస భావ

కానుబంగారమునకును మంచి జెండికిని గ్యారంటీ చేయగలము.

మేర్చడగలదని నమ్ముదున్నాను.”

కరంచందు చబిల్ చాను, బంగారు వెండినగల్ట
నర్తకులు 487/8 టంకసాలవీధి సాహుక్యారువేట ఇ దాసు,

రయానతు, అలామను ష్మతికల కేసు

8187

Hrs

;

కర

ఢిల్లి, జూలై 14 రయాసకుపత్రిక టాంకోన్టేు బొ
రసత్వేసందర్భ మున గావించిన నూచనలు తనకు ఇష్ట ములేనం

దున రయాసతు పత్రిక
పె నింద లారోపించుచు వ్యాసము (ప్ర

దరఖాస్తును పరపిన క్యాటలాగు

ఉచితముగ వంఫబడునా.

588 భకకలర లరలకరరరథలిలలభర రగ క86పకలభతికకికలకరకలకలకర
గ
ర

కటించెనని ఆలామను

పృత్రికాసంపాదకుని పె శీచు చేయబకె

ను ముద్దాయికి జెయిలబులు వారంటంపబడేను,.

1 వలేదీన విచారింప బడును.

శీను అగస్టు

(శీ [పెను]

ది॥ బ॥ టీ, రంగాచారిగారు

బక నోమ్సకమైన కేట్టుబాజ్

స్ఫోర్టు 7 గురు కూర్చునే mn
ంస్ట్

క్రాలంబూ జూలై 34

పోర్టు12౨ రు కూర్చునే బస్సు

ధర ర్పు 2150

ధర ర్చు (యం

జీటిదినము అస్త్రేలియానుండి కొలంబోకవచ్చిచేరిరి. కాని చార
ఉత్సవ హూలసందర్భమున భారక దేశ ప్ర (హ్రాతినిధ్యము వహీంచి

దేశమున గౌరవము తెచ్చినందులకు అభినందించును రాజ! ప్రతిని

ణే
ఢి
తె
దాదాకు
జలులుడా
క
ఫకియుశలి
మైకు

ధిగారు ఆచారిగారీకి తంతిలార్థప పిరి, ఆచారిగారి పర్యటన మ

పట్ల ఆస్టే లియా ప్రజలక భారక డేశపుప్రజలకు ఎక్కువ మైత్రి
కలుగగలదని రాజ్యప్రతినిధిగారు కనఠేంతివార్హయందు నమ్మక

రో నడుపుటకు ఖర్చులు మిక్కిలి త స్క,కారు సామానులు ఎప్పుడును సరజ్రమ్మైన “వలకు దొర

ఫీ కును. ఫోర్డుకార్లు కలవారికి, కాకు.యరమ్మతులు పూచీగ్గా చేయబడున్లో

మును నూచించిరి.

పెట్టుబడితోళొని గొప్ప లాభములను గడింపుడు. నిర్భంధేము చేకశ్మే వలయువారిక్కి
నేడే కొద్దిపె

సాంఘిక సేవ

అన్నియు మం రుజువు చేస్తీ చూపబడును,
'్ల
స (కింది కండెపెసీవారివలన
ఖరీదు సులభమైనపద్ధతులలో చెల్లించుటకు 'యేశ్చాట్లు చేయబడినవి.
4

ferFoRD STORES

౧న
గమ
మ;
sete

& SERVICE

STATION,

యదునాధ

.

BEZWADA

శంతి
ననా
త
వలి
9
939333092
RSE వతిత9

ఫలములు.

తూర్పు గోచావరిజిల్లాలో నీ కాన్చిలు ఎన్నికలగూర్థి గురుజ్యోతిమోలయమువారు శృప్టినజోోస్యయు సరా

(కాంగస్ ప

సర్మారుగారు

వీద్యార్థులకొసగిన హితము

Sole Distrilutors of Ford for Kistna, West Godavary, Guntur

నిజయెనందులకు వారి "నంతయు అభ్గినందించు చున్నాము,

ది! బ| టి. రంగాభారిగారు

కలక

జూలై 14

కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ శ్ర

వైనుఛాన్సలరు Esఫెసరు యదు సోధసర్కాడుగారు నిన్నటి
ద్నను వి
ద్యాద్థలసభయంి దుపన్యసించుదు ఇట్లు చెప్పిరి.

రు “ఒకసారి మానే న్ా

స్తాంఘేక' నేవ విద్యా భ్య్యాసమయునకు సంబంధించిన విమ

శరికీలింప్రడు, తమ జూతకముగాన్వి సరియైన జనన కాలనుడియ లనేగంటలుగాని నలో లేనివారు ఉత్తరము 'వ్రాు
వయన్సు, మాకు పంపిన జాతకునియొక్క. “శరీరము అికృతి మ్మ లక్ష్మ"ములు,రము సోదరసోదరీలు) మాల వ్ Hai

యనుని విద్యార్దులు గుర్తకుగవలయున, భారతదేశము నందలి
విశ్వవిద్యాలయ యులు ఈ సిద్ధాంతమును ఆదర్శముగై కొనుట లేదు,

శా మిదినరలో ఆచేకమంది జ్యోతిష్కులచే తమ జాతకవమును (వ్రాయించి

4
చావానము సంతానము, శ్యత్రురోగ బుణముల్య కళత్రము అఆ

వ్యయము మొదలగునవియ

రాగ్యయ స్ సిళృథాగ్య విసషయములు

విశేమోంకేయులు (వాస్ పోస్టుఖర్చులు భహీ రు 2లకు వి, పీ, గా పంెపిదము

ఈ

మ్యులాభము

ఇవక్టినచ్చినచో

(తానీ
చంస్రూర్హ జాతకము (గ్రవాన్ఫుటము, అనవద్దు 1 వట్యద్దకట్టి మహాదళాంతర్షశలతో, ఆయున్టాయము ఆ
కా
చంపిన
చామముూగౌని
త్రముగౌని,
జన్మనరే!
చేయవలెను,
అడ్యాంను
ముందుగా
ల
ర్
భు
భు 10 లకు పంపెదమ, ఇందుకు
శక శు రీడింగు సహో చం! ఫలము రు 1-కు0 లకు వి, పి గా పంపెదముః

గురుజ్యోతిపాలయము,

(ప్రశ్నే 1-3 0.4-0.

వరిజిల్లాం
గోపాలపురం కొత్తపేట పోస్టు తూర్పు గోడా

పౌళ్చాత్యటేశములందు

విశ్యేవిద్యాలయము లందలి విద్యారుల

విద్యాభ్యాసయుకన్న సాంఘీక సేవచే (ప్రధానముగ పరిగణించ

చున్నారు, అందుచే ఫభోరతదేశప్ర విద్యార్థలకన్న ఆంగ్ల దేశము
నందలి విద్యార్థులకు లోకానుభవము అధిక ముగనున్న ది, విద్యా

పపము

8018

ద్ధలు పౌరువముగలవారు.

un

జేళమునకు (ేయస1రము,

పరిశుభ్రహృదయు లై యుండుట

ET

(చఛభవనామ నం! అపషూఢనమూొూన.బ|! ౨. శనివారము

గ్ా
Candidates
Master's Chass,

ఆంధ్ర

0:13

గాంధిముప హ్
జాతకం

Telsfraph and Station
Fun rticulars and Railway

(ఫునర్వీమర్శ) ధర్మనందనుండు మొదలగు

Annas stamp, Fare Certificate స్
Apply యాగా కాక TELEGRAPH COLLEGE,
DELAHL...

జన్మించిన రాజ (సింహ

కొందరు

రాశాజులు

లగ్న ముగాని వృవభ (యెద్దు) లన్న

శాట్ మృాగేంద్రః వృగనాయకః

హరిః

పంచాంగములందు భాద్రపద బహుళ చ్వాదశి మహో

త్యునిజయంత్యుత్సవము (తాయుటగూడ చూచిచాను, వంకట

జాతకము అయియుండదు, రారాజులు జన్మించినందుచే రాజ
లగ్న మని చెప్పలేదు. సింహరాశళికి సింహః మృగారిః మృగ

2598

CEA

3

డై

పంచానః

రాజూ

మణయ్య'గారు విమర్శించిన ప్రకారం ఫలములుగూడ విమర్శించి
నచో

యా

సింహాలగ్న మందు శాంతమోర్రు లు' రారాజులు

యోగపురుములు చక్రవర్తులు జన్మించరని చెప్పపీలు కేదు, శీ
మన్మవహోభారళకథాపధానుడును నీతికోవిదుడును భధర్మసంరకు
కుడును ఆయిన భర్మరాజుగారు యీ లగ్న మందే జన్మించిరి,
ఫూనా్ర్రీమంత బాజ్విద్వ(శ్చభుమహా
రాజావా రీ లగ్నమున

జన్మించిరి, ఇటలీ (ను జేశప్రురాజాలు యీోలగ్న మందు జన్మీం

భవివ్యర్తును గురించిన క (ప్రశ్నలకు ము

ర్పు1-0-0. వె (ప్రతి (్రక్నేక్వ్ల(40. వి, పి,ఖర్చులు 0-4-0
అవును, త్న్.(వాయ్యేక్రాళమును
"తెలుపవలెను.
975
శల

చియుండికి,

ఇట్టిసి౦హ రాజలగ్న మున మవోత్ము "జీల జన్మించ

కూడదు! ఎద్దుళగ్న మునకుగాని కాంతమూర్రులు జన్మించరనియా+
శీవలము లన్న ప్రధానఫలములే నాజాతేక మును |భువపరచునవి?

హనునూ౯ వహ? తిరుత్తం

అట్లు నమ్మగూడదు, ఈ సింహలగ్న జాతక పీ
పీకికకు ఆయుర్ధాయ

విమర్శన వేసినచో
3-0-00.

చరక చీకిక్సాస్టానచన.రు 6
అంధచై వజ్యరత్నావళి'రు, 2 భన్మప్రకాశిక రు, 1
యర ws
"డాక్టరు

యోగం

కృన్య
మా రికాక్రీ :లెజపాన,

స్తత జాతస్తు ధనవాక రాజవల్ల భః జాక్ కానుభవసారము
వ

చుట లగ్మాష్ట్రమఠాజ్యాథిపశులకు సంబంధము గలుగుట

యాధిపతి

తోనున్నూ కలసియుండుటచేళనున్నూ వ
లేయః కంఠీరవః అను పదివిధముల పేర్లు, చెప్పదగి యుండుట

నున్నూ ఆరూఢధనలాభాధిపతులు

సె(వాసీన మహో
వల్లనుకూడ రాజలగ్నమని (వ్రాయడమైనదె. పె

న్నూ

త్యునిజాశక ము2-వ ఆక్టోబరు 1869-వ సం రమునకు సరియైన

శుక్లనామ సం భాదపద బహుళ ద్వాదశీ సిరవారము ఉద
యాది ఘ॥ 58-48 విగడియలకు మఖానక్షుత్రయుక్ష చతుర్గ

మాల్లరులు, కోర్ మేకరుల్కు ఫర్ చేస్- మెన్, ప్యాట
క్ మీకరులు టర్నరుల్యు (కిల్లిరులు మిల.ల్లరులు: “ప్పానరులు,

చరణ

ఫీట్టరులు, - రి
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వారపు ఆంధ దినప్యత్రికయందు కర్రి వెంకటరమణయ్య
గారు

కో లిమ్మేకడ , మాన్

& to. Ltd.,

ఇంకొకవిధముగా (పకటించిచారు.

P, B. No. 60, Madras.

ర్ స్ థియేట, <<

ఆ జాశకము చారీ కెట్లు

లభించినదో
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wm ద్వంద్వ సావాసముఖు”
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(ప్రచురించిరి. చారు తెలిపిన విధమున గతమష్టియంచెన్న
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యపడి

సడిశవమిని ఊర్మిళా దేవగారియెదుట (శ్రమాణముచేసిరి, వారీ
ట్
జాలక
అని!
సైద్యః లలభోనినారికి కోలు బట్టలని గ్భుటకు ఉన్ని ధార

లును

మును తీసినర్కు ఆని వెయరుసతి నాకు డార్జీలింగునుండి "తెలి
ఇను, వారు డీతగా నటుల చ చేసెదరని నమ్మెదను, భాలమంబి

అక్కడక్కడ కొట్లాట మహత్వములు,

పుడు
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వాగ్చానములు చేఢాబరుగాని

ఆశతేశేయుళోే

అవల

వానిని నెరనే

రారు: “పని శేని సివవారు తేయాకు కాఫీతోటలకోపోయి పలి
చేసినరోేజుకు శి అణాలు

కూలియిచ్చెదలే యేల

చోలమంది అడు'సచుందురు,

పోగూడదని

$

; డెను 14 క్ట ను అమలులోనికి లేబజెను, ఎంతమంది 7౫

వ్ :

8 గాయపడిన గారిని వైద్యాలయమునకు

గాయపడినవారిలో ఇరువురు రాత్రి మరణించిరి,

నియమింప బడిరీ.

కోబ్లకొలది (ప్రజలటుల జెళ్ళగోరి

.

అంత్య (క్రియలు అల రులు జరుగకుండే జరిగి పోయెను.
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శేపద్య'మా తెలియుటకు

ల

గూడ జేర్చయుడినది. విశేసోర్థము లుండుతౌవున (క్రింద నరము
(వ్రాయంలబకినది. భారత్హోంక గంక్మేమ, గొప్ప దీపిక గలదు,

మూడు

ల్యన్నుల
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ను బొదమోదబడిరి. వారిలో. ఒకడు మరణించెను,
ఒక కొలవభో

హోలాస్యమాహాత్మ్య మనబడు

పడెను, వీరిని ఆంక్య క్రియలనుండి తిరిగి వచ్చిన గుంపు చంపె
నని తలహబ'డెను. 12 వ లేదీ రాత్రి కాంతముగ

గడ చెనుగాని

8 న లేదీ యుదయము నైల్వే లైనువడ్డ రెండు హిందూ శేఎ

పాఖ్యానము

మధురాపుర మాహాత్మ్యము

.
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క

విచ్చిత పాదుకాపట్టాభి పేకనాటకము 0-12-0
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డావాజ్ఞుత వాసము +
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కంతివిలానము
త్తముట్ యాద్
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ఆం శ్రీమద్రామాయణము.
ర్హీ

ములు కనుప డెను. ఒక శవము నూతిలో దొఠశెను, 18 వ లేదీ

యుండి మా, 7-7-27)
అల
వాంనతు లయునయాకూ.

(ఈ. టి

శ్రీ
శ్రీఆంధ్రలలి

శిండు హీంచూ శేవములును ఒక ఇొవనున్న హీందువుశును కన

లాఫ్కరము,

పడిన హిందువులు & రు, పోలీసు విచారణ జరుగుచున్నది

హీందువులు గాయపడిరి. జక శ్లీడరును ఇరువురు .నహదరులు

వగా నుందునుగాని ఖర్బుమిక్కి-లి హమ్పుశానుండును, ఇండ్ల
కడను ండి పని చేసినచో కూలితక్కున గా - నుండునుగాని. శ్
చాల.

మందలి బ్వేషోసదేకములు చల్లారలేదు, మొదటిరోజున
గాయ
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తక్కు
డదు. వారిండ్లక డేచే పనిచేయవలెను, కాన ఆదాయము
వగాసే యుండును, బొంచాయినెళ్ళి పనినే సిన కూరియెకు.

చేయుబయీ

యుడు గాయప డేను. అంగడిని ముట్టడించిన నుహమ్మదీయుల

గంపు నొకదానిని పోలీసువారు ెల్లాచెదరు గావించిరి, నగర

(క్రీమదా ధ్మబజ్జీక్శండ సపురాణము న

ఒకచోటమా(త్రము క _త్రితో నొకరు పొడుపబడిరి, చాలమంది

కావున యిండ్లనర్లిరనుండి పః

కయు హాప్రులు మూసీయే యున్నవి. 14న లేదీన ఒకమహమ్మాదీ

కాని ఫ్లూర్తిగ విచా

న్యాయాధికారులు

అక్కడక్కడ

రాళ్ళునసరుట తప్ప ముల్టానులో అల్లరులు లేవు. గుkవారముం

ఇవన్ని చరూ

ననుగూడ నది బార్కి సాధ్యముకాదు, , వారు వెళ్లినను లాభముం

మిక్కిలి తక్యూనగానుండ ఏను,

అ, (పె,

జూ లె 15.బుగ నారము ర్మ తీనుండి

గొనివచ్చికి,

ను సాయుధ మైనకారులు నాలుగును 12-వ లేద వా

6 ,హీ౭ిదువులు

11. ఒక సిక్కు మరణించెను,

మూడు ళ్నీష

రింపవలసియున్న ది, రాథ్రి శాంతముగ గడచెను, గుజ్జుప్ప దళము

మునకు వచ్చెను. ల్ గురు అధిక సహాయ
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బానసపడీనవి. మరణించినవారు ఇంతవరకు మహ న్ముదీయులం స్ట్

బీవిగారు ఖస్టరునునార్చీ మాట్లాడిరి. వీవలకు సహాయముచేయ | డి పోలీసు రిజర్వులు పిలువబడెను, పిశెట్లు ఏర్పాటు చేయబ
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హిందువులు
6. గాయప కిన మహమ్మదీయులు

మ్మదీయులు ఒకయింట చొరబడుచుండిరి.
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శాంతముగ జరిగెను, పాపులు మాసీయే యున్నవి, పరిస్థిపల

వారు దేశీబంగువినమును. జరిపిరి. ఆచాడు శ్రీమతి ఊర్మిళా "లరీ జరుగునని తలచి సెనికులకు కబు5ం పేను. ఇతర జిలాబనుం
గ్ర

పోర
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నాట్పోర్లు
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వాకసై
రులకు ఇరువురు మహమ్మదీయులు Seen ళా
చెను, నూప రెంటు డిస్టీకమివనరు ఆరంగమునకు వెళ్లిరి.

తొమ్మిదిమంది శ్రీల నూలువడుకుటకు

తేదీని

79 అంట ప్లాట్ లిమిమెష,
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వివరములు
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నులాను
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దేశమున

(మో,కకం గాంధివెంగుయిం

ప్

ter

నలుపు

7)

జూకొనెల 15వ

సులభముగ మురికిని. పోగొట్ట గలుగుటేయు, "నుఖోణ్గారము

నిచ్చుటయు కఖిగియుండుటయే,

యమును సేర్పించుట శ్రేశ్చాటు జరుగగలదు. వ హిందువులు, |
వీరు హిందూసంఘుమునం దధిక ముగ వేర్చన లెను. విరితర వత] ey
సర్వ స్స్ ముల

J బది "జ్ఞడంబరము

పశువులను యిచ్చి వ్యవసా|

రత్నము జరుగుచున్నది, భూములను

ములను

ఎస్వుడును.

నియ్యగల వస్తువులతో కూడియుండుఫీయ్య . తేళకళ' మెరయు కాంతి

—

విగ్యనభ్యసించుచున్నారు.,

నిపుడు

యులు మైసూరులో

కను,

వచ ప్పున్న్న ది

పుట్టిన
పెరిగి ఇబేట్టినవి. "కాని న్

' అదరింపబడివచ్చుచున్నద్. పట్లే మకా

605పా

శే కముగా
వారికి పళ్ళే

పిప్రీని hs

స

ఈ దేశమున కలుగు శ్రీతోష్ట 'బాధ్ధటనుండి వరకు గాపాడును.

చదువువెష్పు

చున్నారు. కొందరికి

స జోకును లే
కలిగించి

a

పూచీ చి వంబడును.
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ఈ దేగ్ధవ
కేలానమ్మ

లేని క సకాలమునకు
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ప్రజలందరికిని సౌకర్యము కలిగించుట యశో
“ధనవంతూలను వవ్యత్యాసము మాకులేదు |

ఉమిడి రామయ్యశెట్టి గురుస్వామికెట్టి కంసెస్తీ

మో శెట్టి కష్టము నుండదు,

జ్జ

క్వ చేశేము.
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చైనాబబాటికదక్టు
మదా ను
ము,

వీదలు,

శులిఫోను
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లదని
ననియు అందుచే కార్మికుల అశాంతి కొంతవరకు తొలగగ

వ్
రక

యు

ఆకీ రివ్వాధిశో బాద

ఇబ్బందికలుగని

3

"అడ్ ” మెగ్నీసియాను ఆచేక వేలమంది యాషయోగించి దానివలన

అమోఘమెన లా
గై

భమును పొందిన వారగుట శేత్స

న

మై యిం యిండీయా
విషయ'మె
> ాటుచేరు "విషయ
విధమున యిన్దూలెన్సు యేర్చ

రాసరి రోగ సానమునకు పోయి ఆన్ని బాధల నిఐ_్టీజెం

ప

ఫోకము నని

దెంచును. జీర్ణకోళేము నన్నివిధఢమలర క్షీంచును, ఆకలి మంట రానీయదు. శఈకచై సురే

నా యభ్మిప్రాయము

ఆస్వస్థక్క రోగమునల్ల కార్మికులకు

ey

బాధపడు వారు *చ్రైసుశే బెడ్” మెగ్నీసియాను తీసుకొనుట
శిధిల
వు...
ఏంచిది.
మహాడొెపసము సరాస

(గ

“బేబటు ననుసరించి నిర్ణయింపవమృ

సము జీతములను సరసమగు

అజీర్తి వ్యాధిని త్వరల్, నిర్తూలించుము.

శ
స్త]

లో
కార్మికుల కూండవలసిన హక్కు_ల గురించియు ఈ మహాసభ
వగు
చర్చ జరిగెను, మొదటణివిపవయమున కొంతవరకు అనుకూల

'

Yh
ఆ
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4 rm
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ధ్47,టు

దొక్టీర్లు సహితము దీనినే శిఫారసు చేయుచున్నారు.

ఇ చల్

ిరి. యజమా
(చభుశ్వమువారు మవేో సభలో మౌనము దవహించ

జీర్ణశక్తి యందెట్లి లోపములున్నను

గాని ఈ
నుల (ప్రతినిధిబిర్లాగారు ఈశభూచనను ఆకేపించ లేదు

తీసి యుపయోగించి,

య

సభ్యులోను ను ఇ ఇకరయజమానులతోోను
సన సభుంలత
వివయమై భారతిశాసన

వంటనే “జై సుశే టెడ్” మెగ్నీ పియాను

భోజనానంతరము నీవు పడుబాధనుండి విము కిగాంచి ఏలాటి

చాధ అసౌఖ్యత లేక భోపనానంతరము గలుగు

కలసీ ఆలోచించుట అవసరమనిరి.
సం
కార్మిక సంఘ ముల “నేర్చరుచుకొ నుట క్రైకార్మికులకు
రమగుచర్చ
ఫూర్త వగు అధికార ముండఐలయునను విపయమె త్నీన్

క్రకరోకశి
రకత

ఆనందమును

అనుభవింపుము

అందరి

"కెమిస్ట్రలవద్దన్యు అన్ని షాపులందును దొరకను., లేదా _డేరక్ట ఏజంల్లు అగు ఆల్(ఫ్రడ్

a

యంగు అండుకో, పోస్ట బాక్సు, 40, మద్రాసుకు (వ్రాయుడు,

రే
జ లా

Nanas

ఈవి

ఇటలీ రాయబారుణు
జరి?ను. యజమానుల, 'తుతినిధులు,

ఈవివయ

.
పయ మె (ప్రతిళాలాఖ్మిపాయ ములను 'శకటించిరి
దక్షీణా ఫీ కా
డెను.
ముఅళోచింప ఒకఉపసంఘ మేర్పరుపబ
రా

(ఫాతినిధ్యముండవల

యందలి కార్మిమలకుకూడ ఈసంఫఘు మున

దేశప్రు (పతి
యునని మేమువాదించికిమి ఈోవిపయమై భారత
నిధులు గావించిన సహాయ మునకు దష్నీణ్యాఫీకా జాతుల వారు
కృతేజ్ల త తెలిపిరి,

కౌజికపరీశ్రమయందు జపానువారిపోటీవివయమై మహో

అనాననావాలాలా--.

ములందు
సభయందు చర్య జరుగ లేదుగాని జపొనుయం(తౌలయ

బ వాపు తౌనది వరదలు
టాల్

భారతదేశపుపరిస్పితులు వేంనియు

అపారనస్థము-ది
గరు మునుగుట

గారుఆ తే
కార్మికులు ఎక్కు-వకౌలము పనిచే ముచు శ ఎని బిర్లా

పించిరి. జపాోపిపరిసితులు

జపానుకు (ప్రక్యేకభోక ర్యయు చూపవలయుననేయు. జపాన్యుప్ర

లు

అకస్మాత్తు గా దెబుగ రింతేయు

ఈమహోసభవల్ల గొప్ప ఫలితేము 'లేర్పడకున్న ను అన్ని చే
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మారువాను
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-కోజార్మాతి కొటాటజరిగక
రము 10వ-రోజుర్మాతి
కొట్ల
ర్ గురు గాయపడిరి,

సంధిల్లాలో

జరుబండి

(గ్రామమున మొహ

ఇరువురు మరణించిరి .

మరొక

బినూటినూ గాను

గాయప కిరి. (ఆ. (పె

252. రతి 2/40 గంటలకు పాసెం

గుశ్చురై లుతోడీకొనెను

గు

డు

వై లు

U(గామమన

వరదలనలన గుడిసెనికూలు
ఇంతటి

వరవలను ఈ (ప్రాంతవాసు 'అెన్నడును చూడలేదని

పలువురు

గల కుటుంబము

య

- చెప్పుచున్నారు.

(థీ లెను)

mn

కాన్పూరు జూలై

గా

14___ కాకోరి క్షుబేరము నందలి

వే

(వైక్యు లకు

19, గోవిందప్ప నాయకన్ వీధి మదరాసు.

ఇది (శ్రల్యేకముగా వైశ్యుల ఫౌకర్యమున శే ఏ ర్పాటు చేయ బడినది, మెక శుచిగాను, మ
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ఒక కాస
ఊప సంఘము

నిబంధనలను తయారుచేయుటకు

కు
ఏర్పరుపసబబని
బడినది. వంగ రాస్ట) మన కాంట్లాసు

క
వారీలో కలహము లేర్పడుబచే భారతదేశపు సాకం త్యమయును
ల

ఆదర్శముగనుంచుకొని కాం్యగెసులోనే ఒక్యప్ర ల్యేక కకును
ఏర్పరుపవలయునని కొందరు తీర్మాశించుకొనిర. కాక్మికులసం
'లేర్చరచుట సాంఘికవి దేవ మును పారదోలుట్క

శాసనో

:
ంఘనమునకు దేశమును
సిద్ధపరచుట వీరి కార్య(క్రమమున (ప్రధా
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బళ
నాంశేములుగ నున్నవి.

జికేం దలాలుచెవర్శీ గారు అధ్య కులునను చుకీలకునూర

క

'చెనర్టీగారు కార్యవర్శిగను మహమ్మురు కాసముగారు సహాయ
కార్యదర్శిగన్వు ఎ

యకా.

మల్లికుగారు కోళాధి కారిగవు ఎన్ను

కాంటైసుసభ్య్భులు, స్వాతంత్ర్య ఆపర్శమును అంగీక

కోబడీరి

(ఆ. రౌ

స్

సౌధదర్యముహలుకు ఎదుట,

తగినట్టుండును. ఇచ్చటికి వచ్చినవా సగ తృ ప్పిచెందియూన్నారు. ఫ్

ష్

పొవ్రైటర్కు వి. రంగయ్య శ్,

ఒకసారి పరీకీంచి చూడుడు.
అస

9
త్ర అక్ష

పరిశ్రమఠాల,

- వెండీ గిన్నెలు వరకమ్ము ఏ న

క్ రు

నో దర ఎన గదులు
ప్ర

అం
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నెం 8, కాశిశెట్టివీధి జి. టి. మృదాను

a.

నిం 2/19 కాశిశెట్టివీధి జి.టి.మ్మ చాను,

ము కమలములం దు చేది “కావలసినను
| క్స్

కాజాలు,

శంచములు, తట్టలు మొదలగునవి మావద్ద సిద్ధముగా నం

టోకుగా తీయువారికి
(వకార మివ్వుబడును.a

నూరుమందిసభ్యు లున్నారు.

మూత యే)
ర

BA

రిందువారు సభ్యులుగ చేరవన్నాను.

(ఫీ పెను

(శీరైసు) |సోదరులు అప్పీలు పయ లేదు.

i

సన్యాలు

అప్పీలు జూలై 28వ కేదికుండి విచారింపబకును,

నను లేదు.
రుమరణించెను. మరెవరును గాయపడనై

ల

చాల పశువులు

నళించెను

టనే 8గురు పలెవాంను

కోట్లాటజరిగెను,

Ta

మునిగి పోయును.

DE

బ్లికుపతుమువారు ఒకకా ర్యాలయమును ఏర్పరచిరి, (ప్రస్తుతము

కొట్టుకొనిపోయెను.

య

మరణములు లేవు గాలి చాలామంది

కరావీ జూలై

ఇండ్లకప్పుల పెనిలువబకియుం౫వలనివ డ్చెను

న

———

వ

9 వ శేదిన

(ప్రజలపారమెశ క పనన ములకు లోనై, నగరమందు నీరు కొ
=
బాటు
షా
న్నిచోట్ట 5,6 ఆకుసల లోతుండెను
నాగరికులు కొందరు
గా

కలిగిన
(ఆపు

దని ఆంగీకరింపవలెను.
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దృిబుగర్కు జూలై ]క-__య్రహ్మపు_తౌనది ఫొంగుటచే

తినిధి వాదెంచెను,

శములవారు కలసి ఆలో చించుటచే ఒకవిధమగులాభము

స

వర్తకులకు సరసమైన

ఒకసారి ఆర్లరిచ్నిన అన్నియు మీకే విశదమగును,

లా

ఇ

₹శేటు
ట్రూ

గ్ర

నిమి తామే

మీ లాభము

రపు
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మే, సత్యనారాయణ ఆచారి

19%7-న నరి॥ జాలెచెల 16.వ తెది శనివారము

ఆంధ్రనిత్రి శ్ర

౮

పతాప
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అన

తో

రిసాలా వ ర్రమానకేను

కసూరి మాతలు
అడు

న

నో

ఎంతలా.

ట్రంకులోని (స్ర్రీళవము

మిక్కిలి ఘాటును సువాసనగలది _ 885?

1.2 మ్యాత్రేలను ఫుచ్చుకొనిన

ఆవంచనముగా

రమీగాక అజీర్ణి ము వాయువ్య జలుబ్బు జ్వరము

5

స్తు
దస

6ఈ బృసము; “కఫము
కఫము,

దగు గాము
చిన్న బిడ్డ
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వలరా, సేన మొదలగు
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హారించుట్రయేగాక బలమును, జీర్ణశక్తిని, ఆరో
న
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గ గ్భవా
సకమును ౫నెగించు
సర్మప్రసానము, (పతి

శా

మ

a
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అను
టుళ్లెట్
గాడ్విన్,
రకు పోవలసినదిగా ఆజ్ఞాపించితిని,

ఇద్దరు సార్టెంట్లుమ్మాత్ర మచటనుండిరి,

ఆయిదు

అది: మువళశా జు భుజించు పదారము.

ములలో నుపయోగింపబడి కీర్లీవంతమెనది.

పిమ్మట "మోటారు లారీలవన్దకు వచ్చితిమి.

చారీని తరుమగొట్టిన

కీర్హి శాశ్వతముగ (ప్రపంచమున మారు (మోగు

I
టికి

ను ఎ త్తివసర నారంఖించిరి. కొబ్బరితోటవరకును సమ్మెడారు
లు తరుమబడిరి,

సాటివారలలో

ముఖ్యవిహయము.

(ప్రభునినలె (ప్రకాశింపవలెనన్న చో ఆరోగ్యకరమును, బలకరమాను,
నైన ఆహోరముసే భుజింపవలెను. ఆయువులే కొక వేళ మరణించి ప్

లలో. ఇనుపగొట్టములు౦ డెను, మాజనము సమ్మెదారులగుంపుకు

లూకు మనుష్యులలో క్రాందరుకూడ

గమనింపదగిన

వె యుండును.
కో ఫాయమానమె

ప్రసాదించి యువరాజువలె

యూ

వ.

బలకరమైన కీ
శరా హారము, ల

చాళేమియు చేయక

మిన్నకుండిరి. మేము 'కర్యాగారము దగ్గరకువచ్చిన తర్వాత
తుపాకి - చెబ్బలను వినలేదు.

ఆజనసమూహానులో.

అను వాడు కరా్యాగారమువై ఫు పోవుచుండుటను

మధురై
కాళీ అను

క లిసి నీటికళా యినద్దనుండుటను
చాడు మరిముస్థరునలుగురితో
న
|

జూచితిని,

క రా్మాగారమువద్డ పోలీసువారు లేరు. మేము కర్మాగా
సే
రముసద్దకు వచ్చుచుండగా (ప్రజలగుంప్రు మా పెరాళ్లు విసరుచు

యుం జీను. మధ్య చతుపోో-ణముగా నుండు కోరినుకు ఎదురు

శా “నేను సమోపిందు చుండినప్పుడే తుపాకీ కాల్చితిని. కెండు

తుపాకీ కాల్బుటికు నన్ను ఉ్నా్త్

నవీల తుపాకీ బారుచేసితిని.
ష్ చేసిరి.

ఊ త్తువు

ఎవరు

ఒక తోటా మాత్రమే కేల్చితిని.

దేనికో

చేను

సమ్మెదారులవై ఫు కాల్చి

(ఇంగ్లాండులో

ఉ౦ మదరాసు,

యా

త

కాల్చుశకేదు. తుపాకీ పేల్చిన తర్వాత ఒక న

ఇంకార్బొ లేటు వేయ బడినది.)

తపాలపెట్ల చెం

"సెవరికిన్న్ కాల్చ్బన లెనను తలంపుతో

నప్పటికిని సమ్మెదారుల

స్ట్

ఆల్ జ్యంగు అండు కో లిమిశెడ్,

వెప్పజూలను.

"లెను. వెంటసే చేను కూళిపోతిని. నొ వేతిలోనితుపాక్సీ ఫార్మరు చూచితిని

గాని నా తాలూలుకుమనుస్స్య'లెవరును బలో

సాన్హాంటు నం

లిసికొన్న త రాకకసే నా ఇుప్రాకీతో

తీసికొనెనని శఫ్పెసి"డెన్సీ మౌజస్ట్రేటునె్ట శేను వెప్పినాను.
అది నిజమే, చేసు జనము సంప్పుపై హ్ కాల్చు ఉద్దేశము

రు. తందుమ్ను.చేనుజడిసీనెనుకకు త్యతిని. చేను వెనుకకు తిరి

res

వచ్చేసరికి స్థితిమరీంగ చుష్కురముగానుం డేను. నా చేతిలోను

మోటారుకారు తిరిగి క ర్మాగారమునై ప్రువె

న్యాపాణఫీతిచేతనే.

న్న కికెటుఆటక గ్రతోశే జనమును నెట్టితిని.

చేనుతు పాకీ కాల్చినతర్యాత

అందువల ఎనడును దెబ్బత గిలిస డిపోవుటచేను
చూడ లేదు. మధురై అను నాతడు

యు వర్యుపాఫులో

గత 8 "సంవత్సర ములనుండి

పనిచేయుచుండుట

ఎరుగుదును,

పెకి

జిల్లాలలో నికి పోవలసిన సరుకుల విషయమె అరడప్పునప్పూడు
సలహా. కొరకు నావద్దకు వచ్చుచుం జెడిచాడు. నాకుస్వంత

కుపాకీ లేదు. తుపాకీవుంచు కొనుటకు లై సెన్సుకూడా లేదు,
ఫార్మరు వాజ్మూలము

చేను పెట్రోలు పంఫు ఇనస్పెక్ట్రరును. మేనెల 10 కేవీ
ని ఉదయం

9 గంటలు మొదలు 3-క5 గంటలవరకు

శములో
,చేనుంటిని, ఉదయం

కర్మాగా

9 గంటలకు చీను పోన్టేజి డిపా

అఖరు
'పోవు
న

స్కా-టువద్ద నొకతుపాకీ

చఫాకర్మాగారము నొ ఫుకు వెనుకకు
సురలి
ప్వు డు వే నున
౦0 కునశెల

తుపాకిని ఉపయోగపరచితిని__అది నాదికాదు. స్కాటు
తూలి (క్రిందపడినప్పుడు ఆకని చేతిలోనుండి తీసిళొంటిని.
అతని నృష్ణ ములమోద రాతిచబ్బ

తసిలినప్యుడు

అతడు

(కింద

పడెను. en దక్షీణపునై పుగా కాల్సితిని, నాతుపాకీ

చారు

వల్లి సమ్మెడారులలో ఎపరివైనను

లేదో

గుండుచెబ్బ తగతెనో

శీను చెప్పజాలను, శీనప్పుడు తుపాకీ కాల్చియుండనియెడల
సమ్మెదారులు 'నామోదికివచ్చె పర్యా గారముమాదికి వెల్లి నన్ను
పోనిచ్చియాం డెడి వార్తుకారు.

మొదటినుండి

చివరపరకును

ర్టసుంటులో నుంటిని, స మ్మెదారులు లారీఎను ఆటకాయింవి

రాన్షృవర్ష ము కురియుచుసే యుండెను.

కనిచెస్పగా వింటిని. ఆంకేట నేను మరికొందర మును ల్లైకుగారి

నుక శ్రగారమునై పువెళ్లి తిచే గాని తిరిగి లారీలున షచోటునకు
రాలేదు. ండురోడ్డు కలియు చోట అనగా కోన్టునారియెదు

మోటారు కారులో

"నెక్కి నెల్లితిమి. 12 మంది ఉంటిమి.

దులో కొందరిని మాత్రమే ఎరుగుదును...
స్మా-టు మరికొంచరుగలరు,

అం

ఫెర్టుసక్ బ్లాకు,

అల్ల ర జరుగుచున్న (పదేకేమునకు

వెళ్ళితిమి మామోటార్వినుఎ.రు నడి
డిపించిరో చెపప్పజాలను. మేము

మాటారుమోవ చెశ్లేసరికి జనము లారీలను చుట్టుముట్టి యుండిరి.
లారీలను కనిపెట్టి"మాచుచుండంుట నై చనకడక" గొంపోబడి

తిని. మోటారుకోనుండి మేము దుమికినతోడచేసమ్మెదారు
ఫ
లు పారీవోయి3, మేమక్కడ దిగినత ర్వాత

ఇటుక ముక్కుఃలు

నప్పువు నావద్ద కి
రాళ్లు మాప రున్వబ డెను. చే నవటికి వెళిల్లి
న. 5 ఉపయోగించు కొయ్యకు ఊంధడెను. De మో
టారులోనుండిదెగి జనమును గుడిసెలకు 20, 80 గజముల మూ
ములోనికి తరిమివేసితిని. అగుంప్రులో 20 మంది యుం కరి. ఈ

జవమునస తోడుగా

వారు తిరిని రాళ్తురువ్ణ

వారికొందరు జసమువచ్చిచేరినతోడశే
నారంభించిరి.

చేను నెనుకకు తిరిగి

తుపాకీపేన్నివతర్యాత

ట దాఖలు చేయబడిన స్లానులో (జి) ఆను గుర్తువద్ద సాన్టెంట్ల
ను.-సబుఇనస్పెళక్టర్ధి
గను నేము కగిసికొంటిని. శ్లాకుగాగు చాశేసి
యు
నిచ్చియుండ లేదు.
సృయముగా
6
త కరువుల

ఈ తుపాకీ కొల్నెల్లీ గారిగని నాకిప్పుడు తెలిసినది. ఆ తుసొ
కిని చేను గుర్జింగగలకు. మభువై, ఏశుమా ఆనువానిని “నేను
ణుటా.

నాకు నా శ్థకువు
వ్వుముండగా చేను మూాచితిని.
(శాసుసరీతు

శ్యామా
రావుగారు ఫాను (కాసు పరీ
క చేసిన. పార్టు
టుగాగు (కాసుపరీక్వణో వ పణగతుల తాత పతిని యీ
'ఫార్మగు గారు నదివియుండ నే నిచెప్పిరి. ఈవిధముగా (కాను
పరీక్షలో సొక్ష్యమి గ్చరి.
నాచేతిలో ని!క్రికెట
ముకొయ్య తో జన గూలగుంప్రులోని ఒకోరిష్ట
1

రీనికొకతిని, ఒక నిన్నిక్రిందప నొ టతెని 2న మును వెమక కసి తని
లు

|

పేన్చితిని. వారిని

డు

కలిసికొానక
|

యున్న సంగతి చాకు తెలియును. చే

ను తుపాకీ కాల్చినతర్యాత తిరిగి లారీ లవద్దకు రాకేదు, మో
టారుకాశ దిగిననెంటే తుషాకీకా?ః సనట్లుశా చీభ్ళ్గాసిడెన్సీ
మాజన్ష్రేటు యెదుబచెప్పినమాట నిజమా అబన్గమా అని శా
మరావుగారు అడిగిరి, అందుమిదట సాక్షీ తానప్పు డు
ఇెప్పినమాటల నరుససరిగా రికార్డు చేయ బడ లేవనియు, అది

యునుగాక తొనప్పుకు (పమాణముచేసి చెప్పినమాటలు కావ
నియు

చె ప్పెము,
నామనుష్యులు లాటీలను ఊఉఊపయూగిందగా

నేను చూడ

చేదు. బరాన్టాఆయిలు కంపెనీ ఉద్యాన నాళం పనివాండ్షు కలిపి
ఆప్పుడు నుమారు శ్0 మంది

ఉంగేదరు

మిగిలినయంవరును

ఆయుధపాణులై యున్నది లేనిది నేను వెప్పజాలను. ముద్దా
యియైన పేళునులై ని ఇదివరలో చేను చూచిఎరుగను. అతిడు
శ్రా సుకువ్యుట చూచితిని.

ఆంకట కోర్టువారు
యినా

తిరిి సోమనారమునకు కేసు వా

మేరి.

అవమకవమున
మ్
నం 2 రు బాండు కొసైసింగిల్ బారల్ (ప్

లోడింగు 18 బోరుల
శొండనులో నున్న

సైక్లీవర్
సి

జ.

హామర తుపాకి

బోనహిల్

వారిచే

తయారు చేయబడినది. (ప్రత్యేక భర క. 5-0-0
(1)
మావడాలు ధర రు. ౪5-0-0

SPENCER & Co. Ltd,
MA

DRAS

(9%7.ప సంక దాలైనెల 16_వ కెది కేనినాకమూ

ఆఅంఘధ్రనప్రెకి

8
ర

భారత దేశపు వ్యవహార ములు

"బెయిలు సె విడుదల

రామమోహను

సీన్గూ, జూలై ౩5... భారతశాసనసభ్ధ

(ఫీ (యెసు)

డుదినములు ఆనధి కారసభ్యుల బిల్లులకు మాడుదినములు

కారసభ్యుల తీలా్మానములకు

చేరిక,

భ్యల Mn

(పతిని? 'సంవర్శింప, మెహత గా క్క్రింది అభ్మిపాయ

ములను తేలిషి5ి!

న్నిజాతుల

శతేదినరకు జరుగును

అంగీకరించుచు న్నారు

క్యాదిర్శమును

సాకం

వారు

న్రేటుకాన్సిలు సభ ఆగస్టు 29 మొదలు సెపైంబకు 19 వ

అ

Pra

లాభీ కరము

ఆభిమూసము

దుంషపసలయుసని

చున్నారు

యమున

స్య్వాతర్యత్య

సంపూర్మ

కాంటగెనువాు

కావున

జబ్బలర్బూరు జాత15 ;._.మొహరము శాంరముగా

గడచివమ నిన్న పటా

వాళ్చాక్యులు య.

కోరుట పర స్పరవిరుగ్ధిమన విసషయములలి

సంబంధము

నుంచవలపన

రించి పిమ్మ' ఆలోచిం

a:

ENSUES

భారత దెకీపువిమయములను కొంతో గొప్పో (శేద్ధపుచ్చు
మాట్లామీకొను
శ్రానువాగంచరు రాయలుకనూోపహును విపయమై
సంబంధిం
చున్నారు. కాని చిటిషుప్రభుత్వమువారు ఇందుకు

యస్. యక్, సలు బడు
య

లు

దోమలను దగ్గిరరానీయద్యు అందుచే మలేరియా రాదు:

"(శ్వాసకాసరోగమును నివ_ర్థిచేయును)

1-8-0

జే రమ్ (అమెరికాది)

2_0-0
|,
(చాన్ కోర
దగ్గును నివారించును గెళ్ళను (తోసివేయున్కు రొ

[న
——

మ్ముకుఇాధగలిగించునట్టి
వా
వ్యాధులను వె
పార ద్రోలును

4_0-0

బరోనా

1-0-0
మొదలగు చాటికి

ఇన్ఫుఎంజూ

తగినది

0-140

సి వ్, క్యూ (కావ్ సల్స్సు

నాదా
జాలా
నాలను

తీనుకొ

సీ వీ, క్యూకావ్సల్ ఫారము గాగలదు,

వెం

నుట నులభము. (పయాణసమయములందు.

ను చేయుటకు తోడ్పడును,

0-8-0

పూ.

గృహమునం చెప్పుడును ఒకబుడ్డి యుండవలెను. వినే
చనముల్యుళూలనొపి, మొదలగువాటిని కుదుర్చును.

NNN
|

|

స
|

రాస

స్నా

మ

నుఖముగా

న్ా!
జై దగ్గు నివారిణి

ఎడికొలోన్ 2 కూన్సులు
ఎడికొలోన్ ఉ కౌన్సులు
ఎడిక్వినై౯
ఎడిలూసు

1-0-0
119-0
1-8-0, 2-8-0
1-0-0

దోమకొటులచే గలిగిన మంటను పోగొట్టును,

ఇళఇలర్ బాన్

0-12-0

నా

బాధలు

తిమ్మురు

వాయున

గుణమిచ్చునట్టీ
|
(ఫీనర్సు

లీవర్టానిక్

_ర_
:
8-0

శ

రింగువరం ఆయిన్గుమెంటు
శ్రే

దున్న జాటి

0-9-0
అన్ని టీయందును

హ్హమైనది,

లే

రోన్గార్డల్

1-0-0

స్కర్ పేన్

౭.40

చుండు నివారిణి.
డియోడొ-రెసుడు పెటోలియా
శిరోజములకు ఉప

యోగించుటకు

1_8_0

సోమరి తనమును పోగొట్టును

ఫనర్నెల్పు లీవరున్మూతేలు 3

ies
డ్

నోటికంపుక్కు

240

చాష్.

రుచిసరిగా

Tw

తలియనప్యుడు

స

కైమ్సులండు గ్లీసరైను

శిరోజములకు అద్భుతమెనది.
. 1-0-0 | కమమ్భిళలు

వెంట్రు

తగినది

శిరోజనములకు తగినట్టు (ప్రక్యేకముగా తయారుచేయ

డడ్లీసు అస్మాశాన్

2_0_0

మితోడ ఎప్పుడును ఒకబుడ్డిని ఉంచుకొనుడు,

తగినదని

వైద్యులందరును శిపొర్సుచేసి యున్నారు.

0-12-0, 1-8-0

ఈ నుప్రసిద్ధమైన టానిక ఎప్పటి కప్పుడు మంచి
తయారు

చేయ

బడును.

అమాఘముగా

2_0_0

ర యును అ దసరచును

సహోగలది

1-0-0
Wm,

0-10-0
1-8-0

2.120

డెరోయా వ్యాధికి తగినది.
0-120

రాకలిసడ్డలచే గలుగు తీటకు దివ్యమైనది,
పండ్లనొప్పికీ పాస్సెన్సు

1-0-0

ఇం ద్రజాలమువలె పనిచేయును,

కన్ దంతచూర్షము 0-10-0, 1-4-0
దంతవపీల కఘాఘమైనది

ఎక్టమా

ఎలిక్టిర్: గ్లిసరొఫాన్ సట్ పాళ్ళీ
యస

సీంకలా మెక్.

సమొ

త

ఎస్పెన్సు సరసపరిల్లా
వెసె

0-8_0

బాగు

9

18.0 |వెరోసై౯ ,

ఉబ్బసమునకు దీనినిలోనికి తీసుకొనుటకు

|

ఇది

మొటి మెలకు లోపును.

బడీన మనోహర మైనది.

బలమని మటుకు నూకేనముగా

1-0-0

0-12-0

తగిన టానికు,
మాత్

క్ ముొులెని

డియోడారైనుడు కోకొనట్ అయిల్ 1.0.0 |ఓనుమ్వాటరు బుడ్డికి

ఈసన్ షరబత్తు
1-4-0

మొదలగు

వాటికి మంచిగుణమిచ్చును.

(పిక్సీహిట్ వాడరు 0-]4-0, 1-5-0, -జీ-0
మలబద్దమునక్కు పిత్తమునకు ఆమోఫు మెవది,
క్వినైన్ అండు ఐరన్ టానిక్
1-8-0 | 3 హూ"
మె 2_0-0

నడ

బిడ్డలకు మంచిఫుష్టి నిచ్చును.

కలరా (డ్రాపులు

మైనజయ

౨
దీ.
షన్
డిక్సీ
అ
బా

రోము ్మవడికేమనకు అద్భుత నిచారిణీ.

కెమికల్ ఫుడ్

నరములకు ఫుష్టి కలిగించును.

నొప్పులు

బీజ్దదగ్దలక నిరపాయకర
Mra

చర్మము మొద్దుబా

' రుట మొదలగువాటిని కుదిర్చి
మబకు వీటుండును,

| కోరొడ న్

ili

1-0-0

(ఆ (3ె.)
క్ట

కలను మంచిస్టితిలో మంచును.

కాంఫరో డెన్

పాదములమౌద నయ్యెడుకా య

2-0-0

డాక్టరుకార్ ల్చుచి(అన్నుదస్దు నినారిణి 1-0-0

బడి తీనుకొని పోవుట నులభము.

ఇనా:

వాటీని పెరుగు

తోలు కాంపౌండు మరబక్తు

హిందూదేకేదుం

సీ వ్, క్యూ (మిక్ శ్చర్పు

NNN

వాటిని ఆ

2_0_0

వెల్బట్రుకలకు ప్ప
ప్రుషిని Foes,
క

మూర్శరోగమునకు దివ్యమైనది,

కొన్నాa.బెన్

గురు మహమ్మదీయులకు శిక్షలు విధింపబ డేను.

దస్తలకు రొమ్ముపడిశేమునకు తెగినదె,

4ఉ.0-0
2.4.0
బూమాల్ విన్
దేసామునకు ఫుష్టినిచ్చును, బలహీనక్క జ్యరమువచ్చి
నిలిచిన తరువాత ఇది బాగుగా పనిచేయును,

జలుబ్బు శీతలమ్ము

2_8_0

చెవలియర్సు సోర్ శెస్టోరర్

శిరోజములకు మంచిటానికు,

జ

5
ళ్
(ఫై_పెను

సె షియాలి ట్రీలు

కోళ్షని తియం PT

1-12-0

ఆ స్తమారిలీఫ్పౌడరు

ఇరుపవ్న

కలకతాా జూలై 15! సీల్లా న్యాయాధికారి
“ఫీ
కారా అల్ల రుల సందర్భ ఫు కేసులో 'సుస్తరు హిందువులకు 7

(ఫీ గళ్ళు

నుష్జములకు కండిషన్ వక

1-0-0

ఆంటి-మస్కి్వటోలీని

స్ట్

డ్నికీ రద్దుచేసి (పథాన

మోస్థుములను అలక్ష్యము చేయకుడు,

బహుమ్యాత్రవ్యాధి నివారిణి,

రాళ్టుకువ్విరి,

లాలు!

కార్లియాల్

4-8-0

మహమ్మదీయులు

పరిస్థితులు చక్కపరలచిరి.

న్యాయమూూ_ర్రీియు, మి_త్హకు చ్యాయమూ ర్తిఅంగీకరించిరి.

ఆంటి- గ్రైళోనూరియా

ఆఖారా యూాలేగింప్రు సాను,

నాషయయూా
రీ తీరుుపే
గావిం 1
శ
న
లి

చిన అప్పీలు పవీటిపును ఎక్సోపార్టి

(ఫీ (కెన్)

గురు

ములును కొట్టుకొనిరి. 6 గురు గాయపడిరి. పోలీసు
సువారువచ్చి

నం

కలక తా, జూై

ప
చిన అన్ని విషయ ములను గోప్యముగ నుంచియు న్నారు.

సమా వేశ మెరి.

నాన్నా నాటో
మమా మనో
14: చెంకాలీప్యతిక ము ద్రంపిం చెడి

CCH

వాద్యవిపు

(ప్రార్థన సమయము గాక్షున్నను మహమ్మదీయులు _ార్థనకని

అంధ్రషతికాకార్యాంయోద్యోగ
“రాయలుకమాపను

ముంగటి

తిరిగివచ్చున పుడు నుకీద్యుపక్కనుండి జాద్యములతో వచ్చెను,

షు లగు యద్దనపూడి చెంచురామయ్య గారు

చుకొననచ్చును

మకీడు

పాందూ మహమ్ముదీయులకు కొల్లాట జరిగను.

పూర్ణిమ యగుటచే హీందూ

నకును
అఆవర్శమును (వక తింపవల యును (బిటిషు సాామూజ్యము
నునకను

(థీ _వెన్సు
న.

స్యా 3౫్యత్యము

మాపు,

అనధి కారుల కార్యక్రమమునకు 6*దెనము

లు(ప్రలక్యేకింపబడినవి

భరత్ రురు(విటిషు స్మామాజ్యము

ఖ్య స్వల్బముగ నున్నది

నిరోధశాపసనము

సర్ వారిసింగుగారి బెల్లు చాంక్రింగు

మొదటిచర్చ జరుగును

కావున ree పష్టువలతో త్రము

గాని భౌ రితీయుల ఆశేయమ. లపట్లు సానుభూతి తెలుప్పువారి సం

నం

(్రక్యేకించబడినవి

విచారణ విహయమె యస్ యక్షా హాజిగారితీర్మానము వీటిన

భారత దేశము విషయమై యింగృండులో యెవ్వరు య
డజేశమునందే పాటుపదుట

అనధి

మిగిలిన 15 దినములు అధికాంస

లను రద్దుచేయవలయునను

వుచ్చుకొనుబలేను

అగస్టు నెల 18

కేవ సమావేశమై సొస్టెంబకు 20 రేదినరకు జరుగుననీ రూడాఢిగ
తెలియుచున్నది మొ a 20 సమావేశములు జరుగును ₹ం

బీరోపా

బొంబాయి

జశేటిదనము ఆవయము

నీమ్లా సమా వేశముల కార్యక్రమము

యోాయ్యొను +

జమ్నాా దో

7 మాసములు పర్యటన మొవర్చిన

మిహ తాగారు

(ధీ (పెన్

పబడినది.

ండునందు

సొంభాయ్యి జూలై 15 ఇయ

సు

ను. హరిపారా, రామమోహను గార్డకు సంపత్సేర కరివశిక్షవిధిం

ాగారి Sus
3
మహత

జమ్మా_దాసు
ఖంండమునందును

కాషియరు గమాస్తాలపషె "తేబడినశ్తేసు విచారణ పూ _శ్రీయయ్యు

తూల అశద
ఆధి

వ

"కేంద
శాసనసభలు
|

కలక శ్రా, జూలై 1ర___ కలక త్తాఇం(ప్రూమ్యెంట్యుటస్టు

0-15-0

ఎక్టమ్యా తత్సంబంధమైన చర్మవ్యాధులకు మంచి గుణ

1-80,

మిచ్చును,

౫ రకులకు (పక్వేక ధరలు గలవు. Spencer & Co. Ltd. (W. ౨ SMITH & Co, Department) MADRAS

Ym
మ
యూ

(గైభవశాడు ఎం ఆషపాఢమాన బబ ౨ ఫనివారను

ఉఆ౦థ్రినర్రక్

Wd

iJ (| ్ట్ _
జా

అ
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అ
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యః

లా

-

“అ

సఖ
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a
మౌర్చిలులాడ్డి,” పీటర్సుకోడ్డు, రాయవేట, మదశాను,

C3

Dr

7, జూలై 1927

ట్రా!

మ, దాను శార్బొరేహను __. జనరలు

మోటింగు

ది య్యునై శెణ్ ఇండియాలైవ్ల అను రెన్సుకంపెనీ లిమికెట్

ఈనెల 19-న "చేసీ మంగళవారము సోయంకాలము రేర్ గంట
లకు జరుగును

"మేచేజరులకు, కుడ శారు

తపాలా |పకటన ._గ్రీవ కుకు పోవు తపాొలు
17-27 తేదీసాయింకాలము 6-25 గంటలవరకు జనరలు పౌస్టా
ఫీచులో తీనికోబడును

ఇదివరలో (ప్రకటించిన రీతిగా 16-727

అయ్యా!

కాదు,

మూ డ్రియజనకులగు ఖానుసాహేబు
గారు క్షీ_ర్రెశేషలై నాబ్దుదినములుమ్మాత మే

9 శేదీతో అంత్యమయ్యేళు
మేరణనంఖ్న ఇ ౫” లై
దా
భార మునకు బెయ్యింటికి శి£ గారు మరణించిరి, సన్నిపాత జ్య
రములన 4 గురు బాధికులై 8 స్తు మరణించిరి. మలేరియా

నుండు

బాబు మొద లియారుకున్నుు

శ

సుబహ్మ

ణ్యము ఆచారియనును వీరునికిన్ని ను.స్ట్రియుద్ధము జకుగును, జయ
జరి

'మొందినవారీకి బంగారు పతకము

చేయబడ ను.

నానాజాతి సమితిమె ఉపన్యాసము ఫా మడా
ను నానాజాతి

సంఘము

సమితి

"సూరదఃళఖ్లు

నూమ్మిత్రులను మరువగూడదు,

మోకంపెనీవారు మాకు మసకోపకారము

గావించిరి,

సాయంకాలం శ్గంటలకు

ఫషజ్యహయా (శ్రిండునందు ఆంధ్రప(తిక ఆఫీసులో మిషను
మేనుగా

బవాదూరు

సాగరమున మునిగి యేయున్నా ముగాని మాదుఃఖ మెంత అధికముగానున్ననుమేము

వలen 16 గురు ఇతరజ్వ రాలవుయ 16 శతు చనిపోయిరి,
ముప్టి యుద్ధము లేపు

సయ్యదు ఖాసింసాపాబు
యగుటచే మే క.

వాంచ

రహజమాత్యతు న

ఉదకనముండలకులోే జూలె 22-ఎ కేఎ గె! పర్ సి, పి రా
సమితినిగురించి ఈ పన్య

మస్వామి అయ్యరు గారు హత్తి

మీాకింపెనీని మాతర్మడిగా

శలల్లప్పుడును hd గ పశంసించుచునే

యుండెడి

రహీం
దోప
టన
దో
ను
టో
బక
టో
దో
లలన
న
వారు. వారు పోయిన నాలుగురోజులైన కాక మటేముంతర్వేరలోనే మాకంపెనీవాను
Xe
ver

భీమాసొమ్మును మా కరడ వేయగలు/సటవలన్లూ సూల ఆశ రము

స్టే

వైన నిది సాధ్యమగునని నేనెన్నడును శ్రతచియుండలేదు.

aE)
lr
లు
జం
రంల
Yee
‘ip

కకిగినది, వకంవెనీ

శై

శ

ఈవిపషయమున

మేకం ఇృసీయును మోకంపవెనీకి యీాడుకాదనియే చేను తలం
వాడను, మాతం డిగారు పోయిన సూడనరోజుననే మాకు రానలనిన భీకూమొ గ్ల
త్త

ర్

sy

మునకంతకును మోాకంపెనీహేర్ల చెక్కును పంపించియున్నా
ను, మాతం డిగారు యీ

ఓింశెదరు. గవర్నరు గోవును (ప్రభువుగారు అధ్యక్షత వహీం

చెలకి-వ 'తెవీని చనిపోయిరి, మాచెక్కు 6-వ లేదీని మాకుచేంనది, ఇది (పత్యతేముగా

చెదరు,

జరిగినది గాన -నమ్మకపోవుటకు
కలుగుట కష్ట్రమేయగును,

జగన్నాధ భ క్షనభ -ఎగ్మూరు 3 నటరాజన్

మేము

పీలులేదు గాని యితేరులు చెప్పినచో ' నమ్మకము
విచారసమ్ముద్రమ్రున_ మునిగియుంటి ముని

మిరు

(రామశాథ్)_యురలి,

హించి మాశెట్టి యిబ్బందియును కలుగకుండునటుల .'మో రీ వ్యవహారమును పరి

సు(బహ్మ్యాం పిశ్లి (తిరుబాళూరు) _ఫీడేలు,

ప్క_రించుట మరీయు (పశంసనీయము.

ఇందులకు మోకు (ప
os

శంకరమోనను (తిరుచూరు).మృదంగం,

పె హటకచ్చేరి 17-7-27 ఆదివారము సాయంకాలం
ఎగ్మూగు హైరోడ్డువద్ద వేదవిలాసమునందు

రా

ఉ4-15 గంటలకు

మన చేశీయులు ఖీళూకం పెనీలవజగ

జరు పను,

క

గ్రహింపగలుగుదురోగదా? జాల ei

తికువళిక్కేణి సంగీకసభ 1. అరియకుడి
రానూనుజ అయ్యంగారు

మగు"

యు
సుబ్యూ

కుటుంబమునకు dr

బడకుండనేయుండును. “ఎ

గాత్రం,

న్.

శా అయ్యరు.విదవల

తంజావూరు చై? చన గమ్మురుు శ్యుసంగం

ఇ పాటక చ్చి 17-7-27 ఆవవారము సాయంకాలము
4 గంటలకు -న నెం!ఠు వెకటాచల శెట్టి వీధిలో

మైలాపూరు సంగీతనభో =

మరియొకసారి

జరుగును,

వందనపూర్వకముగా

మృదంగం

(వెన్నపురిలో పోలీసు ఆ సిస్టైం
టు కమొవనరుగా మండి

నీత్రారామయ్యరు (ఆతి చాపురం). మార్ఫింగ్,

క్షీ! శే! ఖానుసాోహిబు నయ్యదు ఖా సింసాహెబు

పెపాటకచ్చేరి
'పెపథ
యాజమాన్యమున 17-7-27 ఆది
ర
మాజా.
చారం

పాయంకాలం

4-15 గంటలకే

రాకపోకలు?-ఏీ.

రంగస్వాామయ్యం గారఆర్ శే,

పంతులుగారు చీటి ర్మాత్రి రిజర్వు

'ఛ్యాంక విల్లు చలెష్ట్రకమి. రీపథక్న వెశ్టెదరు,
జే, యం, హర్షణ ఘు Galల్వే అఆక్కొాం మంటు జనరలు
శారు శేటిఈదయం మదా సువచ్చిరి..

గా! మాదపకానాయరుగ్నారు లేపు ఉదయం మృడాసు
వచ్చెగరు,

లోన!
టపటప
తయడు
పూస
దూత
టోపట్తోద
దోస
టోపటోద
చూడ
కిన
ల
ఈ
కోడి రామమూ ర్హి గారి

"బాపట్ల చ్రేమనువద్ద ఎరెలు క్రింద మరణము
కలకత్తా మెయిలు బాపట్ల న్టేహను స్టాటుఫారముడాటి

ఇళ్ల గానే 20సం] కముని'మనిషి యొకడు ప్లాటుష్టారం సమోప
రై ల్యుకిందవడి చనిఫోయియుం
డెను, వివరము లింక

కలియ లేదు,

బహదూరు గారి కుమూరుడు.)

రన

సర్కసు_98 తేదీ |న్యమ్ముక్రింద 17 లేద ఆపవారం సాయంత్రం. 5-80 గం||ల

ఆరంభము!
యూరో పునుండి రావలసిన న ప్రనివ ఆటగాండ్రు అను

రాత్రి 9-80 గంటలకు 8 వఫాం (ప్రవర్మవయు లాసంగబకును
గార
డానియల్
అఫ్రాక్య మైనపనులు.. (సదర్శింపబకును,...
క్

కున్న (ప్రవారము రాసందునన్వు కొలడిదినములలో శాగలరు, |మోటార్ ఫటుు మిస్ రక్కా శాయి గాప్ర (ప్రచర్శనములు అర్య
గనుకను యీఫర్కసుయొక్కా_. (పారంభ(ప్రదర్శనము ఈనెల ద్థుకేమగనుండును ఆకు నీయ మైన వింకేపనులుగావిరపబకుళు
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a |e

అషేపీంచెను, జన్మచే (_్రాహ్మణు జొడరింపబకుటకు' భహీం
పనిదై ఇతర కులములో మరల ఆజన్మే యాగ్యతగ “పరిగణిం
చి (బాహ్మణునియందుమా (త్రము దోపుముగ -నెన్నెనుం- కాని
అన్నిటికం మెను (బొహ్మణేకరుడ నెడి.ఒక నూకన..“రాజకీయ

వ్యక్తిని సృజించుటయే ఈపక్షము సాధించిన. (ప్రధానకార్యమ.

మీ భ్వవిమయము "నేమా[ర్రము మకుపజనదు, మీజిల్లా తాలకా
{

కాబోర్డులలో జస్టిసుస
సభ్యులను తొలగింది

(పతివాందుల దుకాణములోను దోర కోను

కాంగ్రైసు జస్టి
జసి నుపక్షములకుగల శః తమ్యము
కాం గను“జస్టినుపతమలక గల ఆంకతరము మొ శకెరిం

పరిశుభ9 మైనది గనుగ శేన్థమైనది,

గియేయుచ్నారు.' ఆందొకటి అఖిలభఫౌరతీయ సంస్త, రెండవది

అత్యుపయాక్ష మన గృహ 'జెవధము,
గృహమునను ఉండవలెను,

శాస్త్రీ) చపతే ము. ఒకటి 1885 సంవత్సరమున జనన మొంది
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కంక

భారతీయుల రాచకీయ స్యాకంత్య సంపాద నొచరత్రను విశద
మొనరించుదున్నది. శెండనది చెన్నరాస్ట్ర్రమునందు కొందరు
వ్యక్తో
కులే మరియొక కులమునకు జెంది మరికొందరు వ్యక్తుల
అధికారము

ప్రేవసుహరి
డల్బీ 1.8 రు 0-8-0 ఏ. పి సహా 0-18-0
ఈ భస్మమును నీటితో కలిపి పట్టించిన) శోమములా

నాయకత్వము వపాంచుటకుగాను పది సంవత్సర

ముల (క్రితము సృష్టింప బడినది, ఒకటి సర్వదా(ప్రభుక్వకునకు
శక్రుపైనమునందుం డెను, మరియొకటి తన యాశేయన్నూూ ర్డీకై

నిరంతరము

విటేశీయ

(ప్రభుక్వమునకు

“చావ్మాణేకర మిభ్యావాదము ".
నిజముగ (బాహ్మాణేకరు డనువాడు గలడా! 'ప్రాలీన

స్వార్ధమనకుగాక

(ప్రజాశ్నేనుమనకు పాటుబడెకి నిజమగు es
ఎన్ను కొనవలెను,
.
“అ౭ెకబరీ'శే వాడుటకునిశ్సయి
ంప్రుడు

సి కను న

కీయముగ శౌము కొందరిని (ఫ్రత్యేకించుచు (్రాహ్మణుడు'ఇత్ర
రుల (ప్రల్యేకించెడివాడని నిరసించెను. సాంఘీకప్రాతినిధ్యమనః

(పధానియగు ఏ. రామస్వామిముదలియారు
గారికి ఇంతటితో

iam

సొ ౦

యేఛాన మై కన్పట్టుచున్నది.
“మందలి జస్ట్రినుపరిపాలనయొక్క.
ప
నిదర్శనమే మీ జిల్లాయంద

మరు దెంచిన పుడెల్ల చేకమఖముగ జస్టీసుపక్షమునకున్సు తత్చత

»

చేర్చ డెనువఏమన' వల ఛే
లము

శాబ్లుస్యామిముదలియారు గారికి యం, క శెడ్డిగారట్లు'జము "మతపర మైయుండ, (బ్రాహ్మణా భాహ్మణ వి'భేదము ' సంఘ్
ఎబము,స్వ
రటైయరల మంటు చెళ్లి నన్ను స్(ల్లా బో డ్డ కము కరు గెక్కు_డుగ రాజకీయమై యుండెను, ' అన్ని తర

“వానిచే!'క్షళంకభూతమై యున్నది. స్వపక్షమును బలపరచు

క

రాజకీ యములం

పానగలు రాజాగారికి ఏ. శమస్వామి ముదలియారు కాళట్ట గద్యము లు కేవ

లుగ నియమించి వారొపీ
స అనికవ్యయ ము జేశమటయు మొదల

§న]

శగు సిద్ధాంతమును సృష్టించి ఇతర వ్యములవారందరు' సాంఘీక

చాఫటయై

నిలిచెను,

హీందూటేశ చరిత్రను బరికించితి మేని హ్మ్ మ్మురియ చ.
రశ
శూద్రులను చాతుర్వర్ణ ములు

మాత్ర మేగలవు, పీమ్మట (ప్రధాన

పర్ణములసుంచి అ నేక అంతః శాఖలు

బమ ల్వెడలెను.. జానీ

ఎప్చోటను ఏనా-డెనను హిందూ (ప్రజాసంఘము ాన్మాణో
(ఛ్రావ్మాణులున విభజింప బడినటుల లేదు. నన్ను (ఛ్రోవ్మాణే
తరుడని'మూ(క్ర మేల పిలునప' లెను! మొదలియారేతరుడ్కు తేక
నాయుడుగానిఐ-డు

కాని

'పాళ్ళా త్యేకకుడని ఏ్ఆ పిలువరాదు!

పేరు తోపిలుచుటలో'

అర్ధమే మి!

మొదలి యారులుశానినాయకు

రు యాని

ఎట్లు చాదేశమందు చోసోడరులై నాతో బాటుమనియుం
డవలసిన వారో అటుళే

(బాహ్మణులుగూడ | నుఖదుఃఖము

లందు సమాన భౌగినీయులు గావున

మెొదలియా కేతరుడనని

పిలువబడుట శెట్లంగీకరింపనో అటులే, _్రాహ్మణేకరు డనీనను
నాకిష్టము లేదు.“ట్రాహ్మనితో గలసి మొదలియారు

నాయుడు

శండును కొంతమట్టుకు బంధనముల సడలించి కులాధికొరమును

తో నేందుకు (ప్రతి ఘటింపరాదో అటులే ముడలియారు చో

తగ్గించుటకే తలేఫస్టైను. జేళీమునం టేసంఘయమైనను మఠియుక

యుడుకోగలసి

సరశుమును తృణీకరించనంతటి

'తూహ్మాణునిపె నాత్ర మేల యురుకన్షలెను.

ఆల్బసంఘము గాని -మరియుక

జీనిందేపనియు. చేయబోను. ఇరువురలో నెవరుగాని పరచే వు
క నవసర్గము.శేనంతేటి మును వని ఈద్యమమునకు చా సహ కారయును" శం
గొప్పపంఘుముగాని లేదు. ఇన్ని. సంబేత్సరములనండియు కాం వారి సేవవక చేను సం సీద్దుడ kl యు a

సీనిమిఫ. ములలో ముదలంట రాలిపోవును. వీనివలన చర్మ]il:.సంఘముయొక్క_ సహకారము న
నలు ఇక్కద

మంటయుండదు, రోమములు రాలిపోవును,

అమృతాంజనం డీపో బొంబాయి = మధరాసు.

ర్రాసుడునర్భుచుండిన కృష్తి ఏమనగా నిమ్మ్నాన్నత చారతమ్య దును, కనా హ్మాతేతరుడిను

నీ శద

ఈ

[వభవనామ నం! అపాఢమౌాన బ1 ౩ శనివారము

ముదటరకము సీమక మలములను ఆతి తక్కున ధరలకు
నేరుగా తెప్పించునట్టివారైన

అ సూయాగ స్తమును, బేకారిస్ట్య ప్రదాయకమునగునట్టిది. విదేశ

కళ్లు బహిష్యారమనినన్యు విచేశప్రభుత్వముతో ఆసహకారమని
జతీయాస్టతం త్రతసు

చాపాలాల్ అండు

ఎడయుటశే ఏవనగా అటి బహీహ్యూరణమునక్కో అసహ

కొరమునకు (ప్రాచీనదర్యత్రయండు నిదర్శనములు గలవు. కెెని

మేము సచ్చలు,|పౌతరకము కకములు. ఆణిముత్యములు హు

పెచ్చటనైన

సాధింపజూమ

జేశమోక్షయును

తదితర

లోనాడ్

తాహ్మణుని

జఅంచులవారినై నను ఐకమత్యము గలవారినిగ జేసియుండ లేదు,.

కులకత్వపిశాచమను

మొదుమిక్కి_.లి

పగ్గములు పదలి పరువ్ర

లె శ్రించినది.

చుట కోయంబక్తూరు సభా విశేవములందు |
పోశ్సాహీ జన

గాంధిగారికి స్వార్ష చింత వీకోశమందును లేనందునే నారతో

కమగు వివయము.,

కొట్టు బియ్యముతో

“జికీభవింపజాలనీ పేరును ఎల్లరు చారిని కీర్తించి (ేమిందుట

నిండువరకు ఉపోమ్యముజే సెవవని (తతినవట్టిన (ద్రాహ్మణుని

దేళీమాక్షమేతమమోక్షయు. ముంచినను తేల్చినను ఆ తెప్పయే

బో

'జాతీయవిముక్షి-సాంఘీకన్యాయము
నరక మునుండి స్వ గూనకు

వెడలంయా (త్రికుని

Sms

కానీశా

పగిది

ఇంటబి య్యము చేక

కొందరనవచ్చును

సభయ

ప

౦ దలిజస్టినుససభ్యులు

యుండగలదు. జేళ్ళ-పేవాగల వారంవరు .సర్వవిధయల కాం(గెను

లా్కా-బ్బువది. ఒమారు ఈఉఊద్య్యోగాఖిలాపు నళించినచోసాం

గొని నజేమన గా (గ) ఇతరస౦ఘభఘ ముతో

షి మిగత
సగమును తుదయుట్టించును. కాం్రాసునందు పలుకుబడి

అభివృద్ధి జేందజాలదు, (ఇ
విద్యావిమయకముగ; సాంఘీక

గల వాయకళ్వముగలదు. కావున ఇంకసనుకొంచెమురడును. కాం

కారకు ఏర్పడిన జాతీయోద్యకుకుతో

చ్యావిహీనులుగాని మానవులందరి పట్టను అట
ల
తి
ీనన్నరముటలోను శ్రీ
శ్రీ అయ్యంగారు సర్పీ
. త్యాగరాయ
గేస్ పానుగంటి లలా
కంత ఆధికుడని నేకను
నొంటీని. సాంఘీక ఫావముచే బంధితుకుగానివారా పక్షమందొ

సాంఘికవిమయక మై యుండ

వలెనుశోని. (ప్రభుతోద్యోగములు స్థానిక్క పట్టణ, దేశీయ,
శాఖీయ ములందు జొప్పించుట అ(క్రవోము, ఆపాయకరము,
సాంఘీకోద్యమము” నే
జస్టినుప క

_్రావ్మాణుని

గాదనియ్ము

సాంఘీక దురభిమానమును 'చతిభుటించుటశే ఈయుద్యనుము
'శొనఫాసెంపబడుచున్న దనుటయు అనృశము. ఏమనగా ఇట్టి
మువలియారు, నాయుడు

పీయుల మగ

కావున

చే న్నీప్రశ్న వేయుచున్నాను.

మును గలదు. కాంగ్రానును బోలు జాతీయోద్యమము మనయం
.మననళవుం

భుంచి. జూతీయ ఫావములకు అడ్డుత పలకుండునట్టొనళ్ళును కాని
భావము రకం సాంఘీకాభిభూన మునే
దక్షము అం
జస్ట్రినుప

(ప్రధానముగ. చేసినది.
(బ్రాహ్మలేకరపమముదావకములో

చున్నను (ాహ్మణద్వేహ మింకను

“బడి కరగి పొడవ్ర

ఇొవలేదు.

ఈ భూక్వు

నకు నూతనావతారము నొసంస్మి జీవములను బోయుటకే కాం
గౌనులో జేరుటకు అనువుతి అంగీరంప బె నను విషయమును

గనే య.
నడే చేత నుంచుకొనుకు

మంక్రులవై విశ్వాస రాహీత్యతీ ర్మానమందు స్వ రాజ్యపమము
వారీ వోట్టను సంపౌదించుటశకై
కొద్దిమంది జస్ట్సుసభ్యులు
మాత్రమే ఃపాల్టూని నాయకులు

నూ సూచీష్మతము (ప్రకారము వాడినచో,
కలరా పెనుభోతము

వైదొలగి యుండిన ఆంతకం శకి

ఎంతమాత్రము

అసహ్యాకరమగు (ప్రహసనము వేరొక టుండబోదు..

నాయకుడు జూదరి అనుచరులు
సమయోచిత *వేపధారులుో
మరియు జస్ట్రిచునాయకులు

యందు

యుండెదమని
దు,

లు

కోయంబత్తూరు.

ఆయు రే దాక నుమ

బపొరంగముగ. కాసనసళ్

కడు ప్పీన్బి

తీర్యానమునకు కట్టుబడి

(పక “ దించవలెను. ఆంతెయె శాని తిరీగి

డ కేవ నువారు
మరిల

తీళానమయును

జో

151, గోవిందప్ప నాయకపీధి జి, టి, Sn

పెలిగ్రాపు అడను: “పండిట్” నుదాను

లబకల్

రద్ధు

ఉచితము.

నలవొటుగలవాదు ఒకో చి

బుకదొరకువరకు

ఈ

నక్యము మూనెద నని

సట్టుండును. కావున టు
కాంటగినుసభ్యులు చాల
జాగరూకులై మెలంగవలెను. ద్వంద్వ సభుక్వమును ఆంత మొం
దింనుటకో చాగ్దానమొసంగిన చో ఆట్టుజేయుట వారి పరమ

ధర్మము. .కొని క వాగ్దాన మొసంగినచో” అని కలదు. చానిని

8298

(గంథమునందు

గ

శరీరవ్యాయామ వినయ
ములువూర్తిగా చర్చింపబ
డినవి. ఇందునాయొక్క్లా'

యూ వా శిష్యుల యొక్క

య్సు ెక్కుపద్ధతులను

గారు జూదనుందు ను

వారీపక్షయు క్షణక్షుణయు రం

నూచించుభాయాపీటము .:ప

“జెడిశునుందరము (పజలందరు కొంగ్రానులో na ౦ మెను

గలమార్చునట్టి ఊసరవల్లివతె

నాయకుల కనుకాలముగ వేమ

లుతూడ కలవు. దీనిన్టియ.

అాంఖెరచువది చేరిట్టిదిలేదు. కాqానుకప్ప టేశమునందు నిజ
ముగ పకక
స వేరొకటి యుండరాదు. కాని (ప్రజా

ముల మార్చెడేదె.

పారజీవితమందు నిమ్మో-పట్య మనునది

యొకటిగలదు. కాం

శాన నతను

క చికము

అందజకు నుచితముగా బంపబడును

గమనించవ లెను, జస్టి
నుపక్ష నాయక డగు పానగలురాజా

తశ్చతుససభ్యులు గోప్యములేక జెల్ల డించిరి. కాంట్రాసులో నుం

మో దరి జేరదు,

సెట్టు 1-8 రు 1-2-0 లు,

* రాష్ట్రసస్వపరిపాలనము నీద్ధించువరకు ఊఉద్యోగముల

స్వీకరింపమనెడ”

చేయువరకు గాదు! base

“కేయంబుత్తూరు అంత రార్థము”

దేబడిన

మైనను తమ నిష్కపటవర్దనమును రుజువు జేసికొందురు గాక!

సాంఘీకాఖిమాన

దుండు. సాంఘేకా భిమాన మును పకీమితియందున్కు

మం్మతులపె

విశ్వాపరాహీత్యత్రీ ర్మానమును తమపవమువా శెల్లరు బలపరచి

సాంఘీకాభిమానపేరితుల మే,

జూతీయభానవమున్వు

మనయం' 'దజీకలలా

స

గDs విన చో వారికిభక్లితో లోబడి తోడ్న్వడగలను,
నూకనమ్మి క్రులు నూశనభావములతో అరుదెంచుదు
న్నాశా శేక
(ప్రాశపాటనే సాడుచున్నా
శా? ఏదో అవసరమునకై రత్కాా
లమునకు వేషము మూర్చుకొనుటయందు నాకు విశ్వాసము లేదు

ఆది దావిన్క (బాహ్మణా మహమ్మ

మనమందరము

(సిద్ధి
దిబం చిన

" తగినంత శ్యాగయనుజేసి సత్స్వఫావమును తేనుసానుగ్గగప్రియను

డు.కాతీయసంస్థద్యారాశే సాధ్యముకాగలదు. సాంఘికోద్యమ

ము నాంసేకదురభిమా నపక ము

పంటిత Wha
డి.

క్క. డాక్టరునాయరుగాకు. (క్రొతగ కాంగ్రానులో జేరువారు

మాధ్గముగలదు. కాని ఇవియంతశయు స్యాశం్యక్యమున క్రైపోరా

ఈ రాష్ట్రమందు జస్ట్రీసుప క్షయము (పోశ్చ్ళహీంచెను.

తోడ్చడుట పరమళర్మము ” అనుచు కృత

జ్ఞతావూ!ర్వకవందనములతో ఉపన్యాసమును ముగించిరి.

తము సాంఘీశ న్యాయమంగును అన్యసంఘ విద్వేషవిముఖత్య
మందును పరశే మోభిలావమందును ధనికులుగాని ని్ననులు
గాని అ్యగజన్ములుగాని ఆంత్యజులు గాని విద్యాధికులు
గాని వి

ాంఘీ
ముల నగాగ్మదొక్కుక జాతీ
కాశేయ
తీణకను గలిగించును.స
యమైక్యక బెట్టు సౌధింపగలగుదుమా ఆటువే జాతీయైక్యతకు

'జేశారిస్ట!ప్రదము. ఈ “రాజకీయమగు

సభాజయమునవై

పాధానుభవమందు (ప్రధానులును (పేమయే మతముగాగల చా
రును ద్వేవవిదూరులు నైనవారికి లభించును, శ్రీశ్రీనివాస
య్యం గారిట్టిసణఎములను గలిగి యున్నారు. సాంఘికనిప్పతుపా

నము కోవించిననేగాని అట్లు చేయజాలదు. జని సుపక్ష మివ
డిఫ్పుణె యీ. జాతీయోద్యమసహకార
పువిలునను (గ్రహీంచుచు
న్నదిగాన్ బేశమునందలి ఏసంఘముతో నైన అసహకారము
కలిగియుండుట. నిష్బ యోజన మనులిషమయమును గమనింప
లేదు. 'ఇట్టిఅసహాయోద్యమము తనవె తొ నాయుధమును
(ప్రయోగించుకొనినటుల తనకే ముష్పుశాటిల్ల జేసీ తమయందే

మెంతనట్టునకు వీచ్యా, మఠ

జ్వేషానలమును రగు

సునాయకత్వము నేవయంద్యగగణ్యులును 'కారీరకమానసిక

తనబలయును స మేళ

భంగములేకుండగనే. సాంఘీకకస్ట యులను నివారించుట కొక

బద్దు
తెయుంకినచో వారిపతమం

ఘీకభావము సగమంతరించును, సర్పిరా జ్యమున కై సంయు క్తక్ళ

స్వాతంత్ర్యము

మగ అభివృద్ధిజెందగోరు సంకు మేదిధమైనను

దిన్యజోోతివలె వారు

ముయే (బాహ్మాణులపై వారిమనములరదు

కృద్ధికలాగునకు అభిప్రాయము మారినదా[* యని కిొందరకుగ
వచ్చేను: గత ఆరువత్సరమల యనుభవమునలన "నేను చేర్చు

ఆరి కముగ, రౌజకీయముగ్య

దరిదిక్కు_ గానసివారికి

దు భావపరిణాసుము నోదరవవీ గాగలదు.ఉద్యోగములపై (పే

నిజముగ న

సంఘమేడైనను

అకనికాధారము. బేశేజీనితమే ఆవువామహుని జీవితము, గాథ

తమసమందు

చిరకాలము మనియుందురుగాక !
రాబోవు కాంగ్రాసవుహాసళ ఇచార్మిక్రక న్యుపసిద్ధమై

పత్సమునుండి నేను కాంగ్రానునందు జేరినందున ఏసంఘ
జస్టిుప
కూన కాసంఘుయు (ప్రల్యేకముగ పాటుపడిననే సమానమగు అభి

ప్రతిఘటించెడి

జ్జ

(కోయమునకు తీసుకొ నెడము.

216 చెనాబజారు రోడ్డు, (పూల అంగడికి నమీపము) జి. టి, మద్రాసు

భఖడా:!
((బాహ్మణేకరపదము

కో.

టోకు. చిల్లర నీమకములముల వరరకులు

కారము నౌశళిఎచి
జక భాగము విచేశీయాధికారులసహ
శ్రజలలో'
నురీకొందరు (ప్రజలమె బహి షా రాయుధ మును (పయోగించి
కద్ద్యాశా

11
ఉంగా ఆన కాం
వాలారు అవా పపం నాఆ రలశనితినో

పరమదౌష్ట్యమును) బహిమ్కబ్భక్ఖావ (ప్రోత్సాహజనకమును)

రను ఆందర్భముగలదు. (ఇదెియంకేయు

త్రీక
చరిత్ర వర్తి

మ్యగ్రముగ! పఠింనిలేకేని

ముగింపు
కాంగ్రాసుయొక్క.. ముఖగ్యోద్దేకేయు స్వ రాజ్య సంపాదన.

చావ్యాయామబీ?
జీవతి మో
కచాగగ బోధపడ గల

(ైనునందు 'జేరువాలెల్ల
రును కాం్యగైసు సిద్ధాంకయుల ప, ళు
ద్వేవ ముగాన్సి ఒక సంధు
యుక్తులై యుండవలెను. సాంఘీక

అనగా (ప్రజలలో సెట్టిపిఖేవము నురడరాదు' ఆట్టిసంయాగము

దు. (ప్రతిభారతీయునకునుచీని. జదివిన మాత్రమున నూతసో

"లేనిచో స్వరాజ్యమసంభనము. సాంఘిక్క మతసంయోగములు

ముపై నింకొకరు అసవాకారమును

స్వ రాజ్య సీద్టికి ఆవశ్యక ములు గావు, కాని వివిధజాతులు మత

(శ్రయోగించుటగాని కూడ

నిద .వల్హ చంఘతు లొాకకుటుంబములోని
జమునా కృషి

ము ననుట
సలు సవల

వొకటి.
ye
లిబరల్

సభ్యులవలె స్వరా,
అటిపదాంతీములలో
వ

ణి

అము కదఇ

కాగా ౧
ఫడకేనును1 సంకా
సభ్యు లెవ్షణగాని
ద ప్ట్రీరయఇ సస

శస్తాలన వచ్చువరకు ఉద్యోగముల స్వీకరింఫరాదని .తీ లాని౮

సవాకారము లుండవచ్చును. వాం

ఈ్నాహమును శర్రీర వ్యాయామ్తాస
వ
కికియు కలిగి తీరును, 'తపాలా
ఖర్చుకు మాత్రము రు 0295 “రండణాలు పంపితికేని యయా
(గ్రంధము 'నెంటనే పంపబడ్వుక దీన మోజీన యా(క్రేయందు ని

దూమహమ్మదీ యుల మధ్యను (బ్రాహ్మణ, మదలియారు, ఇట్టి

స్పంశేయముగ మార్చుగలిగ్నశతీరుక్ట. ఈసనుయము పోగొట్టుకో

నాయుడు

నకుడ్, ఈపిచయము నోచి తృమున్గందుండగే లేఖకు (బోతూ
జు, దీనిజగిని అయుళాతోన్య ఎలఘుల నః నాళఖింతుకు గాత, -..

ములమన్య అపర సభాపవము

ఆది దావిష్య KDEసన మొదలగు

కాచకీయై* సత్ సాధ్యము.

విజేళ్ళవభుక్వ్ణయు

వారియందును

న్లెగుర్మొనుట

॥కియ్యాదిఆవశ్యకము. కాచకీయ ముల సార్ల పరముగ్య లేక సాం

మివపరముగ బేయుటవలన కలుసుఅనం 'చేత్వంకము. మువాత

|

ఫా ఫేవర్ యం.

వా
శల

పాంయమమార
ధర్న పోను

కృష్ణారావు ఆఖిల భాగ క్రీం శర్రీక

బసవక గుడి, కెంగుకూడు, (ఏటీ!

1627.వ నం! జూలైనెల 16-వ తేది శనివారోమీ

ఆతోచించు

హీందూ'దేశవిషయములను

సాంఘిక జవ బీజమును

చేకూరవలయు ననియ్ము తగు చర్యల నవలంబింప

జాలకున్నా రు, (వభుత్వముతో నవాకారము సలి

స్వటయగాక సంపూర్ష సాకం

|ప్రకటింపవల

త్యాదర్శమును. కాంగాసు సభ

యునని గూడ మెహతాగారు సూచించిరి,

నా ఇ

ణు (0

GCG

ప

బాలి యను

ణ

నామకర

న

(పాచీన కాలము
కం

ం

చమున

భారతీయు లిటి

్నాము.

చుట.

(ప౩ారంభిం

వాణిజ్య న "కను
(రప

మిడిరి,

ూ

హింద

శుభొచివ
.

దేశపు
ను

ులకు

దన్ని భాగమ

మునకు తోడ్నడినటుల,

ు

టోడల

చుటలేదు. అయినను స్వరాజ్యసంపాదన (ప్రయత్న

అన్ని చేశములలోను

ములలో సిమగ్ను లగుకొలదియు ట్యేషము తొ లగి

వాణిజ్యన కా నిర్మాణమునకు

(సీమకు చోటిచ్చునని నమ్మెదము, డ్ర్తోనముయ

హీందూదేశ మిం

(పదానసంఘమువారు, విజేశనౌకల శలేని ధన
- సహాయ మొనర్చికిగాన్మి భారతీయ కంపెనీయగు
.సిం
ధియా స్రీమునావిచేవనువారికి

ఆకు స్రీమరులను

మున జస్టీసుపక్షము. Bho
ములు

ఫ్రీ

ముఖ్యములని ఎరచుచున్న ది, జాతీయక కు

(ప్రత్యేక సాంఘి కాభిమాన :యును లోను చేయుటకు
వి
గ స ల
జనసిసుపతుసు
లు

నేర్పికానుచో,
దాల్భగలదు,

నూత నా కారము

కోయంబత్తూరు

వేష త్రీ
తిర్మానములను కందస్యామి గారు

వ.

సహాయమును

నిర్మించుటకు గూడ

చరిత చెలుపుచున్న ది,

Fe

షేరి యుబ్లేక్యేమయినటుల, కౌంగ్రాములో ట్
౮ కలి
by
నపుడు గూడ (బాహ్మణులను
నిడంగవటుడు

చెప నృవచ్చును.

నొకటి యని

కను అట్ట నోము నోచుకొన లేదు, వాణిజ్యసాకర్య

|

సొన
ద న్మభష్టుల చేయుట

దేశస్వాతం త్యశిద్ధికై జూపదగిన ఆతురయు గనుపెం

సికేవముగ తోడ్పడుచుందురు.

జ్య

పిన పుడు, _్రాహణులను

:
మె గలుగుచున్న ది. వాణిజ్య నాళాసమస్య ఆతా.

! (వభుత్వమువారు

చెకలి వాణి

'యోద్యమతత్వమును జస్టిసు (ప్రముఖులు (గైహింప

(సథానో బ్రేశ్యముగ సూచింపబడినది, అుతియగాన్ని

| పాటీలుగారుసూచించినటుల్క

TE

ఇంగం

విడువకుందుటచే,: జాతీ

డుకు బోయిన వారందరకును దాదాపు నిట్టి భాన
' భంగశారణములలో

గేవను కంపెనీవారి నూతన
ంటథియా స్టీమునావిగే
వి. చే. పకేలుగాలు “జల
నె
వాణిజ్య“నాకకు,

be సంతేసింపవచ్చును, ఇంకను

వారే లేరట. - హిందూ చేశ మనిన లత్యుపెట్టరట.
అందుచే హిందూచేశపు మోతీము ఇక్కడనే
వలయుననియు,

Ca

USir

నమా

(పశ ఎసీంచు

లభించు
కాని శే డట్టిస్థితి యంతయు మారినది. చేశ ముదు | హిందూ చేశ మెంక ద.సిస్థిఎతిలోనున్నదో' దీసనిబట్టి చున్నారు, రాష్ట్రీయ He
ప
నరకు ఉద్యోగములను న్వీశరింపగూడ
దను. తీరా
చేతజీ వాణిజ్యనౌకలను పునరుద్ధరింపగోరుచున్న ది, (గహీంపవచ్చును, బది చాలవిపాదకరమన్సి పకేలు

హిందూదేశపు

శేనులతీరములంద్యు

మోందననెక

' గారుసూచించిరి, వాణిజ్య న"కాని ర్మాణ మున పై.ఏబది

అంతరించిన ,

లకు మ్మాతము సౌకర్యముల నొనగి

సంవత్సరములనుండియు భారతీయులు (ప్రయత్నించు

నము మిగుల (ప్రోత్సాహకరమయినదనిి ఏరి ఉచ్చే
శ్యము. జస్టిసుప
పక్ష సభ్యు ఫ్రీతీర్మానమును నం

' చున్నన్సు, వారి [పయత్నములు విఫలమగుచున్నని. గంచుచో, వారిదృక్పథము వూారుననియు, సాంఘీక,
' కలుగవలసిన సౌకర్యములు కలుగుట లేదు. “జల చ్యేషము తగ్గిపోవుననియుు వీరి నమ్మకము. -ఏబన
వలయు నన్మి (ప్రజలు గోరుచున్నారు. వీరి కోర్కె
| చాలి. భారతీయ వాణిజ్యమునకు |పోత్సాహ జద్య|ోగవాంఛ య్, (పస్తుత విళేనములకు కారణ
ననుసరించి “త్తండియను మెసైనుకమిటీ”ని (ప్రభు
మొసగు ననియు,
ఇతఠరనాక
లుద్భృవించుటకు మనుటకు సందియములేదు.
కారణము 'దోొలగి9.
త్యమువారు నియమించిరి గాని , కమిటీవారి సూచ
పర్మిశమను తిరిగి నెలక్షొల్సి తగ్నుపో త్పాహ మొసగ

'
నల వింకవర కములుళో ఇట్టే. (ప్రజల ఆర్థిక |
చుటకు, వాణిజ్య మీకృద్ధిగాంద
చ
స్టీతిని చక్క_బణజ

మూల వుగుననియ్ము

పశేలుగారితో బాటు భార

తీయు లెల్లరును విశ్వసింపవచ్చును. (ప్రస్తుత పరి

చుచో, ఇతర ఆశేలును నడుగంటును. నర్ పాన

గల్ రాజూగారు

అస్పోనీయే మెడ్యుకస్సు(పతినిథితో

పాలనావిథానము, రాజకీ యవకుముల వారికేగాకో ముచ్చటించిన పుడు, ఉద్యోగ నిరాకరణ ము ను
పరచుట న
ద్వంద్వ పభుత్వ
ముంచివైచుచున్నది. జేశీయవాణిజ్యమున కీతరుణ:' ! వర్తకులు సం స్టానా ధీ శు లు మున్నగువారికి స్థీరప
చెన్న రాజధానిలో పొదు గదిలినటుల
మున సహాయముజేయుట (పభుత్వధ ర్శమై సూడ మిగుల ' అనంక్య్తి గలిగించినది, స్వపరి మునకు

నలెను. నేకు విదేశవాణిజ్యమే చేశము నంతను

|

యుండగ, వా రింతనరకు జోక్యము కలుగచేసికొన ' పాలనము లభింపనిది, నశాఖయు అభివృద్ధి 'జెంద ఎంచవచ్చును, పార్లమెంటు సభ్గవారు నిజస్థితి నిక
కుండుట శోచనీయము, వాణిజ్య నౌకలకు (పోక్సా, జూల దని గోచరమయినది. ఇట్టిస్థితిలో అన్నిశా నయినను (గ్రహించుట మేలు. భారతీ ముబమభ్య,
హాందవ ' ఖలవారును అన్ని తరగతులవారును తమ విళేద అంతర్వి భేదము "లన్నెయున్నన్కు, స్వపరిపాలనా
హా మొసగుటకు మారు (ప్రజలుగోరని మై
యుద్ధన"కాదళమును పార్ల మెంటుసభవారు జే. ములను మూలబెట్టి, సత్వరస్వ రాజ్యసిద్ధి కై త్రడేక్ష సంపాదనము విషయమయి ఏ కాఖ్మిప్రాయము' (ప్రబలి

ane కంటగట్టికి. వది
బజెను,

దీవతో కృపి.సలుపుట ధర్మము గాదా?

ముఖ్యమో అది

ఏది అవసరముగాదో

ete

౩ వచ్చెను.
అడిపైకి

యున్నదని రూఢిగ జెప్పపచ్చును.

3

చంగల్పట్టుబిల్లాసభ

హణిజ్యనాకలకు ప్రోత్సాహ ముసగకుండ్క నౌకా
గట్టుటవలె నున్న దని

పకేలుగారు

సూచించిన

హిందూ దేశము సహకారము
ననియు

ఎదుట

చెంగల్ప్ఫట్టుజిల్లానభ

కధ్యకుత వహించి,

శ్ర

|కందస్యా చెట్టిగారు విశాల భానభరిత మప (పసం

భావము అతిశయోక్రి గాదు,

సలుపవలయు

నున్న యనకాశముల

సందియమునకు తావ్ర లేము,

శాం్రసు మహాసభ

యొక్క_ |పథానాశేయము

స్వ రాజ్య సంపాదన మే

యగుటచే, అది

దళమును చెలక్పొలుట, గుజ్జమునకు ముందర బండీ

గము మ.

వీరి (ప్రసంగమును

స్థలాంతర

నన్నిటిని ' మున ము దించితిమి, కాంర్రాసు మహోనభ

జాతీ

ఈ విషయమై

కృషి

సిద్ధించునరక్కు తత్సంబంధమగు

జరుగుచునే “యనే;

నిచ్చుట కింకేను

వారికే నష్టము,
ల
'మెస్లరకును

పాలకులు

తష

సంస్కరణముల

టొలగినదిం

సప రిపొలనము
పన సేయుట,
|

న్యామోవా
|

కాంగైసుబల

మింకను

జన్టీసు

నృద్ధియగునుగాని తగ నేరదు. పాలకులు వెను కాడీ

గోరుచుందురు, కాన్ని అట్టి యవకాశములు కనుపిం ' పక్షము జాతీయభావము నెటుల అణగ
దొక్కె_వో

నను, స్వపరిపాలనము నీయక తప్పని స్థితి యదు.

'చేపట్టవలయు ననియు, (బ్రిటీమ్మపముఖులు తరుచుగ, యతను

కొపాడుట

శెటుల పొటుబడెనో,

మ కవి నిరాకరింపబడు ' కందస్యామి చెట్టిగారు చక్కగ నిరూపించిరె, జస్టిసు 'చెంచకమానదు, తిదర్థమయి కాం గసు సంఘము
చుట లేదు, ప
చున్న వి.చేశమునం దాకారణముశో త్మీవమగు ఆశా, పతుము అన్ని సంఘములకును సమానావళాశ
లన్నియు తమ :థ_క్రినంతను వినియాగించుగాక్ల!

భంగము ప్రబలియున్నది. వాణిజ్యనౌశాదళము |మిచ్చెననుట (భమయని, వీరు సహేతుకముగ జూ
"లేకుండ, యుద్ధ నొకలనుఏ దేశమునునిర్మించుట లేద్బు పరి. (బ్రాహ్మణేతర పదము మిథ్యయనియు రాజ
హిందూ దేశమునందు.భిన్నస్థితిగలదు, సాందూ కీయ ప్రయోజనము కొరకిది. కల్పింపబటేననియు,

తూర్పు సె్మటలు

ఆ ఫీశాలను కీసి యొక

చేశ మికముంవు బ్రిటీషు స్మామాజ్యమునందు. సప, ! సాంఘీక జ్వేషాభావ మిరిదు కనుపించుచున్న దనియు,

సమాఖ్యగ చేర్చ్పరచుటక్కు

రిపొలనవు ననుభవించునను. నాశ భారతీయులలో

అన్యసంఘము

కీకించి యావిషయమును విచారించుట కొక కవిం

కో విరోధము బెట్టుకొని 'వసంఘుమును బాగుపడ

టీ నేర్పరచిర. మాంజేటు రాజ్యమగు టాంగన ము

పలువ్రుర కికను గలదు,

కాని ఇంగ్రండు. అబేపనిగ

కందన్యానింట్టిగా న యుేశ్యము.

కాలనీల మంతి శారు

జారతీయుల కోన్మాలను ని రాకరించు చో, జాలదనియ్యు చేశస్వాతంత్ర్యము కొరకై వసంఘు కానుగూడ దీనిలో జేర్చదరట, ఆబ2p వారలకు
VIN
అట్టియాశ యదుగంటుట సహజము. ఇంగ్లండు నుం, ము సనిజేయునో ఆసంఘ నున్న తస్థానమ్మా క్రమిం పలువిధ సౌకర్యము లొసగబడును, శాన్వి రంగు
జాతుల విషయమున తెల్లవారు (టస్టీలుగ నుందు
డి“తిరిగివచ్చిన జమ్న దాసు మెహ తాగార్యు తమకు 'చు ననియు, కందస్యామిగారు అనుభవముద్యారా
గలీగిన ఆశాభంగమును UEసెస్సు (ప్రతినిధికి జెలిశేర్చళానం, నేడుజస్టిసుపతమముగూడ ఈ సత్యమును

రట, వార్లు సరియగు నభివృద్ది గాంచువరకు,
.నా

ఆంగ షృతికానుబం ఏను 1927 వ జ్నూలెనెల 16-వ కేది శనివారము
అర

-దేశీయమహాసభ ఆహ్యోననిధి సహాయార్థ
మై

Ye

కోయంబత్తూరు తీరాన కులే
పానుగబ్లు రాశాగారు

టో ఎన్, (శ్రీనివాస అయ్యంగారు నార్ పోవకేత్యమ (కింద

కార గార్ అమెరికా స్ గాసువారు

విరుర్శకులకు

పత్తు తర మొపగుట
న

wl

tl

yD

17-7-27 ఆదివారం

సాయం కం 5-80 గం! రోత 0.80 ౫ం॥|

2

దఫాలు (ప్రదర్శించ బడును

తీర్మానములలో విచ్చిత మేదియులేదు

కనస్ప్పనేడు మై
ముదానమునందూ చేయబడిన డేరాలో జరుగును

వణ నాల. 15: కోయంబుక్తూరు తీర్మానము
వైననిటీవల బ కలు బేరన విమర్శనలకు పానగల్లు
పె
రాజూగాఠరు

ఆకగణియమైన ననినవింతేపనులు,

పత్యు_3ర మొసగుచు. ఆస్ఫోః యే మెడను, (వతినిధితో
టల

ఇదివరలో (దదర్శించబడిన క

నాశేవరీ

కోయంబుత్తూరు తీర్మానములను గావంచుటలో జస్టైసు
కక్షమువారీ సదుజ్జేశేములకు సంకించుచ్చు

ఇటీవల

కొంతమంది

భా వేదిక
కలన
వారాష్మతికలయందును..
(పసంగముల
గావించుపు న్నాగు, బాధ్యత లేని చిల్లగవ నుషహ్ములు మాతేమే
ఇంతేవర కిట్టివి ర్శవలకు

దిగదు

ఇట్టిది స

థెర్యశాలియగు డానియల్ గారి మోటారు చాటు తస్పక చూడక గినది
మున్ రుకాబాయిగారి ఆహుక బల ప దర్శనములు

er

డుణబబవే వారికి (పత్యుత్తర

కో యమయబుత్తూకు పభలో మ
శ్రీంచు ౧

గల

త

"తీ

మన్నయెనకల

ఈ

యి మును మాగ్చుకొని ముం

కొ-

న్యంగ్వ పరివాల ప

ఏర్చహీంచుబ అసాభ్యమనునదె అట్టి కారణములలో

ినినిగురించి.

ఆర్. ఎస్ రావు మేనేజరు,

శ్రనకునందే వీపొ్రం

ర్దునం దనరెన

వట్టి పరితులు

భవజనితిమై

నుుం౦

సంభవించినఫ్రునణు

డవ

వానుగల్లు రాజాగారు

(పజాభి పాయమును తశుకు

ఎన్ని లమ దు ప? ఇయముఫౌం-న తకువాతహడ ఏదో
మొక విధముగ మర్మత్రిపదవులకు వచ్చుట కెంగ కషయత్నిం
విరి?” క పస్తుక మంతి రృమేక్సడిఏకుమాస యు? య్మ్కొను ఈ
(ప్రస్తుకముకార్ల

ఖు
త్యాగ భాజనమగు నీ త్రీ ర్యానమును గావించుకొనుటకం యె జస్టి

సుపక్ష మువారీకి మరియొకతోవ లేకపోయెను ఇట్టి పరిస

చి దినదినమును

లందు జస్టీrls మర త్రిపచవుల He
తపక తప్పక శిధిలమై పోవును, అందుచే వారు మంతి

గమకుగా

మొనట

గుససృహామపదున్న పరిస్థితులగో

ఈ విషయముల నన్నిటినొబయల్చ్బ

నా యంద్దేశేయు గాదు, మర్మత్రిపదవులు రా లేద

మించియున్న సెద్దకునిషి ఆరోపించుటచేఈవిషయము నిఫ్రుకు
చెప్పనలనీవ చ్చెను

శాసన పభ యంచు

వర్షలు జరిగిన

గావించిరా 1 ఇంతియ గ దు, వారి కిట్టిశలం పే యున్న గొడల

పర్టరజపత? శు'వా ర చేశమారులు

గవర్న

ను ఆకాభంగ జనిశమసు నా_గ్రహావేశేరున కోయ బక్తూరువం
దిట్లిత్స - శ్రోముల నొనర్చితి మని (పభుశ్వమంత్రిపదవి నాక

లెను,

కహా ఐ యుగ సేకిరీ,చ్చి బలప* చుటకు వ్లేమైన (పయత్న ముల

నగా

నవలని వని

రుగారు నాకు బాలళూకము చెపీప్పి ఆంగదుచే వాని నంగీకరిం

గోచుట

గ ని వాామ్మితులుగాన్సి ఏమిచేుంరి 1! | పభు త్యాయక్రఫరీ
కొలకవ్బ 1 వారి చర్శలకు బలము] నా వేవించి నినోధి. చం 2
కిట్టిపగిస్టిబలు సంభవించిన వును

నం తంల

పనిశేయక కప్పినది గాదు.

నొకటి

గాl రంగనాఫవెం” ) “-రుగా కిట్టు. నుడివిని

వాక్యము శా

ప్త

అత్యంత అక్క్ ముగా నుండును

ర బాలక స్సుము వారి విధాన మువఐక్రువ్య" వ

ములకును వృతిరే ముగ

ఖి

తిపదివుల నంగీకరింప రా

కొరణము

కబడెకా, (పభుతాషియుక్ణ పోవాల
“రు,పజాయ

మిక్కిలి అవెళోఘమైన వనులె (పదర్శించబడును

చూపబడ లేదు.

మొ పగుట అవ. రమని సెం ఎలేగు,. మద్రాసు (పభుశ్వమం
తులలో నిళ్వాను ఇప్రుడకెమాదిర
రుర్భినల. గావించియుం
కటక
వారికి (ఆత్యు ల్హేరమొహ ట
నావిధియ
తలచు
వున్నాను
“ని ల్లీ

ఖా

ఆయన్యయ పట్టిక పె

ఫుడును తదితర

సమయము

పదవుల నంగీకరింపవల దనుకొనిరి
మర్మతి గారు గావించిన ఆరోపణలలో మరియొక ఆరోప

ణను ఖండింపవలసియున్నది ఒకానొకసమావేశమునందు తీరా శ
నముల గావించుబలో చేయే పన్ధతుల నవలంబించవలసినది యని
మొ క్క (పతిపతీ ఇట్టి అధ కొ
నిర్ణయించుటకు ఆ సమావేశము
రముగలదో చాకు దిలియుటలేవ వ ఇ లి “ఫడరళేనను ఫు

లందును హూడ భాపక్షుము రు (శస్తుశ మం తినర్ధ నును
తొలగ దోసిన యనంతరము
మంత్రిపదవుల
స్వీకరింపవుని

నతాదై ఇప్పటివంకును దానిసమా దైయునవై నకు రాక మొద

(ప్రకటించికి, దక్షి *ఇంకిశూ లిబరలు సెషపలేషను సమావేశము

ముదలియారుగారు కోయంబక్తూరుసభలో నాయకు

నందు_మ్యూతే మే ఇట్టి తీర్మాన గాంంప వీలగుకు,

ఆందుచే

కోయంబత్తూయ సమా వేశమున నిట్టి తీర్మానమును

గావించి

శెవ్వకును ఈ తీరాన యుల ముపపాడించుటయందు గాని బలపర
చుట మందు గాని పొల్లు ని బాధ్యత ఐహీంప లేదని ఆేపించు

టనుండియు దానికి

రంగనాధ

విరోధ ముగ ఫర జేయుదున్న

లైనవా

యు
కిన కారణము లన్ని
తిమి. ఆ తీర్మావములంను విపరింపబ
మని జ్రూబీని కెద యళ్కి జస్ట్రీes
న చేషపర్యా తొల్నంపబనువరకు మం తిపదవుల నంగీ“రించుట జస్టీుపక్ష
నములు సవాలు చేసిరీ మొన్న కోయంబు త్రూ మునకు కేన్నుపదయుగావరి మాత్ర మే ఆతీ ర్మాశము సూచించు
సలోస మా చేశే మజ రు గువరకు ఆశ్ర చున్నది
5 క్ట రు స్వప౦పాలన మువలన నీ కారణములు

ట విచ్మిత్రమగ నున్నది మం్యతిపదవులనంగికరింప రాదశుతీర్మా

శ్చ 'సరియై

న వారెవ్వరును బాధ్యతే నెరిగినవా రాతీరాన్ట్రవముల

ఘను తొలశగ్నద్రోనినర డల

ఈము

మం తపపవమవ్రల స్వీ"కం

(సతు. _త్తర మొపగియుండ

లేదు,

డ్వం వరి

సొలన ఆచర+సాధ్యముగా నని నిజముగా వారీమన స్పులందున్న

మెడిల్స మం త్రిపదవుల నంగీకరింపమని చెప్పుట కింతకాలము
నొకటిగా

(పత్యు

వ చాల దూరము

బక జస్టీసుపక్ష యువాయ మం( తిపదవులకొరకు గావించిన

త్తం మొసగెదను, (పభుత్వాయ క్ర
వ మువారి చర్యల
త్త పరిపొలక

నాకేపిందుచు
1925 సం॥[న

మే.

సంస),_రణల

ఓవాొరణసంభుమయునారి

లో

మేమిచేసీని
యెదుట

(సయశ్న యుల గురిచి

మ మందు వివరించెదను

en

నచ్చిన వడ్డి మను

దాఖలుచేసన

వాబూస్తలము

చేనిట్లు చెలిపితిని, శ పదిసంవక్సరిమలలో

ఏరేవివయ
మల నేర్పవచ్చునని య. దేశి:చికో, ఆవల ఈమూడు
సంవత్సరమలలో.నే చేర్చ బ డెనుగ
పరిణామవళ- శ్రొల

అపాయకరమగు ఫలితముల కాకరమని మాక చెలియున, అయి
వను ఇంకను ఆ పరీణామ

దశళీశ్తే చిరకాలము

అంటి పెటుకొని

లాభము లేదు. 1917 సం! న భాంత దేశమున)

౫ముండుటవలన

గావించి
చిన స్వపరిపాలన వాగ్దానమును, రద్ద యిన జేసకొనవ లెను

లేదా ఒక అనుస ముందుకైన వేయవలేను. అందు మొదటి
పద్దతి ఇక సాధ్యముగాదు, ఈ ష్ట్ర)మునికు మా

వరకు ( పస్తుతవికృతపరిస్టి లనుండి. తిప్పించుకొనుట
యుపాయము

గలదు

రాప్ మునకు

తేగినరక్షగామల

లేదు.

1925

రాకస్తే

"ేర్చరచుకొన్సి వెన్న

ఎస్పితుల తకువాతి మైనను హా!
ోవికశప *న్లి

సంl

a

సెస్టైంబరు

మాసమున

చేను గవర్నరు గారి ఎగ్గరకుబోయ్యి

ఏదోయొక.

విధముగ

సంపాడెం మెటకు జస్ట్సుపక్షురునారు

కలఫలిక ములు కం
పీలననంపి

క

మర్మ త్రిపదవుల

ప మత్నింప లేదు, ఎన్ని

క

గవగ్న్యగు గారువన్ను

మం తినర్హము చేర్నాలు జేయు విషయమున

చేయుమని సలహానిచ్చెదంని ఆకిరి.

ఏమి

నాపత్షముస-ఖ, పలుచ

అవ్ఫధికపంభ్యాకులపస స్వ గాజ్యపక్కమువారిని

బకినది గనుక

మం తిచర్మ ము నేర్చగుపనలసినదగా

నోరవలసీననని ఒలవోనొసని

తిరి. రెండుదిన ముల*రువాతి గంర్నరు గారు శెరిగి నన్ను పిలున

నంపి, స్వ గాజ్యపక్షనాయక డగు ఎ.వి, యస్
గారు తము

(పజలక్రొనర్శిన నాగాన ములపలన

వ ర్రసింహ రాజు
మ నన

నంగీ రింపజూలమని (పక్యుకర ముసంని చెప్పిరి. క శెంకు

₹ఈ ప్రీీయ స్వపరిపాలన మొసగవన లెను

చేను మైన ఎనరించన

గలదు,

(ప్రభు

(తోవ వేగలవనియు, శాసవసభను

+ద్దయిన జేయవ లెను లేయె

డు (పజాయ క్రీళాఖలను తిరగి వ్ శ్వము*" నైన

లెను ఆని నేను సూచి-చితిని

తీwp
ప మెనవనియు

వై కొనల

కాని

ఆర్జిండుపద్ద శులును బ్యా
= థి
నానినపువ్రు డనలంబి.ప గాదనిము గనక, 5 గాగా

రఫి పాయ పడిరి, మరికొంరు ఇతర సభ్యుల సహాయను తో సం
ము అవన
_క్లయర్మి తీనర్ల
యు శేర్పరుచుటకు
౧

పయత్స యె ములు జరిగాను

సే

క్వకార్యని-హా పర్దముణో నొకరు నిరంకేరయును మల తివన్త
|
౧

కాం అవి సఫంముగా లేదు, ఆరోజులనలోే.
జరీ*ినగిమయ యుల
-ర్మీతవంతను. ేనిఫుడు విఎరింపదలచుకొన లేగ. కాని అప్పుకు

పెకచెపునపనిచేయుచుండగా శీను పుగ్మతిన్యామును నిను

జరిన

పక్షీ యును దుర్చల మొసర్చుటకి

నుు సా

అనాన్యయ కాషని

పూకి బక

తిన

తెలి ను వేస్పేతిని

నుప మో?ఇచి

మరిత

౦
ఒక్

రెజ్లీ వాసా నొసగుటదప్ప నా గత్యం 3౦ము లేవని చెప్పి రజీ
నానూ

నొసట

కనువుతి

నోే_గల

నదని!

గునర్నిరు గారిని

పయముల

సస్టప ఇసి

"కించి

నేమగాని

నాపతృకువారుగాన్ని

చే-చయుంబేఖ,

(పభుక్వే కాళ్యని౩పహోమ్యయునారు.

పాక్నీక రాజకీ
అథోగతెకి

లై

పరిరా
దగగదం
KY ష్ షు

నా

కపృగుస
ఏ! చెసిన
వ్య

గరం వై గాగాకు

ఐర్జఏం దరుపశు మలవాగికం ఇరీ. ౧౯ నా ఎకాశేశు
[పభుజ్క
లా
పగి న్యాయ మొసర్నుట తిన విధినా

ను నిగ౦తిర మపమత్తతితో *ల.

యు, అ

పచుసమున

(డ్రా శెడ్డిగారు పుంచలగువారు బలపరచిరి
దింప లేదని

తె

ను చెప్పెను నానిళ్ళ

నా పక్షము

(పతిసా

ఆరోపింపజాలరు.

కోయంబత్తూరు

సమా వేశతీ ర్య్మానములను, జస్ట్రీనుపక్ష

నాయకులు శిరసావహించెద రాయని రంగనాధ
శారు పంకీయించు నున్నారు

మొదలియారు

పాకీక నిబంధనలను తీర్మానమా

లము గాలి ఇపరగొట్టి వ్యవహరించు వారి సహచరుల

ములు గ౨సపటళో

గావింమె

కిట్టిసందిర్ల

ఆశ్చర్యము లేదు కాని హవ్యత్త హత

ము లెటులున్నను జస్టిను పక్ష స
వరు

నెరిగి

లగ మేము.

ఫెడళేసను

a రెస్టైన ములను ప్లూరర్షిగ శికస్తా పహించెడము,

మరత్రిగారు, కులదురగేమానమూనుసరించి పసంగించికి,
మంతి గారు పే

కంశలేఎకుచుశ్నన్సు

వివాదములకు ఆత్ర3మెరది

నొ తె కొను
ల

చుబకు మేము కృృకశశ్చృయులమె
రించువత%ను

న.

సమస్య

కోలాభిమాన

పదికిని

నిళ్మూలి6

థి

యున్నాము

దాని నంగీక

మే మాందోళన మునర్వుచునే యు6దుము.స

పద్ధుతు తెక్కడనున్నను

నిత్మాలింపఇలనీనదే

ఈ సంస్కార

ణన్వు రాజ్మసతినిధియస ఇర్విమ్ముపభు నంగీకరించెను.
పదవులముంచే యుందుటకు

తొమంత

త్రి
బ్

మంతి

ఆ క్రేయనందుట
లేదని

శెప్పుమంత్రులు వైర్యముతో నీ సంస్కరణము నవలంభింపదగు

(ఆ (వె)

వీ పొండువంగ

నో

సినిమా, వీలూరు
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(ప్రార -ఖింవిరీ అధికారు
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శంకు వ ర్త నొకావళిని

నా కలక్కజుకంము సంఖ్య శక

కా

కిరి
బార్మదోలుబకు కాళ్చారీ. మధ్యాన్నా మంతయు కాలు*చ్రుం

శకి నవు

యనిరి,

చేయలేకుంజెను పొన్రీసు

మొదట నొమ్మిపల్పువాలే కాలన్చట

డల్లి నులో

“వారి ఆదర్శములే ఐరిషుదాతిని 5g

నింపు వార్రాష్యతి కావగణ ములకు ముట్ట కించిరి

కాల్చనలిసీఐచ్చెను న్యాయస్థాన ములనుండి దొమ్మి గాం్యడ్రను
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దివ్యముగ జరెన

కార్యాలయ ములు

స్ట్రేవుగారు పొగడిరి
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గావాహుకొనుఒకు

శ్రీ “శ హిగ్షన్సుగారి అంశ్యే క్రియలు
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రక్తపాతే మగునటుల జీకొనిరి త్రీ
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యు ప్యవవము కేకంకున ఎల మేము చూ
సరుదకూర్ధ ముగు

1928 ప్రకటనమును
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పోలీసు జనలు కొస్టుకొనికి, పోలీనువారు కత్తులన్కు తుపాకు

లను కాహో పకూనదళోయు నుంచవలెంని మయఖ్మిపా

అరె సగాచు న్నారమ,
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అనలేదు,
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శ్యాయగాన మఘలను
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విస్తాగయుకకుక్న
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లను (ప్రభుష్ణయున పొల్టూనునటుల జేయుటకన్కు దేశీయులకున

లేవిళో (పతి చేశీయు షష్ట

నిర్మింప చుక
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ముసచ్చినఫ్ని

ఆఫీకాలో
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స్రేట్సు, ఫీజిఆయ్యిలెండ్సు,
*శీండక్కా మొదలశ్నక
విటేశమ లలో

ను జాతిసమితికి నిరంతరభ కుక న”రి

చాంబర్లేశుగారు తెలివి

గూడ
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నీయగలదు.

తో నడిపించిన సమితి మరింకబలప్రడుననిరి. (క్రమముగ తిన్నగ |చృుకొనిన ఎంత నిస్సాగమైన్న
శుకమైనను శేంటయ్మే
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గారు క్రొశాయినీటిని (కౌగుట మాని

అను, ఈగలు

జ

ర

నాత్ర

అకోయనదానా.ఎణశదదని

ను తాగ నారంభించిరట, ఇట్టి స్థితిలో

సహ

లమై నాధారపడక్త ఫలితేము!
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“ధంచుచున్నారో దెలుప నక్కార

నొదములు

"లేదు, మోదుమిక్య లి. తానం నంఘాదర్శములనననుస

జంతువులను
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హ్

గూడ దని,

నవలంబింపవల

వినోదములకొరకు శూరపద్ధతంల

వ్రకు హింసగలిగించుట యాచారమయినది, pe యున్నది,
పందెములు

గతిలో జేరుచున్నవి,

యుష్మద్రన

అడవిజంతువ్రల

అందు

పూ Ds చేటాతుచుడెడివారు.
మున్నపుడు

స్వ ప్రయోజనమును,

వమాత్రము

అయిన

సాధనము లేదని, గాంధిమహాత్ముకు

గూడదట,
తవట. ఏఏమి

డయా స త్రీకలో (నాసెను,
హైందూమహమ్మ కీయ

దుఃఖభరిమై

స్వాతంత్యమునకు

దురాశయు (పతి

అుదుచే

సులభమేగాన్ని

లేదు,

గనుపింపదు,

ముఠళ్య్వరలో పిముక్తురా.

నంత _కేయస్క_రము.

చేంబనేను

రించిరి, ఇప్పుడు 'చెలుసడిన

వార్తల

స్పెంబును రాజా గారు

(కటన

జంతుపిడ

రట. "స్పియినునందు సయితము
శాదను భావము పజలుట, ముసల

జ్

లై

అభిలాష యయినను లేనియెడల

సమంజసముగ

సంఘాశయములు

చున్న ది, పీనిని ఫరకించువో,

మ్లు వ
౧

అనవస్గరముగ హింసించుట దోన మని గ్రహింప

నమ్మాకముగలవా రయి
యవసరము,

సా

.

సం

రాజ ప తినిఫి
నో

బొంద” se జా వై 1

మిల్జుయ జనూనుల సంఘ

గావిం

చివ

|డిన వినయ ములక న్న సెమ్మ_వవిసరములను
(పభుకర్షమునారు గావించిన

చేవదానీలసద్ధతిని “తొలగించుట -శెంకకృషి

జరిగినను అధిక మనిపిందుకొనదు.

మింకొకటి

ఆధ్యతుఖను హైన్ ప్పి, ముక గారీ క్రింది (పకటనము

సఫలము గాజూలన్టు,

(పపంచ మంగీకరించు. 'జేవచ్తాస్షీల్లు
ప ప్రాణి నయినను.

(సత
'త్యావ్నోయసాధన

* మోొక్తీగారి (పకటన

నానరు

నున్నది, జగదీశ చంద్రబోసుగారి' నూకన సిద్ధాంత

ముల సత్యమును DS

చులుకన జేయుట

హాకా రావాణా. దాతా

a

ఈసక

మహాత్ముని

రింపకమానదు,

మగునంత త్వరలో గమ్యాస్థానము జేరనలయు నను:

గావించి

దేశ

తతకృృషి. జరుగుచో దాని
జ
విలువ ఎల్లరకును గోన

చీమనడక నడుసనలయు నని కోతుచుదురు. ష్.

ఇళాబంతంవులను వధిందుటశై కుక్కలను పెంచుట

సు

రమునకును (పోద్చల మొసగట

విఘాకేము గలుగకుండుట కు
కౌ నానారా స్థన
నంఘము

(ప్రకారము,

కద్దరుని ర్మాణమును,

దారిజూపూనని, '

దీనియందు

ఇం

నను అంక సృఖ్యమునకున్సు విచేశవస్తుబహిష్కా_

జోలు

"దేశములో ఎద్దుల పోరాపథు కడు కూరముగ చారు నూకన,న్మప్రప
పపంచమును
నడుపజూాల
రనుట
జరుస నన్ని విదేశీయులు చెలుపుచుందురు, దీనిని స్వతస్పిద్ధము. తమ మామూలు
చర్యలకు
వేల్చుయువ రాజుగా రిటీవల నిరాక

“యంగ

సఖ్య (ప్రవర్థనమున్సు

విశ్వాసము, ఇట్టివ్

(పపంచ పరిసికు

అభివృద్ధి కనువించుట

ప్సిలినుండి ' (పపంచ *

"స్పెయిను

ఇప్వుడు వేట విలాసార్థపు శవ మైనది.

కనువింపనే

కనుపింసనే

జాతిని పీడించుచున్న వి.

యిట్టితర

మున్నగునవి

దు
ఆం
నడువ

on
ఇ నీంచుచున్నారు,

ప్రీ విశాలబుద్ది! నేకు (ప్రపంచము

వీ ధ్యత్రో,
వినోదముల *

నను, (పపంచమున

న
eid
ఛంబ్జైనుగారు.

అభివవృద్ది
ల నసూలద్నషకి..
దృవ,

అయి

dX Gp జాలరు,
మనఃస్ఫూర్తి

(కూరమని,

యను

బాయి

క్లోరిను కలినిన నీరు జాడ్యములను రానీయ దనుట

దనము జూపెదరో చెళియదు. వీరు తమ. అసమ్మ.

శిలకించుటకు,

బూర

జారును

"మంచిదని వాదించిరి,

చూశ్రవలయును,

తిని బలముగ డెలుపుట కసీసధర్శము.

చున్న పురి కార్పొ రెవను

జభ.

కాదా

నని కరి, అల సంఖ్యాకులు అట్టిసియమ

మన ఇండియా. (పభుత్వమువా కెంత వరకు చురుకు

యునని

గి

శార్చొశేవనులో చర్చ జరిగెను. డాక్టరు లీ నీరు

తర్చమువాన్లు .నోతిపరి శ్రమల చెంకవరకు ననృద్ధి
యుండును, రాబోవు విచాశణవలన, భారతీములస్టిన (ప్రభుత
ఈ సమయ

వలదు

సస్తయి జయుచుస్నారు,

మంచిదా

కులు భారతీయుపు నే డైశెక్షరు పదవికి నియమింప

స్థితిబోలి

ఇ

సష్తయిచేయుచున్నారు
(౧౧

సభ్యులలో నధిక సంఖ్యా

మున్సీస క3యా

a

కార్పొ శేవను

డ్రజాకు కొంచ ప్రయోజన ముండును,

డై రెక్టపకు లోకజ్ఞానమున్కు

జు

అన ఎర

నాము

పారిర శామిక

;

య

al అను కతవెకని కవిని

విజారణసంఘమువారు భావించిరి.

వపము

ము

చజేయనల

విధి యది ఎంచవంయును,

లా

ఖ్యలో టాంగనయి'కాను.సాడ జేర్చున్కో అక్కడ

ప్రూకికో

జె్టుకొనటకు

ప్పనరుద్ధరించి

మరల

తయారుజేనన "జీవి (ప్రయోజన ముండును?

అఫికాసమా

రకము అభాగన్న ము “శాకమానదు,

EX

ముఖి

ఇర

వ్ల

కిబ్బందుల

భారతీయుల

Met
రర

డబ్బు లే పుడు -తోనిపోని సాచులను కాగతముబ్మపై

శెక్కుడు హక్కు. లుుకుట

గలిింపదొడంగక, దానికి ఈగనటుల

నజఫీమారక్లత

గావించు

ws

కొన కవలయనవక వషన నొయదారులకు

చ్రాఖువలన

మాంజేటు రాజ్య ముసి

స్"సనోము, కొని ఇదివరకె భారతీయుల

పం

న

తిపాదన.

సె సంచినపి ను శు

|గహఇహపర,పరిశ్రమ
నముును”
వృద్ది కేయుచో
ను వ

యూహింప

నుంచీవో, నెంత కష్టము గలుసన్నో

వళ్చును, టాంగనయికా

నింకను
నింక

పుార్వ్య్థ్థతిల
చ

భారతీయును

ళు

శల

ప్

| బనెకివ మాన. అనుబంధపక్ని శ్రమలను ఏకు కెంపొండించ.

మండ

హక్కుల
రల.

జు

ED

జైనైక్టను పార్మిశ్రామి ఖు సహో
పరిశ్రమల కో

పజేశములు స హ్వాక్ంపబజినపి, ' క్రంకను క్తబ్బ చు |వలయుసనియు

"లెన్ని
లను తెల్లవారి
అన్ని యో గలవు.
తేస్లి

ఖు

దీనిని

సంవన కరకర

ప

| తాకు

బా

తప్పవారికి
;

తదు

రౌ త్రీది ధ్గస

వారి

వ

మారణ

లు
వగమును

ఇ₹ినియాలో భాతీయుల స్ పూర్వపు టుత్తరువ్చు |రట,

Lb

స్తు

ప

జో

SEE

చై

(గహీంపవ చును,

చేనియర్థమును.

కం

డజణ్బు

జన

}
సూ-దింపబ డనసం

జల

మం

|

భరగతీరంలు.

Che

న మించిన పివ్నుల్యు

విశీషముగ

Ht

వళ
య్. ప్యూపు
భారతీయులకు

ee

ఎన

య

బ్ర ర్లు?

టాం శని కాలో

| అకు ఏీబుశేకుండ చట్టమును చేయిసవలయు నన్ని
చి! గొ. శామదాసుహుతుహునాకు స్లేటుకౌన్సిఖుసభలో
లన
వెదకు, భారత ఇొసన
వెరె న్ నూక ఫీలా యును (గాత
గ.

[టు వ్

ను.

సీ

పెంచుకొను

కొళసంఘు
ప

లో

స్

మున్నగు పదములు.
వధు

ర్స్
విచారించచట

జోలి

బాలికలను

మయివ నస

;,.ముకౌర్మకై
చ

.

బెక రాసయరసయు

mM

"జా స్ప నయ

షు

కొ
“|

ai

నల వాగినై

రసియ్యూు

పీనియర్థ మేమి?

శాననసభ్యు

తెలుపుటకు

"తెలుపబ

వీలులే

నందుల చిలిలెల్టుమున్నాను.. స్ు నామిత్రులు ఈఎనయమె
vag దో దీర్ణనున సంభాహణ సణివీకిమి, మిల్లుయ
జమానులయం

|

రని మఘ

బేర్చ'జన సిక్రి

రాజ్య ప్రతినిధి గారు. సరికి

శెస్పస మనా, శేతప్రర్మ కేమ చాచాటికి. శీజేంచు

శ క్రిసంచన లేక ర్స్ చున్న దనియుసంర
క్షణమున సట a
రోయచొర్తులు
hE
తె
వచ్చిచెన్పిక, రాజ ప్రతి: ధ్గారు అన్ని ఇివుయ ములను చక్కక్టే
అహింసా న్ ము వ్యాపిపంచుట “తథ్యము. జ సలుపు టు యా వ శ కము. మఠధర
విని శోనిషవయమై (శ్రద్ధతో"అల్లో ఫ్వంచుట్రక అంగీకారము. “కేళీ
నమునను, నాగరికుఐ మనుకొను వాళు (కూరవికో సవరణచట్టపు సందర్భమున, చేవదానీల వ

వచ్చును,

జిం

చేకూరుకొలదియును,

దములను విరమించి భాతదయను

లోకకళ్యాణమున కవసరమసు,

అవలంటించుట

లీదుళ్మార్లమును బాపుటకు

పకటనయందు

ముతో బనిలేకుండ

మినహాయింపు

"జేయవలయు

పికి, ఈరా ఆయ చార్రమసల్ల అన్తుహలఫీలిత ములు కాలుసనని నమ్మ

|

చున్నాను ప్రహరి పాయను. శ్రహోక్షయవారు ఉరస్య్లర్తిం

నన్ని తత్సంఘుమునారు కోరుచున్నారు, వ్యభిచార |చరని నమ్ముచున్నాను. ,

(అ (న)

_1987.వ నం! జూసు 160వ తేది కనివారము

ఆ౦ శ్రపత్రిక

§!

డాక్టృతు

ములు
ప రుత్స
సమె
క a
ఎట్ నో

రోటీను
టీము.

వి, నివరావుగారి అలిపాయణులు

అ

తిగుమల తిరుపతివగయిరా

వచ్చిక

కాఫైను

కార్మిక

బొంబాయి, జూలై 35 MF దాసుశందలి

"బేవస్థానములలో

లందరు సమ్మెకట్టవలయానని కాషపబముదున్న (సయత్నముల

వీరు బెంగళూరు. ఇెళ్ళుదున్నారు.. అచటి భారతీయ
(ప్రకృతి కాస్ర్రపరికోధనా గారయయొకో సమానే!ీ వ్యఐహో | 1927-వ సం॥ లీ పల్చెల మొదలు 1097. వ నం!
మేనెల వరకు వచిచ్చిన బంగారు వగయిరావస్తువ్రలు
రములన హాజరసటకు పోవుచున్నాటు,
వీరు కై లుదిగగానే వీరి మ.

త

aT

Ce

ఐలం

గర్

కలప నత్త మైయిలుదిసీ“మ్మగ్రాను

పీ ప, శేగాకు నేది ఉదయము

మ డా నలో గొప్ప

'

స

శేగారి చీవాట్లు
జడా గాక్టకక సాయన ళాప్రశశల

|

-

బంగారు వెండి వగెరా

౩
సి, రేగారికాక
సర్ వి,

అక

విమయమై మడాను లేబభయ్య్మూ్యపను అధ్యకులగు బి, శివ
కావని గీకింది ఆభి పాయ లట.
:

కలిసి సమ్మెకట్టవలయునని |
ప్రోత్సహ్మీచుటకు ఏ కార్మిక నా

రాసుగా

యీదిగువ కనుపరచిన వాటిసి 1927-వ సంక జూ
రు స్వాగత ముసంగిరి, ఇండియన మెడికలు సర్వీ సులోనున్న
పగలు 12 ఘంటలు కునికి ఆధికారములేదని నానిశ్చి తౌఖిస్టాయము, ద్రభక్యత'
ఈ రానుగాకెంట"నే లేగారు అతిధిగానుందుకు.. మ్యదాసులో | లైనెల 95 తేది సోమవారం
చారుగాని యజమానులు గాని రాజకీ యవాయకులుణాని సలా
గల పంగ కేశ యులకు శేగారి గౌరవార్థము రాసు గారింట చీటి |
మొదలు తిరుపతి దేవస్థానంఖజానావద్ద ఆదీనము ' భమునకు కార్మికులను ఫురికొల్పుట చేనెేక్రమా(త్రము అంగీకరీం
రాతి బిందుజరుగును,

|న్ను తరువాత

వీరు నైలు
3
దిగగా చే రాను గారితో కూడ అస్పోపియే పె !

పజాలను,

యేలం పపూర్తి అయ్యేవరకు (ప్రతిది

డు సెస్ (ప్రతినధ్ధికసావు లేగారి ముందుస నచ్చి నిలుబబడెప, / నము అబేవేళకు ప్రారంభించి యేలంపవేయబడును.
ఈ వార్తా (పచారక్ససంఘు (వతినిథిని చూచిసతోడశే శేగారు

యేలంలో

వాస్య యముగా నిట్లు వీవాఅము "పట్టిరి, మోరు వాలా

చ్చేకలో ముందుగా ర్పు 100-0-0

తుంటరివారి

డు, మోతో వీ సనిఫమైం 'సేక్యము కలుగ జేసికొన రాదు,

నేను

విద్యోగ్గుల

ఆతి సేపషనులోను

గుంప్రులును పిల్లట గుంప్ర్రలును

నా బండీనద్దక జేర అ ర్మాత్రపళలోేకళా
శేగారు యీ

మాటలు

రలుస్ట్రైకగు ఆ లనీ శ

| యమునుగురించి (శ్రీవిచారణక ర్హలువారి మంజూ

అని లేగారడిగిరి

ననియెడల

యఫ్. యళ్. పరీక్షకు

చద వుచున్న వద్యారిన"డీ రాని అకడు బదులంచె ప్పెన,

వాయిజా మిరినలేది లగాయతు 80
| దినములవరకు స॥ లాట్లను, అమ్హానత్తులోవ్రంచడ

మగును,

వెంటే శేగారేఅబ్బురపాటుతో పారజూాచి ోఆలాశగా,

నాకే జధికారమిచ్చినట్లయితేమొ కాళేజీభసనమును శేలమోద
పవశాటిం చెవననే సంగతి నీకు ₹లియ చా? “నో ట్రంచెననని”
గమనించు

కకట్టించె
వెననని

చాయునకును

జ్య ములను దాఖలుచే?,డి

కాడు,

నవ్వెను

రేగారదిదూావి వపా

'కత్నీ దారులళన్న

లాయ

నొక ప భతి

శే వాలు మండల

నవాలు చారువద్ధనుంచి,స హూలుచేయబదును

రికా విచ్యార్లి యను సంగతి

విద్యార్థి యొకడు కేగారి

దహీ. fe 80 తులములవంతున'

తు 1491

“తెసి

ఏ

శృతి కాస్తార్సిధి

ఊగారు మా టారంకు

సమయ

ములో

అని

అస్ఫోసియే పె

శ్వ ప్రతినిధితో ఒరకూట నెల్టికి, |ప్రాహ్మకేశరులు.

కాంగసు

చినిన ఉరా్మ్యానము నోకు బాలా సమ్మతేముగొ నున్న

ది క అనిచెప్పిరి

కాద

మేమన గా

కాం! గైసుజా తీయమెన

సంఘము. అందరును అన్ని సంఘముల నారును ఆందులో చేరవల
కి

ఇంతలో వార్మాః పచారక (పతినిధి ఊోరుకొనక ఆయ్యా
ఒకమనవి, కోయంబత్తూరులో చేశిసఇతరతీ ర్మాసమును గూర్చి

మీఅభి పాయములకు దయచేసదళా ఓ
కను నన్ను వదలికెట్టు చేను భః జంగ వేల
తను
గాను, నేను పః ఎ్రీీకొత్ర్రుపరిశో ధకపడను"అని "గారు బదులు
వల్లిక,

'లేగారు శేష్ట ఆదివారము మభఖ్యాహ్నము బెంగళూరుకు

తు 10828

తున

నా
క
రకములు
(4) వెండి నాగ్యాములు
ర్పు8678
(ర్) హ్
(6, శేగడరూపాయలు దపాకు 1000
వంతున
ర్పు
స 1970

ర్స 446

వకలాటుగా

శేరు 1942

(8) తాం (బ్రము వకలాటుగా

ORCL న
వగైరా చేవస్థాన | (శ్రీ మహంతు (ప్రయాగధాసుజీ
ముల ఆఫీసా
తిరుపతి

విచాకణక

తిరుపతి,

పయనమై వెల్లినరు.

ఈ

~~

కాజా
మ్
NON

te

3

కా నారు. హాజుాాజతానలనాలా యాల యాం —=

A rman Te rt wanna, arm

సలహాలను ఇతరకార్మిక సంఘులవారు

కూడ తిరస్క-రిం చెదరని నమ్ముతున్నాను. (అయ, సేనల)

ను ద్రాను
సహైకోర్టు

మమమ

కూ

గ

APT
యా.
వారమునాడు Ss మహెళోట్ట తిరిగి తెరువబడును.హావ్,
డి..కార్నిషు,సీ. వి. ఆనంతకకృష్ణయ్యా, సి
సి ఆర్, తిరుచెంక

టా చారియారుగార్లు తాత్కాలిక జద్దీబుగా నియమింప బడిరి
గనుక మొదటి రోటొన ఆసనము అధిష్టించెదర. 18 కేడీమొదలు
29 శేదీవరకు ఒరిజనలు చెడు ఫు
స్టఅప్పీల్సులో తక

ప్రధాన శ్యాయ మూర్రీయ సఫర్ వి
లియ

గాకు ప.

ప్,

శ హెచ్.

0ఫీఫీ లి.భ్ర్ర

అనంఠకృష్ణ య్యారు; ఫస్టు అపీపకన

రామే

డి. కారి షుగార్లు; నివేశనం వర్కు_కు

మాధవక్-నోయరు

కర్టెన్ గరు, సెకండు ఆప్పీళ్లికు శీ

నివాసయ్యంగారు , కీవీశాద్లు, (శ్రిమినలువర్కు_ మినీలేనియన్,
] వడ్కుకు జూక్ళను తికుకేం
రి“టాబారిగా
క్ల,ఆడ్మివను,
మిస
నేనియ సువర్కు; వాలెస్కు ఒరిజనల్, సైడు; చెంకటనుబ్భా
రావు వాలరుగార్డు,

హెచ్, డి కార్నిమగారి సాాసే పాల్.

అప్పపామిగారు అక్మెనిస్టే రుజశరలుగా

నియమింప బడినందు

ఇదివరకు -చీఫ్ (పెనజెన్సీ వ వ్ర్రేబుగానన్న పండ

(క్ర వెండి దపాకు 1000 తులములువం

తిరువుల

జైన

గొ పృన స్టయుతో

ఖరయ్యరు గారు సిక్రీ సివి కోర్టుజడ్జీపవనిని అధిష్థిరాచెదరు.

రకములు -

(2) శతేగడవైసాలు

ss ఆలస

వా” స్థానే ఇదివరకు కోటుకీలు?నున్న యన్, చర్మదశే

(2) బంగారు నాణ్మెములు _లాటుగా

అంకట శే గారు ఆక్మీ (పకృ

"దేవకయొక్క ప చుక నీవ కనక వర్జరవరా ! ౫
హెచ్చరించి కమ చే నాలును నయనే చేసియిచ్చిరి.

చెప్పీ

(1) బంగారు

రెదలంచిలాకా కేజీ"కారిక తేగికిన

చీవాట్టుచూచి జంకునుంచోను.

నబునదు,

వాట్లు పుచ్చుకోవలయును, అందుకు తపిప్పినయెడల

అనిచెప్పి",

ఇంతలో

కనే

రూపాయల్లు జరీమానా చెల్లించి

స॥ లాట్లును మరుయేలం .వేయించి అందుచే చేవ
మ
స్థానమునకు కలిగే నష్టమును (క్రమ్మపశారం అసల్

కోయుచు ఇకముందనుండి యు నొసంకకము ఒక టింటికి అయి
దు తాపొయీలవంతున వసూలుచేసి ఖాడీనిధికి విరాళముగా

లోేచకటకు

కిలాటు 1-కిర్పు

బే ఇప్పు

'డెక్కావసంఖ్యనా నున్నోరు'
ఆని ఇప్పిరి,
పట్టుశేలకు ఆయువకుని ప్వుస్ట
సక ములో

నిచ్చెదను 9

అట్టి రోజులకు దినం

ల యలు కెండు
|

లు

అంతట

కూడీన ప

రు వుత్తరవు సావకైన
తేది లగాయతు కి0 దినము

ముందునకునచ్చి లేగారి కోవ్రాలుకొరక అడగను, శనీ నవరుఢో | పుచ్చుకోనలయును. ఆట్లువాయిదాలోపల ఫీసుకా

బాగుగా

జాలరు ,మ్మ( దా సునంవలి అని
న్నికార్మికసంఘ ములాశి మ చాసులే

(లలోపల సవాలు మొత్తమును చెల్లించి న॥ లాట్లును

ఆనుచుండగాచే ఓక యువకుడు

“అయ్యూ, శీను లాకాలేజిలో

సు! కార్మికులందరుకి లిసినను య జమాన్గను (ప్రతిఘటింప

బరుయానియను పదల "పెద్దది. ఈ మునియ్వవాగో.

యీలములో సవాలు ఖాయపరచ ఏడిన వివ

శాచేశాలు కొరకు

నన్ను న ద్రలేషిర”

వ థధరావ

సంపాదింపవల యునను ఉష్ణకముతో కొందరు.

పనిజేయుచుండ టచే ఇట్టి చిక్కు. జేర్చడుగీన్న వి. (పన్తుతప్రరి

దేవస్థానం క్ర

త్తుకట్టి యేలంలో సవాలుచేయవలనినది.

కశ్తానుండి రహస్యముగా బయలుదేరి వచ్చుచుండగా రాక
న
స
he “| డీచేసి

యాందుటచే కల) త్తానండి బయలుదేరి ము్రాసనుశ
చేశేవరకును

see

కార్మీకలయందు "ఆశాంతిని ఇతికొల్సి పలుకుబడి

నాయకళ్వము.

న

వ

rr

రాయుడా డాయడాలకకాడాలి

prance

లే గారిస్థానే పి, సంబంధ మొడలియారుగారు (ప్రవేశించి పని
చేయుదుక.. పండలేగారు తిరువేంళటావారిగారీ గాన (ప్రవే
శించి స్మాల్ కాజు కోర్టు (పథాన న్యాయమా ర్ట
రగా పని

చేయుదురు.
TLDs
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ఉపయోగించి

దీనికిన్ని

రావా
2
Sr
జ
ల

0

చేని యితగ్గ్కలముల్లక్ష ను గల

)

వ్య త్యానమ్మను |క్లో
నుగొనుడు

సం ఫక్కి-కితేగిన ద

[|100 రక నలక
పుకు

సంబంధించిన బట్ర్రకల వ,

కంభఖించినను. లేక న

న

తరిచారిణి, ఎట్టు
మొవలుపపల ట్

న తప్పక నయముగునా.

వీకారణముచే వ్యాధి (ప్రా

'వెననె
ki గల

రలకంకృృకలు ద్టమనాను డగ్గకశాను సుభా

విళమెన రంగులోను కాంతితోను పకకటకు తోడ్పడును,
న్యో కలరా [డాప్పు.”

=||

బుడ్డి మెక్కిథరరప 1-8-0.

స

హతనురక మోకు. జవ

వం.

నస

దానిని శెప్పెంచుకొనుడడో

సర్

తులను

దీనిచే మిక్కలి తన “ముగా నువ్నఇప్పుడుకూడ ఒకట్ లే? రండు మాతాదుుతో-ే కలరా సీపోనుచు, వాం
బుడి 1కి న. "తెఎళీ-0
నిలుచును, మూ ము ఛారాశముగా పోవును,
క

ష్ బె కై

న్యో ఈజి డలీవరి వీల్పు

కిచియొకనాొాప్పవర్శపపాదము. స్వాభావిక మన
మై (పసవనొష్టులు ప్రాతకిగో ఓ
దీనిని ఉపయోగించ
సత ముగాన్యు

స

నిర పాయా యుగాను శికువును (కపచింతుడ.
భెవధములకు

Neo ప

ప్యాకింగు పోస్తుఖర్భు (వ క్యేకమ,

జ

ప
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జలాల” పా రంభోత వము
స

గౌ; పకులుగారు నిర్వహించుట
పర్మి శ్రమోద్యమము

భారత వాణిజ్యనౌకా

సింధియా నావిగేనను. కం

బొంబాయి జూలై 1?

జనీవారు నూతనముగ నిర్మించిన చాణిజ్యనౌకకు ్యప్రారంభోత్స

నిన్నటిదినమున

పశేలుగారు

వము జరుపుచు గొ!పి. జె,

లండన్లు.పాకాలయమునం దిటులు పన్యసించిరి:gene

భారత దేశపునాకా పరిశ్రేమతిరిగ (పాణముపోసిలీవకళనొస
గుటకు జరుగుదున్న (ప్రయత్నములు భానిఫారతమునకు శుభ
సూచకములు, అయుద్యమమునం దిది సమయము, చిరస్మరణీయ
మెనది. ఇది చర్మిత్రప్రసీద మై ఉజెలయగలదు.

“జీ భారతనాకాపర్మిశమ

పమస్యకుకూడ బాల జాలిగోలువు

ఓమాూ! బాధ.

భారతడేజేశమున భారతీ

ప్రాతచరి[క్రగలదు

జగత్స్రసిద్ధ మగు

ముగ

తామేస్వయ

యాలు

తురదృష్ట్ర భోగిని

అన్ని ఇళరసమస్యలవలె

"యగ భారతదేశమునకు సంబంధించిన

డానాకల్నాపై

నాకల నిర్మించి మవోసము[ద్రములం

ఆహారము నీరు జకారులేనంక జబ్బుగా నుండుట మిక్కిలి
దుఃఖకరము. అతని చేహమును నుండు మద్చలుు కురుపులు ఎంతటి
ది. ఇతనివలెనే ఇక మును
బాధన్కా సంకటమును గలిగించుచున్న

నిజరుపశా

కల "నెగుర వేయు, నౌకలను నడపుకొనుచు మహా సము దాంతర
భూభాగములకు, (ప్రయాణము లోొనర్చి వాణిజ్యమును. జరిపిన

“విప్పుడు బాగు గాదని దినదినమునకు నిరాళచేసుకానినవారు, వేకు

దినములు గలవు, విధివశమున ఆనేక పరిసితులు ఏకమె కళ కక
లాడుచున్న భారత చేశనా కాపరి శ్రీమను నిట్ట.నిలువున హతమార్చి

వేలుగా

శని, తరువాతే కొంతకాలమున కైనను తమ ఫూర్వ నాకా వాణీ

పురుగులు

జీసినని. ఆ.పరిసి తులగురించి అఆ్యధకకును దెలియాను వానినిగుర్యి

'లోభారతనాకావాణిజ్యమునుఫు

మీరు జబ్బులో పడుట మాత్రమే శాక మోన: ఇరగము పిన కడపల

వ

న.ళ
కాని

చుట కచేక సంఘములు హారంభింపబడేను,

చేయుటకు అశ క్రతగా నున్నప్పుజే ర కము ఇెడుచున్నది. అందువేత

ము

వత్సర

ది.గత 50

పుండ్లు బయలు దేరుచున్న లి,

శేటుల.

(ప్రతిడీనము

యు
శిట్రీఆవలనను, మరి ఇతరచర్యలవలనను .ఆసంభుములన్ని
ఎంత
గాఫుగూడ లేకుండ తుడిచిబేయబడెను. ఆచర్యలగురించి
క్కువ మాటలాడిన నంతమంచిడి.

i
లన్నిఇయు, మంచి

" స్థితిలో నుందబడుచున్నవి, రక్తము పరీక్వుభ్రపరచ బడు చూన్నది.
తిరువాత మౌకు ఆనందమైన ఆరోగ్యము గలిగించబడు: చున్నది,
సంవూర్లారోగ్యమునకు అవసర మైన ఆటు స్వభావమైన ఫేవణముట్లు
కుషన్ సాల్ట్సునందు గలవు, (ప్రతిదినము ఫుచ్చుకొను చిన్జమోళాదు

స్ఞరీంచుటకు సింధు నావిగేహనుకంపినీవా రొనర్నిన (ప్రయక్న

మోకు ఆరోస్యమాను గలిగించి

బలను వారిపై సాగింప బడిన శబులపోటీలను వారికి కల్పించిన

ఇణి.జ్య నౌకలను

fe

ఒక చి
చీన్న మాశాదు' (కసెన్. 'స్థార్ట్సును;పుచ్చు

కొనిన ఇ వన్నియు మానిపోవును, _అవయనము

కా వాణీజ్యమును ఫున
భ
పటేలుగారు పిమ్ముటు భారతనా

తర ప్రములను వివరించి కంపెనీ వా రీపుడ్కు

మో శరీరమునందు. (ప్రవేశించుచున్నది. _ారిజము (లీవరు

తన పని నిర్వహించుటకు, విషపూరితమైన వ స్తువులను (తోసి

బీచీనిఫుడు వివరింప నవసరము 'లేదు.ఇంకొకవినళపముగూడ
నింప దగయున్న

a

మీ రక్తము కారీజమునుండి కలుగుచున్నది. దికాశాశ్రమీ మోచుట్టు
(పక్కాలందు అన్ని విధముల న ఆపరీశుస్త వెన సృవులు గలవి"

జ్య బై భవమును తిరిగి నెలకొల్బు కొనుటకు వీలు లేకుండ అణచి

గమ

గలరు.

ఆయినపప్పటికిని ఇడి మిక్కిలి స్వల్పవిపయము. కన్ధీనుంసయ

మిమ్ములను

మంచిస్థితిలో. నుంచును,

తరువాత నిజమైన సౌఖ్య మేుదియో మీకు తెలియును,
మోరు
చక్కగా ఆహారమును భుజింపగలరు, జీవికఫౌఖ్యము లన్నిటిని అనుభ

(కొత్తరకఫు

తయారు కేయించ్చి (ప్రవేశీపె

వింపగలరు.

ఫ్రటకు ప్రారంభించుటకు -దల"పెట్టిరీ. కొని (యేడు ఫెసిలిదీస్

మోకు వెవ్యమైన ఆరో? శిమున్న ప్పుడు

మోకు గలుగునట్టి కస్ట ములను కూడ మజమురు,

మిటీవారు..తగినహొకర్యము లాసగకపోవుటే వారాపయత్న

సేలను చాలవరకు తగ్గిగించు కొనసలసి వచ్చెను. ఆంగ్ల భౌరత చే

"చీడ ఒక బుడ్డిని కొని చేటీనుండీయే

ములకు అన్యోన్యభవమ కుధురవలెనని గోయవారి కిది బొల

ఒక చిన్న మో తాగు స ప్రచ్చుకొ నుడు,

వ్యముగ నుండుననుకు సందియము లేదు. (యేడుఫెసెలిటీలకమి
అందులో 25 ల

|“వారివద్ద 210 లక్షలపొనుల ధనముగలదు.'

షలపొనులన్వు

“మ

విదేశీయనాకా

సంఘ

(విట్

రంగం Salfs

ము లఅసమవహోయా

కాని

వినియోగించుచున్నారు

“హాసం గామమున,

oeవు
Fe
ప
వ
వప

దేశరక్నుణార ము కోట్లకొలది

et క న

సేమును మనుష్యులను ఆర్బీంచిన భారత చేశీమునకు సహాయ
మునర్భుట

కీ యేడుఫె కిలిటేల సంఘుమువారు 24 లక్షేలనై న

'

*సగజాలక పోయిరి,

ఈ...

భారత |ప్రభుత్యవైఖరి

ము.
నాతోాతాతాక
దాతల
లై
అంప
పన

౯

ఎన్ని అష్ట నందినను ఛారతీయ। ప్రముఖులండధిక భాగ

మింకను సా(మ్రాజ్యమంబేయుండవలెనని గోరుచున్నారు. భార|
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ప"టలుగారు నౌకను సమ్యుదముపై వదలుచ్యు

భారత
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తుంపర

6 డ్క్రీలు శ్రి

వేడిసు తస్కువ

లేక

స

10,000

డినద్క

అం

అ

వీ, పీ నారాయణ అయ్యరు

ఆంగ్లభాపను టా చును.

ఆం ధభాష 'ఇెలినినవారు మిక్కలి సులభముగా

చవ చ? వాశానరాశా స్హ్హజ్ఞాడూ,

ఆంగ్ల బోధిని

మందినే

హిందీ (పేమామండలము - మదరాసు

దదువబి స

తక్షణ ఇమే కరు

198, “హైరోడ్డు, తికువళి క్కేణి

పంపు

గావ పావ్ శ్యరుగల పంంగితనీవే పరిశీరించి (వ్రాయబజ్తినడి p3

ఈ నెల 17 లేదీ ఆదిపారయ ఉదయల 9-90 గంటల
* ఆభుపక భారత భూమికి దయానంక బుషీశ్యకుం సం డీశే
ము ” అను వివయమె భర్మ దేవ నిద్యావాచస్పతిశారు ఊపన్య

= క్కరివర్ద ఒక (వ్రతినుండతగినది
న
గౌ
"సేర్చుకొనవచ్చును.
తెకయే
గరుసహాయము
భామను
ఆంగ
60 దెసములలోో ఎన్నావను

ఇది అంగ్లఖాహు మాహ్ణానుటకను చదువుటోను, వాయుటకును చాగుగా శేర్చును. బ్ మ్మ అ

ఆళాభంగము కలుగకుందుబకై కక్ష ఆమే ఆస్టరను పంప్పుడు
అపారవైన వివయశు గలరు

ళపాలు ఖర్చు ర్ప్చు. 08.0౦

ఈ పుస్తకము

10.

కింతురు

న్ా

“00 ప్రబల. గల పస్ట్టరంసము ధరి (ప్రతి 3-కిర్పు2-00
లశను

సన రండెనడి.

అరు- ధతీయ కేం దసభ- వెరంబూరు

£00 పుటలు గలది

ఒలవారి పజ్ఞాఫేెకము శ్రీసీళ లేవి వివాహము మొదలగు 8 ఆఫటోకొపళములు గదు

ష్య

మోసముబోరుండుటక్సై మా జిరిష్టర్లు లేడి టేకు మార్కు.

మోసపోకుడు.

న్పర్దకగుర్తు గల

ఈ (కటనయందు.

తెలుపబడిన

పుస్తకమును

(ప్రకారము

ఈం పు-ప్టకనుందు లేని ౫ో చెకము వాపసు పంపబన ను.

కె
ప

శి

రాత

ఇ మ్మ

యాకు.
త ఏలారు

809

మింట.పోస
కార పీధి.
యంద
హన రాస
కాన

టగశాల

ఆరుంగతీయ

₹.డవ

సార్పు సీమకాలికోవై ందు

గమనింది తీయుడు

కర్ణ్యగంస మెహతా రధ్యకమత పహాంతురు,

కేం ద్రస భాభదనమందు 18-7-27 సోను

వారము రతి 7 భుంటలకు
“గానసభ జరుపబడును,

|

యో కింది గాయక శిఖావముణులచే

బి, సీ చెంకటసామిగారు-గా(శ్రం,
పీ, కృృవ్థ్యయ్యగారు ఫిజేలం.
“ శ్చాలకవి ఎస్

ఆర్, పాన్నరంగంపే శ్రేమృదంగం,

హెచ్, ఎం. జగన్నాధం, అధ్య(క్షు--

౨ శనివారము

(ద్రభవనావు సం! ఆపాఢమాసబ॥
ప
నం

ఆ౦ర్రవ

క్షే

త్రిళ్

|

వాము
నోి
ాజ జ
ఇరరా
We
Bra

ఖుదారాము గోపీనాధుల ననుసరింపుడు
మూడునెలల కరిననితు
ఉపన్యా
గ
ఈ, జూస౯ 15__ జాతీయ వార సందర్భపు
కలక న!

రాజదోహెేేరమందు
సిరాజిగారీషె మోపబడిన
కరినశికు విధింప
3ిర్పు చెప్పబడెను రిరాదిగారికి మాడునెలల

పములప

అడడం
నదిని
దె
0
లది
క

ిలుపై విడుజలనిచ్చిరి. న్యా
బడెను.తరువాతే సింాజి గారికి "బెయ

_

ాసమంతయా బిటిము
నమూ; ర్రీతీర్చుచెప్పుచు ఇట్టనియె,6 ప న్య
సంపూర్ణ స్వాతం

యున్నది
హా మూజ్య భగ్నా పేముపూరత మై

క్

my

ో నిమిడినస్వ రాజ్య

_క్యేచ్భశ్రారితి మైనది. యూనియనుజాకుల

ులేనిసంప్రూర్మ
ముగాక (టటిషు సామ్రాజ్యముతో డిసంబంధమ
ముద్దాయి

స్వాతర్మత్యముగావ లెనెను.

(చిటిషుసంబంధమందుస్ట్

(a)

ఉటితు సార్వబౌమత్వేము

నమ్మక ముగలవాడుగాడు

రై

సో

ల్

నే

Sy

x

ఆం

;

కాం

నంగీక

ట్

వలె స్వాతం

పరిషియా,
రింపదు.తురుప్యా-ము స్తానినన

[|వ తెబకసారును బూక్ మిక్కిలి న నుక మైనదని తెలుపుచున్నారు. |

ఛ యువకులను ఆఆదర్శమున వై
శ్రముగ నుండవలెనని యాతని వాం
డని “హాచప్బరించెను, అధికారుల పె
లక్షలకొలది'ప్రాణములనర్పింపు
సా
ాకుల నుపయోగెం ఫుడనెను (విటిషు

1

కొనకు...

అవసరమెనపుడు తుప

ముద్దా
నారు ₹ విరోధుల నెను.
ర్వభ"మళ్వేము నంగీకరీంచిన

ు క! శే! దాసుగారి అనుచ
యి కాంగైసువాదియని చెప్పినన
టిషు సార్వ ఫ"మత్వము పడ
కడు అని చెప్పినను ఆయనకు (వి

న
(|

గాక దౌర్ద న్యమును పురి
(దోయవ లెననియున్న దిబపొరంగముగ

రామగోపినాధుగ్వాను
గొ'ల్చెను. పేతు కలను సభ్యులను కుదె
హత్య
ుము.
యుత్సాహపర చెను. వారిరువుర
అనుసరింపుడని

(అ)

బడిన వారే.
లక యురిదీయ

శ

సవాగమనమా

స...

KES

భర్తపై యనురాగమా

-

ఇన

జాచి

ి)

SOLE DISTRIBUTORS

& Co, MADRAS

వ. PATEL

అవలం ఇం

DIS

DD

BID

IAI

II

దినముల! కిందట భర్తృ
కలకత్తా, జొలై 15__కొలది

తయు సబాలడాసి
గలిగిన యొక యున్నతే వంశేజా
కిరపసనా
ు వహింపజాలక గుడ్డలను
యను యువతి దుంఖభారమ
(శీ చైను
ొని మరణిం చెను.
యలు దడిపీ నిప్పంటించుక

వియోగము

3163

ుట
పదివేల రూపాయలపహరింపబడ
కలకతొ;

Uc

జాను 14-ప లేదీన

జాలి 14 1928

DN:

14 వేల
ఆ కిషంటు పే మాసలు రువుండి
అపిస ౦టు సే క్లార్యులు
వాటితో ఫీలా
పపెటలో పెటి
ణ
లు
అట
హాపాయలను తీసకొని ఇను

4

వే లరూ పాయల నోట్లు కనబడ
ెన్లైనుం పార్వతీ పురమునందు 10

m

e

నెలుoYవడినది

దెం

వ
జీవ అ
అవూర్వ[గ్రరిథమ.!

a”

షష

డై

వాలే బిడ్డలకు (ేర్టమైన
(పపంచమునం
అంగళ్ల యందును

|

న శీ పరమహంస
మాకో వేదాంత రహస్యమును రచియించి

డినది,
సచ్చిదానంద యోగీశ్వరులవారిచే రచియింపబ

మమును "చెలిసి
ఇందు మనోచేగమును నిలిపి ఫూర్వజన్
భవివ్య త్కా-లములను
కొను ప్త తయ్యు తన నర్తమాన భూత
"చెలిసికొను ఫజ్జైలియల్ను మరణానం

తరమున తనకు గలుగబోవు జన్మ
మును జెలిసికొనుపదతియా, (ప్రొ

Ee

| ణజాయామా ఫ్యాసముచే తన ఆయా

ర్ఞైాయమును నృద్ధిచేసికొను పద్ధత్తి

యు, నురియు

స్తీ పరమహంస

ననేక దేనరహస్య

ములును నంగియుండునవి. వాటి
సచ్చి నెల్ల నీప్యతికలో వినరించుట ఆసా

గ్రహీందు
చదివి |
డొనందయోగీశ్వేరులు, , ధ్యము (గ్రంథమును
గడికోట,

. కొనవలయును సుమా!

జీవన్నబమో శ్ర రాజయాగ

సారా వ్భుక్యు

1040-ప్రటలును 4ర్ పటములును గలది

రు అ,

44
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షే

|

జీవ్యబ
ఇది కడపజిల్లా గడికోట ఆగ్రేమవాసులును-

2-8

వి. పీ, ఖర్మ్యులు ప త్లేకము

(శ్రీ సచ్చిదానందర్, కంపెని
"పరంబూల్. బారక్ చెన్న ఫురీ

దంతటను

వెద్య
ల కొస్ర్రజ్ఞ
og ులునుగాడ

స్త

1t

థ్రీ

శేష మె

WO

లా నది.

తల్లివద్దపాలు లేనిషషీమున

ేసెను గాని ఏమియు దొరక
లేదు. ఇతర గుమాస్తాల తనిఖీచ
నై ల్వే కార్యదర్శి దానికై
శదు, కావున తూర్పు బంగాళ"
(శ్రీలైసు
కారీసె దావాశే”సిను,
=

వాటిలో

నుపయోానగించుటకు

హకిర్లికు

ఆహారము,
చైద్యులును,

హాోగ్లిక్సుసాల

నని

(పోత్సాహపక్పు

చు

న్నారు. ఇది మంచి ఆరోగ్యమును, బల
మును నొసంగుటయేగాక శరీరమును నభి

{
:
i

18

(గుణములేదని

నాగపూరు సల

నుని జేయునదియు నగు యీావీహ్యమగ
నియమము కోరినపత్యేము వగయిరా

క-దిగకొాలమున

కుష్తువ్యాధిని

నిర్బంననలు

అధ్యకుతేను సభజరిగెను

నినరముణక్న

వాయుడు,

తికుచునాపల్లి, జూలై 1 —వకై సజామంత్రి

మొదలి గారు

శ్రీరంగం

ణా

మునిసిపలు సంఘము

అసాధారణసభకు విజవై (డెయినేజిన్యామువిపయ మై జరిగిన

రు 1098-0.

(శ్రీరామా! శ్రమం
గోపాలపురం, కొత్తపేటపోస్టు. (తూర్పు గోడావరి)

ప్రత్యేకింప బజెననియు, రాష్ట్రీయకప్పములు రద్దగుటచే ఇంకను
ఈఫఖర్చులకు

16 లక్షలు ఇన్వబడునని నమ్మక మున్న దనియు

మునిసీషాలిటీబా

ఎప్పుడును మేలైన సరకునేకొనుడు

రెంతధనము వ్యయపరువ తీర్మానించుకొనిన

ఆంకమొ త్రయ (పళుక్వమువారు

గ్రాంటుగ.

కడచిన 9 సం!

పార్వతి అమ్మాళు గారి ఖ్పకార్థమై

'మెప్పునుబడిసిన
ఇం

క్రీశ శ్రీమతి

నిర్మింప బడిన

నట్టే చారఫ్థుసంచు

అను, వలలను కొను

జబ్బల్పురము జూలైల్ 2న.

(చాయవలెను

సామే తమాల

PSY

22

నీరుపదుటచే వారు కినిసీర,

కాని ఆ యింటి

యజమాని మార్యారీ తమమాపణ చెప్పుకొనుబచే

87 లింగి కెట్టివీధి మదరాసు.

తగ్గను,

వేస కాలము

[తీరాన

కలకత్తా జూనై 15 ఇరువురు

(ప్రీలివద్దకపోయి

వారినగల నపహరింప (ప్రయత్నించిన ఇరువురు నేడు
అ(రెస్టులవలన

ఒక

గుంప్పు

చై టబకునని

న్నారు

మెైజువారిగ్యా నడుపుటకు

1 మొదలు

కలకత్తా జూలై 15్._గూండా చట్టము (కింద ఊకు
య

డి పారదొలబడిరి

(రాసు
కాల.

బళ్ళారి సరసవినోవినీసభఖా పండిత కవులును అంభ
దేశే మంతట నాడబదుము (ప్రసీద్ది గాంచిన కృష్ణలీల్క అవకుళో
tan)
థి
(గంధక

లునగు

విరచిక నూన నాటకములు

యూ ట్రేకము

(ఫీ (పెను

శతి యొకటి ఈ కె!
వఏరకళకుకారస

వి, వి, రమణ్ అండు కో, ఓబ్టుకూను, కాకినాడ సీట్

6 హోర్చు పవరక్షుమా త్రమే వలయు ఈ గ్రసియా* మంచుగడ్డ యర్మ తేములను కొనుడు,

పలుమారు ఖర్చు లకర లేదు, జ్యా గ్యత్తయు అనవనరము.
J

సిద్ధముగా

అన్నిరకములు

నున్న వి

దయచేసి వచ్చి మౌాన్పీ అండు క్ (లిమిబుడ్') మెయిన్ రోజ్ రాయపురం, మ్మదాసున, పనిచేయు మాదిరి యంత్రములను: చరాడూడు.

లేక్క నెం 102 ర్కు చితములుగల మా క్యాబలాగునకు (వాయుడు,

కోయంబుత్తూరు బీ "ంచి?

ట్రిచ్చి రోడ్,

నో

కేయంబుకూరు.

మాసి అండు కో. (లిమిటెడ్
ఇంజనీర్లు

సబ్ వజంట్లుపి

గాల్లీ అండు కో,
164, (బాడ్చ్వే,.

పో న బాకు 60, ముద్రా వం.
ఇం

నవీన

ఆంధ్ర చేశ యే జెంట్లు.

సమావంచుచున్న ది.

రవానాచేయుటక్కు

పూరితము.

చరి(తొత్మేక యు,

ww 7
(సుయోధన పరాభవము
ప్రౌఢ కృష్ణలిల సంవిధాన విరాజితము,

అవి దినమునకు 160 పౌనులు మొదలు 1కి టన్నులు మంచుగడ్డను తయారుచేయును,

తతణమే

తలంచూచు
(ఆ. (వెలా

ఆందు సౌఖ్యము ననుభవించి ధనమును కూడ ఏల సంపాదింపరాదు.

భాయ
RIED

ఆకె
లు

రీ ఈ

ద

Eel

పోశాడిన

అ శైస్టు చేయ బడిరి, గాయ వడిన

కాన్టో
న స్మెంటు మహమ్మ

వీరయులు బాజి యాను నేడు బయలు దేరదీసిరి. డానిసె హీందూ

గృహమునుండి

బందిపోటతో'
య

8 రు వైద్యాలయమున నున్నారు,

ఖు

ఆర్. ఎన్, పాంకరి.
1 సాం

సే

సాయుధుతె న
ము

సిరాయుు

బళ్ళారి పండిత కే స్ముబహ్మణ్య కాస్త్రి

రిం

త్రిఫీర4

(థీ రావా

జూలై 15 ;__హం బాడీలో

సందర్భమున మరియిరునురు

(అప

గల్గిన, గటిడార

చులతో ఆల్ల బడినవి వర్థకులకు (ప త్యేకధరలు గలవు, వివర

(2)

చ

లను అసోసియే
మెడ్ పెస్ (ప్రతినిధికి తెలిపినట్లు చెప్పిరి

డుః మిక్కిలి నా
ore

వార్డుకు

మంతైగారు బహీరంగపరచిరి. పిమ్మట తిరుచునాపల్లి ప్రరనుం
దెరమున (పనుత రాజకీయ సరిస్టితు౨నుసురించి ఉఊపన్యసించిరి,
కో యంబుత్తూరు తీర్మానములవిషయ మై తేమ అభిప్రాయము

తెలుపబడి

ఈక్రింది

"మెయిజూను కాలూ కల్యారు గార్లు 12-15 ఏందు బెంగాలునురా

పీమ్మట శ్రీరంగం వై ద్యశాలయందు

రములనుండి (పజల

యులకు ఈ డిగువనిలాసమునకు ఆంగ భావ.లో

తెన Sr

ఏిచ్చెదరనియు

మంతి గారు చెప్పిరి.

త

వి టి కృష్ణ గూచారి గారు

అభి ప్రాయుములను తేలిపెరి!_ వీరంగం కస్ట్రమ్భులై ను ఏీర్చడయ
నల్ల బరోడ రాష్ట్ర మునకు ఎెట్టినస్ట
యుకలుగదు. ఓకాశేవ్లు

చర్చయందు పౌలుగ్రై కొనిరి, ముంసిపాలిటీలు ఆరోగ్యసంరమ
ణ కార్యక్రమము జరుప ఈ సంవత్సరపు బడ్జెటునందు 4 లకులు

SEC

లు

యామె బకోడదివాకు

నాఖాల్మి

(పొ పయిటరు చై. "నెంకటరత్నం నాయుడు

14

15ః.__క త్రియవారు బొంబయి శేవ్రం.

తగాదా నమసరించి ఏర్పసుపబకిన వీగంం కస మ్బు'లై నువివ._

ఎవై ఏడో మరి క్రిపర్యటనము

ఆకోగ్యస్వాషి

దులో

|»sma

కూడ అభివృద్ధి చెందగలదు

20 కోజులకు సరిపడు చిన్నడచ్చా రు 6-0-0”

శిశ50

సత్యాగసాము మరల
(ఫీ (పెస్)

నీయోగ

క్యాటలాగునకు

పెన డబ్బా

వ్

బరోడదివాను అభి పాయములూ

ర్రిగారు భగవనుదీనుజీ గారు
నం.

ఉఊపన్యనీంచుచు
ఆగస్లు
శెండివకేది
2
కై
(ప్రారంభింపబకునని (ప్రకటించిరి

కాల

|
సరిపడు

సాంబమూ

ఉద,

ఆం

15:.__నిన్న ర్మాతి మూకరుగారి

©

లేక స్వల్ప

నికృేషము "గావించు

లివ్వబనున్లు.

“మండలమునకు

గృ

బరోడ్క జూలై

రాజమే (ప్రప్రథమముపని మా[ప్రౌాంకములవాడుకవలన (ప్రఖ్యా
తివడసి (సట నావసరముతేకున్నను పరివయరోగల (పోద్భల
మున కొద్దిరోజులే (శకటింపబదును. క్యరపదుడు., సర్వవ్యా
మందు

జ

రుజువుచేయువారలకు
నాగప్రారు, జూలై

తేది ననివా

వీరంగం క న్లమ్సు లైను

ఆగస్టు రెండవ తేది (పారంభింపబడును

రుక00 లు బహుమానము),
బకుకుపె రోత ప్రుట్టించునదియుు సంఘమున్ఫుండి దూరి

మూల్యమున

శళజ7-వ సం! జూలై నెల 16-వ

హారు గతా గ వాము

ల
అష్టాదళ కుష్టురోగ నివారిణి

సుకు

వతి
ల్శ

ఆంధ్ర

నుచానుం
rE

(్రభవనామ సం! ఆపాధమాస

ఆ౦ధ్రవత్రి
చెన్న
పురిబజారు ధరలు
పతికి

బ॥ ౨ శనివారము

గపంరికగూారు జిలాజోరు
యం

/

ఇంటూరుబిలా

అన్ని జిల్లాలలో

౫

ఈూన్నది.

1922 సంనత్సర ముతో

చూ

ఉరికిన

సేఇన్ని క

గాంచిన

aa)

య

a

Gs

"గాంధి నా యకత్వమున

వెన్న రాష్ట్ర మన్నిజిల్లాల

రాజకీయవిహయములలో

కన్న ముందంజ వేసీ తన స్వతంత్రతను నిరూపించిన విషయము

చేలతు.

ఎరింగినదే

అయియున్నది.

జస్టిసుపతు.నాయక్కుడైన

చారి

[₹కతానహాం్యతిరాజూ పొనుగల్లుగారు ఈజిల్లాబోర్డుకు స్వతిర్యత్ర
"హొక్రర్ము_ను 1వసాదించక తన ఉద్యమమా స్రావలంబకు డైన పె, వం
యషం

యీాజిల్లాబోర్జుకు నియ

యతిరాజులు నాయుశుగారిని

ముక అధ్యక్షునిగా 'వవాడుప ర్యాయ ములు చేసి యిీజిల్లాస్వ

4 (శ్రకయందు విగతిజీ వునిగా నొనర్చి యీజిల్లా ప్రజలను కలవర
జాకొనర్చి (ప్రధానమంత్రి గారును జిల్లాబోర్హు అధ్యత్రుడును యో
“కల్లా (ప్రజలవిళాషాసమును కోలుపోయినవా నైరని యెరుంగని

1927-వ సం॥ జూశైనెల 16 తేది శనివారము
1. ధాన్యములు,
దనియాలు భా 1-కి
బియ్యముబస్తాలు

రు 129 మొదలు

140

కుసుమ తెనాలివి ,, ప 4కి కలవి రు 1400

"ెల్లూరివి

౪ డిటో

డిల్లి

9 డిటో

రాగులు

వరకు
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9 25 80
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పర్పవల్ ఇన్ చెను మెంటు ఏర్పాటు ననుసరించి

బుణ

ములు యిచ్చుటకు లాటరీ 81-7-1927 కేడీన జరుగును,

ల్సి థాన్యముపప్పులు,

కందులు బస్తా 1-కి ర 205

92600

1700

భిమావ్యాపారము, పర్పనల్_ ఇన్వెస్టుసెంటు

బాండ్లు

ఇాకు లేరు. ఇంతియె కాక కడపవైరా బోర్జులకు కొన్నిసం

సెనగలు

ఇ) డిటో

nl400

1480

కన్వాసుచేయుటకు ఏజంట్లు |ప్రతిజాగాలోను కావలెను, సా

కత్చురములవరకో ఎన్ని కహక్కు_లు ఇవ్వవీలు లేదని అధర్మమార్మ

"పెసలు

ఖ౪

డిటో

9) 1500

1800

మర్థ కముగలవారికి ధారాళీమైనపద్దతులు గలవు. ప్రూూర్తివివరయు

మినుములు 9౩ డిటో

92700

1900

లకు ఏజన్సీపరత్తులకు ఈదిగువవిలాసమునకు (వ్రాయవలెను,

ఉలవలు

3, 14 80

14120

వి, రరిగసామి బృస్కె్టర్ వి, వ. వి. ఎల్,

చ

జఒకఠ్నాత్సరువును (పచురించినసంగతి యెరుగని

యు సహుంబించి

తాక
జసు
జు

ఎప్పు

మం త్రివర్ణ మునకు
లీ

ఆాజల్లాప్రజలు
యా

మండుదు

డలంచి

లన్నియు

ఈవిపయము

ఆరుదు

మార్పువచ్చు నాయని

డు

భగవదన్లు గహ

వైవ్యపార్థ నలు చేయుచుండ

మ

7

యే 'కొలచ్మక్రము మార్పు చెంది యిండి పెంజేంటు పార్టివారు

లను
౫
బ్ర యీ జి ల్లాజనులు అత్యంళా
నంతసే
గైకొని
చాల త్రివర్హ ములను
వందభరితు లె యీజిల్లాబోర్లును అధ్యకుని యెన్నిక హక్కును
ఇడయణలమని యువ్విళ్లూరుచు నామసే పెడు 'గెసిజెంటు
యీజిల్లాబోర్జు

శాక టరళా పూ రీకొగకు నిరీకీ ంచుచుండీరి

వల్లా తేది మోటింగులో యీజిల్లాకు జిల్లాబోర్డు అధ్యక్షుని

మొన్నికవాక్కును.

ఆండకి

ఏక్నగీవముగా .తీర్మానించబ డెను.

మెంబర్ల వలను.

విపషయమె (ప్రధానమంత్రి

యొన్నికహక్కు

-అప్పటినుండియా

తీర్మానమురాబడి

(పసాదించపలసినదని

7-7-27 తేదతో

అాకినో ఆందోళనచేయుమచే యుండిరి.
శాషూాసీ చెడు

హైసెసిజెంటు

(ైసిడెంటుగారి టరన్ అంతము చెంది వైను

అధికారములో నికివచ్చి

వారమురోజులయినను

రానందున యీజేల్లాబో ర్లు అధ్యక్ష పదవి
తరిగి చామిెకీనక్ చేయబడునని కొందరున్ను కాదు_యొన్నిక

ఎన్నికతా_శ్హర్వులు

వాక్య. ఆబచ్చెదరని కొందరున్ను వాగ్వాదములతో కలవరపడు

భన్నారు..
కడపజిల్లాబోర్టు (ెనిడెంటుపదవి యెన్నికోను
మూుచ్తురని వినినంతే యీబోర్లుకు కూడా హక్కు బడయగల
వుని యూవ్విస్టారుచు ఆర్జర్ధ నిమిత్తము. (ప్రజలు ఎదురుచూచు
క

యశ్నారుం

చి
పపజల
ఈజిల్లా

ంఛలను

వాంచ

భగ్న పరప
ప

వగ

జెల్లాబోర్డుకు కూడా ఎన్ని కహక్కు. నొసంగి

యో

క

యీాజిల్లా[ పజల

జువ్వ నకు ( పధానమం( తిగారు పా_ఈలయ్యెదరు గాక

నువ్వులనూనె బా 1కి

గా 158 00

15600

మెసర్సు పి. కె, రావుసన్సు

నెయ్యి మ 1కి

» HOO

2500

చీఫ్ వజంట్లు చెన్న పురి రాజధాని

కొండాపురంజేరు సెనగపప్పుబా1-కి, 5400
ఇకరప్రజేశేయు ,)

మైన చికిత్సే

ఆముదము బా 1కి

10800

ఉ_క్రరములు ఆంగ్లభాహయంద్మేవాయవలెను,

10900

వాయపనుఫు బా 1కి
కూరపదుపు ౩

7500
8800

మిరపకాయలు(గుంటూరువి) బా 1-8 129

ఈష గ్రంథములో జర్మనీ గారడి హ_స్టలాఘవముు, ఆంగ్ల ఇంద్ర
జూలము, మర్మత్రశాస్ర్రము, భూళతవై ద్యమ్యుయం[త్రములు, బీట్ల

7700
4200

00

పేక తమాషాలు, వినోదవిద్యలు) మనుష్యుని మాయముచేయుట్య

మామిడివెట్టును

18600

గుంటూరుపాయకట్టు నీలిమందు మణుగు 1-కి

ఈ 40,4౯

కాళహ_ప్టిపాయకట్టు

3 రఈ0ల్ర్

3

బెల్లము బా 1కి

'

4000

6000

92100

65600

పట్టారకం శాక

»2900

8000

చదరం

2500

8100

రవృండు

92800

2900

»

6140

33

$

0

0

39

ర్ 12

0

1

ర

చింతపండు బా 1కి

క్ ఇనుము,

ఇది విచ్మిత్రశ క్తి గలిగి ఫోకరమై, ఉఊపశాంతికరమై
®
§
ఉఊప్షోపళాంతమై సస్వస్థ్యమేగ నొసగు చికిత్స,
కాలుట
మొదలగువాని నలని

వాధ్య

వేడినీళ్ల సలని పుండ్లు మొద '
(పతి కుటుంబమునకు

ఉఆబడతేగినది,

ఈనాడే *మెంధోలేటంిను చాడుము. నీకు పరిపూ

ర్ల
మొన కృ(లి_పీకలుగును,
డా

అన్ని ఊగ్రాణములయందు దొరకును,

'

శి486

పీ. ఆర్

NATESAN

& Co,

Connbatoit.

జనార్లనం నాయుడు

అంగ్ల భాషా పరిచయము లేని వారలకుబహు సులభముగ

శీర్చుకొనుటకు "తెలుగు అర్జములతో నుండు

చెం

24

3)

నం

60

43 కారం

నెం

40

39

3

10

0

చెం 44

,,

ఎ

త

80

నెం 20స్టే భారతలక్షీ

nn

660

చెం 20ష్టే న్యూ కాటక్

»

650

లాకి

బెన్ని

అను (గ్రంథము మిక్కిలి సవాకారిగ నుండును
ఇడి 700 పేజీలును చక్కని కాళికో బైండున్యు ఫారతకథలును

]

ఆకధలకు సంబంధించిన 16 ఆఫ్టోనుపటములు గలిగియున్న
డి.

00

నెం 12ష్టే సాపురిజీ

»

ర

చెం 12 కరించాయి
" ౫౦ 20ష్టే శాఫురజీ
నెం 40 జుమ్మరు

»
»
9

564
6 80
92210

నం 44 సాండొ

3»

£150

చెం 4 బెన్ని

1»

8120

0

£0

§

fe

:3

3

న ద్ధి

న

జై23
cma

జిల
గళ్ల

తు 80000

93

1

145

0 0

gE

»5912056 59 120

బంగారు

౭100

2}

సవరము 1-కి

20

B86

ఇర్తడి చా 1కి

12౭86

రాగి వా ]-_కి

+ కిఠరఠక 0౦04

00

2700
26000

న

శ్రోక్ల

4

Pp

ప్రా
ల్

le
||

(3

ర్ట

(ca
ల

af

శ

ము

ర్త

త

:

8. లోహములు.
చెండి 100 తులం|క

3

శే

¥

శ

క్లో

దీనియందు (ప్రతి పదమువకు

గబజికితెలము
గా ఆలా
వెల డబ్బీ 1-కి రు 0-4-0 వి. పి నవా 0-9-0
నాలుగు పూటలు రాచిన

వీవు గజ్జ

చిలుము జిల మొదలగునవి నళించును, తప్పక వనిజేయును,

పో

బూదిబయి-మ AMవాసు

తెలుగు ఉచ్చారణ, 'ఇంగ్లీమ

పదము అర్థము చేర్చి "నేర్చుకొనువారలకు బహు భులభముగ
'తెలియునటులు ము(దెంచినారము. ఇంగ్లీసు పాకళాలలాోే 10
సంవత్సరములు వేలకొలది రూపాయలు ఖర్చుచేసి సంపాదించిన
జ్ఞానమును ఇంటియం దుండియే 'సంపాదింపఐ మ్చును, ఉపాధ్యా
యుల వెదక పని లేదు.

అమృతాంజనం
a

ఒంగోలు, (సంటూరు జి

ఆనంద ఆంగ్గభాపాబోధిని

యోటి

6 "బెన్ని ధర

ఈ తైలమును

dgents :—

చమత్కార గణితము: (సెస్ట్సబుక్ కమిటి
నో గణితములు, సమస్యలు, చిక్కు(పశ్నలుు యు క్రితమా,మ
"లెక్కలు, గణితొవధాసము గలవు. నెల రూ, 12 కతా 9

6, నూలు,

తులము 1-కి

పుట్టింట, జీవమతో సమాధి యగుట్క కరీ

రములేని తలచేత మాట్లాడించుట్క గాలిలో మనుష్యున్ నిలుపుట
మొదలగు విచిత్రములున్న
వి.దీనిచే మేజిక్ చేయగలరువెలరూ క
వారిచే అప్రావు కాబడినది )ఇందులో విచిత్క వినోద షా

|

నెం 20 చెన్ని సింహం

980

ఇంధజాలవము పహౌందజాలము
లో
(ఈ;

కీ చిలగా రవస్తువులు,
—

ee

|

అప చర్మవ్యాధుల కమోఘయమెనదె,

289, తంబు శెట్టివీధి, మదాసు,

5200

జేరుసెినగనూసెగానుగ బా 1కి రు 120 మివకా నూ 115 00

పల్నాడుదూది

ఎెన్సమా తీట, కురుపులు,

» 5000

బోండావెస్టు "చారుప 1కి

“ముంథోలేటం”

వలని బొబ్బలు, దోమలు

5600

7, దూది.

f

శ్
Fl

సె క్రిటరి, వషియాటిక్ బిల్లింగ్సు బెంగుళూరు,

కీ. నూనెవస్తువ్రలు,

చెం

జేవతా వర్మపసాదమున అబ్బిన అత్యన్లుత

ఇర 195

లతో సంబంధముగల

దులు.

వీరలకును

(ామోద్యోగలు,

కళగాములు? దొర

బట్టర్టు వంటవారల్యు మరి యితర సబ్బం

ఆంగ్ల భాషాపరిదనయము

లేనే వారలకును

మా ఆనంద ఆంగ్ల భాషా బోధిని బాల ఉపకారీగ
(ప్రతి కుటుంబమునకును ఇది ముఖ్యానిక్యేక య.

ఆనందబోధిని
ie

నుండును.

i

ఆవును,

స్తు

వోస్టుబాక్సు నెం 167, మగాye (|
పై,

8424

1927-వ నం! జఊూలైనెల 16-వ తెది శనివారము

ఆంధ్రవత్రిక

20
పదివి రిల ల ఇల ల ఇఉ
3౭

రొంగూను నిశ ప్పనిద్యాలయము

ఉల

జాదములను పోశ్సహించి

న్యాయస్థాన నిర నసనము

కాపిటలుష త్రికమై కేసు

భనమును

వ్రోగుచేయుట |

కలకత్తా జూలై 14ః__కాపీటలు పత్రిక

విచారణజరుగుచున్న వివాహ సందర్శపుశే సు వ్యాఖ్యానములు

రెవరెండు గాక్డనుగారి లేఖ
రెంగూన్యూ జూలై 14:

గావించినందులకు

వెస్లీమివనుకు చేరిన శెనశెండు

"న భనము,

కా (స్లకటించ్చి ఏ” శవలయు జూదములనుజరిపీ కొంతమంది (త

రూ

రిగా పరిశుద్ధ మైనది, ఎక్కు-ఎమోగడ

(౬11 ముఖులం, భోంగూను విశ్వవి డద్యాలయ మునకు ధనము (పోగుచేయు

చేర్చబడినది, (శన మైనదానిని క్థపశీంసిం

మనా్టోరని చేనింతకుయుందొక పర్యాయము ఒక లేఖను (ప్రక

మనట్టివారికి బొశెటో సబ్బు మరిచిడె,

టించియుంటిని. నేర్పు) చాకచక్యముతో కూడిన ఆటలు, పంచె

వూ

ప
“శ్చ స్వ శం

Made

నాశకం బు శ్వా

రు యు

by COODWIN'S,

&

MADRAS.

న

మ

కొట్లాటలకు గౌరణము ఇరువురు జమోందారుల

స. కన్నిటికంనేను దృథ మైనవి,

రొఖబేరయు మా(్రమే (ప్రసిస్థమైన వ_గ్గకులకు
మాత్రము జాడుగకు
జ
య్యిన్వబదును, అన్ని పరి
a

కరములునుు

కిడిభాగమ.లాన్లు

కూడ

అమ్మ

హీందూమహమ్మదీయాల కశ్సలనియు

కక్షలనియు

తెలితుమున్న ది జక

ఇట్టివి ఇకముందు

జరుగవని యా
(ఆఅ (ప్ర

బందిపోటు నాయకుడు పట్టుబడుట '
రంగూను

జూలై 14:._.1912 నుండి

బందిపోటునాయకుని తంకహుమకు

దు తగుల పెటబడేను, నెండు హీందూగుడి సెలుమా(త్రము
బెట్టబడెను ల

గావిందుచున్న

ఆశుమారు పేరుగల యాతనిని

అ కైస్టుచే
సుచేిరి, ఈకడు తుపాకి చెబ్బలస లొంగువాడుకాడని ప
జలన మ్మకము. ఆకడు మం(త్రగాడట.

(ఫ్రీ (పెను

రాయలు కమోషను

తగుల

(అ. (పై

బొంచాయ్యి జూలై 1: త్వరలో

కరాచి జాూలె 14__

బెల్ అంచు కో (రిమిశుడ్)

అమెరికా దేశపు కోటీశ్వరుదు

ల

ను వెమానికుదును అగు వానులియరు బ్లాకుగారు చేటిదినం ఉద

1 f186 వాంటురోడ్డు, మృ్మచాసు,

యము

కరాచివుండి

రాయలుకమివును

ఏీర్పడనల యుననియు అందు భారతీయ సభ్యు లే" అధికసంఖ్యా
కులుగ నుండపలయుననియు బొంబాయి

రాజధాని సంఘమువా

' రొకతీ ర్మానము గావించిరి.

బందరుఅ బ్బాసుకు ప్రయా" మైరి.

(అ. (ప్ర

'అంంంంంంంంంంంంనైందింంంంంంంంంంల్య

1927సంవత్సరం
న
జూన్నెల తెనుగు రికా"ర్హుల40
ది గామొఫోను కంవెని లిమికెడ్
కలకత్తా బొంబాయి,
(ఇంగ్లాండులో ఇంకార్పొ లేటు చేయబడినది)
1-కి ధర ర్చు 2-12-0.
10 ఇంచీలు డబుల్ మైజుగీన్'లేబిలు హిస్మాస్టర్సు వాయిస్ రికార్డులు

నుండుమా

జేహోగ్

|
హార్మోనియం మిస్టర్ ఏ, రామాంజులు.
జే ౧భాగము రా నమాలికా
పోవుచున్నా డే
N 2075

౨ భాగము

a

మనసా దలచవే
(|
యేసు నీనామామృతము...

03
౨ భాగము
గతించిన మిస్టర్ బి. రాచప్ప, మైసూరు.

0
0

ప
మోహన

0

శామాచ్

శ

N 2187

|

|

| ఖరహరప్రియ
కాంభోజి

అంతేరంగదలి
3
వ

నొలియె యన్నాగదు

మిస్టర్ ఎక. డి, ఏబెల్ సి. బి మిషళ్ళ, విశాఖపట్టణము. ||

N 2140

bdల వ లా

కన్నడపు రికార్డులు మిన్. వి. సుందరమ్మ, బెంగుళూరు.
Nass
6” గమాలికాప
కాపద్యము
౧ భాగము
0

ఎన్,సుబ్బారావ్సు మరియు పి. అంజయ్యమైలవరము ధియేటరు
"వేదిరుడవ
బేహోగ్
తక
నీవేధీరుడవని
వ గ్

౫"

హోర్ళోిస్టు మిష్టర్ కొట్టూరప్ప, మైసూరు.

N 21:8

తిల్లాన
త
పంపా సె

:

ముహోగని కృరతో తయారుచేయబడిసది
ఒకు క రత తయారు చేయబడినది

1- కీధర ర్ఫూ 85
1-కి ధర రూ రక్
అం,

(1
re:

గట్టి"పళ్ళు ఓకుు మహోగని మొదలగు కర్రలలో తయారుచేయబడిన

చెట్టగలది. 23 అం, లోహముతో చేయబడిన వారన్ గలదు,
10 అం,

| NS ||

టరన్ ఉఓవిల్

“కప్ మాష్ట్రర్చు వాయిస్” “ఎక్సుహీబివన్” సౌండుబాక్సు.

ఇతర మో స్తులు

నెం
చెం
నెం
చెం
నెం

వ
ర్
న
స

28
25
25
80
కీి0

రు
రు
రు
రు
రు

రూ.
+... 117/8
(హారన్ మో స్హరుది) ...
న
ఓకు కరది
«.. 160
శ
శేపళోగని కర్రది =. 170
ఎం 190
ఓకు కరది
శ్
మహోేగని క్మరది ... 200
నన

The Gramophone

Co., Ltd.,

(Incorporated in England) Calcutta—Bombay

ాతుడు
శా
తఊఆుధదుదాడదుడద
దాదా
దలులులు

|

మాడల్

పీరము 18} అం, x82

సింగిల్ -స్ప్రింస మోటారు గలది

0

జేహోగ్
కానడాొ

మాడల్ నెం 21 (హారన్ మా స్తరుదిి)

ఎత్తు ర్ష్టేఅం.

తప్పించుకతిరు

(గామమునందు చాల నష్ట్రముగలి గెనట, 188 గుడి సెలు ఒక మరీ

బదుకు, జిల్లా-ఏజంజ్లై కూడి జావ లెను,

దూరముగా

తెలి?

(ప్రకటించుటకు హక్కు ఆసలేలేదు.

గుచు షానేకు తీసిపోవని సాహ సకృశ్యముల

మెహర్చూరు

14 చాడియానుండి

కలక తా జూల

స్ కుట్టుమిషనులు
se
ee

(ఆయ

రములు నావద్దనున్న వి,”

వ్యాఖ్యలెయ రాదని.

శించుచు న్నాను.

బడేన ఒక (శ్రల్యేకజూదపు ఆఎకు సంబంధించిన సంపూర్ణ
వివ

Pe. 0. BOx 237

బజారులో

కొనవలెను, అసక్యేముల
కోర్టులను నిందింప రాదు

స్వయముగ చూచితిని. జూాదపు చట్టముల నకుసరించి నిషేధింప

Co., Lta.

ప్యతికాసంవాదకులం కోర్టులలో

తీరా శ్రినింపబననున్న శేసులయె

నకు ధనమును పోగుచేయ జూదయులను జరుఫుటకు ఆడుచోట్ల

చు.

Manchester

Agents: P. HOLT

విధింపబకునని మందలించికి.

విశ్వవిద్యాలయము

ములు పెట్టి ఆకినను జూదములూ కౌడాలవు

PF.

ఆహుతి. సె శార్గయ స్థాననిరద నిరసన మను

చేరముపై శ్రేసుచేయబడెశు న్యాయమూర్తి కాస్టైలోగారు
అద్దాలికెంకయు కవొచ్చికొని ఇకముందెట్టి ఉరయుచేసిన తగళిత్ష

సీడ్ని గార్హనుగారు ర్లరగాను గజెటు ప్యతికయందు ఈ క్రిందిలే

టాయిలెట్

కోర్టులో

నెంబరు
21

(శభవనొమ నం! ఆఅపాథమాస బ| ౨ కనివారమీ

అ౦ శ్ర పత్రైశీ

షం.

ఇదా

IR

లలిత
గ్రంథకర్త నుగువాడ

ఇద ఒక చ్మిత్రమస చిన్న సాం ఘేకనేల. చదువుటకు
చాల ?ంప్రుగా

డట

సాయన

సునుణము.

లం

షాకు

2

te

ks

వ

కత్యంచ్

య

ఇర్వింగ్సు ఈస్టు - వైట్ బిళ్ళలు f
ఇందు వోరెకరనుగున

నజేరుట లేదు.se

ఇతిర విలువగల వన్తువులు

|

దున్న

జకరాగ్చి సంబంధ మైన రసకులతో 4
కన 1Y

2, శఈస్తువె

ఢెలునబడ్

ఫుఖ

వ్యాధులు

తలనొప్పి, నాడినిప్పి మొదలుపనవి 5 వమిసునులల్హుశే శుదుర ను (నివిర్రీంచును,

౦

పి త్రము, మైకము, ఒలహీనక 20-మక్టనమీపుములలో కుదురును,

మునకు కారిజ మునకు కల్లా.
చిన వ్యాధులు 10-15 నిషాలో కుదురును.

గారు

న్ క్రమెంబ్యా జలుఎలక్మజ్య్టోరము ముదల పం 24

1

ప యు ఆంకవగు పరత (గ్రంథ

(కన్నడ

క కోగము, నరముల బలహీనక్క చర్మమునకు సంబంధించిన

శ్రీరాను

అతగముల)

శో

చిన్న వస

ధను

అవి

కము వెల 0... 1.6 సాయే, వలయువారిటుల (వోయవ
గారు
లెను. కర్నాబక రాహీళ్మ నిధి శా! వంకటరమాయ్య

తిమురువాయువ్రు

నొప్పులం

మొదలగు

వారు జక కార్డును (వాయుడు.

పేంచువారికి 100 పౌనులు యిచాముగా యువ్వ బడును.

వీటిని ఉపయోగించి తృప్తి
ప్తి
చెందినవారివద్దనుండి నునూరు రంల యాగ్యశా
హత్రికలు వచ్చియున్నవి, వాటిని యెవరై నను]పరీక్కిం చవచ్చు
య్య
నెం 24872.“ ఈస్టువైట్”విళ్ళలు
నిచే పంప్తటేడినవి. ఒకవారమునుండి
దుర్భరమైన చాధ ననుధవీంచు మంటిని, ఆయిపైఒకమాళ్లేదు నాభాధను నిలిపినది, "సే
ఇప్పుడు మరల ఆకోగ్యముగా నున్నానుగొ

మైసూరు న

నరదక్షిణ

గూ
als

గంధక ర కర్మా టకసాహీక్యనిధి ఛా వంకట

భూ

(న

ఇం 24118 డాక్టరు టి. వి ఎన్,

LUMBAGO

రదుణరాన్రుగారు
క
య్యా

సంస్కారపర

(వ్రవాసన ము. కన ్న డభావలో చక్కగా (వాయబడినదిక
ఇల ees ఇగాతన్నుది, వెల అయిదణాలు, వలయువారి
టుల (వాయవలెను, కర్నాటక సాహీత్యనిధి శా|! చెంకటరమ
య

i

ట్ొచే అమోఘమైన

గుణముకల

[గెనదనిజీను తెలిపినప్పుకు అందులో చేన్యూశ్రివకు ఆతికే యము లేదు, కకినమైన ఆ సీక

BGS

(వాయబడిన

న్నిదళేపి
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ఇ

లీ
అనం ఇత్
షపద
es మానసా

చవపకిడం ఆదరా

లైట్ నింగు పిక్_పి-ఆప్ః:

తెష్గరిని॥

గండకి గా

జరంప్రదమ్ము
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డర్భలక్యము మొదలగువాటికి ఆద్బుతముగాపనిచెకినడి, ఇందులో శ్రెమేక్షబడిన నాలుగు ఆప్పుతులకు 1సంఫుడు,
ఇం 18224 ఈవిళ్ళణు ఆమోభు మెన టానికని దృఢముగా "తెలు ఫ్టృజీ నౌకను, ఇంకను పంసిన నాన్నే హీతులకు శీ

కూడ వాడెదన,” శాలిటరి మెషినరిచే కయారుచే యబక్కి ప్యాకుచే య బడు చున్నదన్దీ
చూ చేతితో తౌకబడుట

లేదోప్ల

నియం ఫూచియిన్వగలము,

Sole Wholesale Agents, Martin & Harri sLtd.,
No. 20, Sunkurama Chetfy Street, MADRAS 3180
IVINGS YEAST-VITE LABORATORIES CECIL HOUSE, Holbten Viaduct, London E. C
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ణయ్య గార వాలకూరు గోరిబిదునూరుతౌలూకా, మెసూరు,

"వేణువు (ఫూటు)

OveERworn

WORRY

గ్రంధకర్త పి, సాంబమూ ర్ర్తిగారు బి. వ, బి, ఎల్,
ఈ (గంధము మురభీగానమును గూర్చి ఆంగ్ల భౌమలో
(వాయబడెను, దీనిలో బాలవివరయుగా విషయములు తేలుప
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బడెను. యంత్రముల పసరమ.లు- పూర్య్టచరి( శ్ర,పద్ధతి, నియను
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ములు మున్నగునపన్నియాను వివరింపబ డెను. హెచ్, ఏ, పా

DH

సర్ చమన్లా

మాసప్మత్రికను

{ఎఎక్స ఆఫీపీ,
మొ అఫ్ మెరు మూలి
ల్లికళై ఆండు

సర్ ఫీరోజషా ఎమ్, మేహత ఎం, పీ ఎల్ ఎలా,డి, క. వ్ ఇ
|

బిమ్బుష తిక అనుబంధములో (ప్రకటన

|

500 పొనులు వార్చ చెల్లీ ంచుట
బొంబాయి జూలై 14:_1927-న ఫంవత్సేరయు సేనల
అండను మైయ్సు ఆకు యింజనీ

ఈరీంస 'సష్టిమెంటునందు బొంచాయి

శేవునకో

ఈష ప్రకటనకు గాను

సంబంధించిన
బొంబాయి

ఫోర్టుట్రస్టువారు 500 పౌనులు వెన్టించి రని తెలియుచున్నది,
శకప్రకటనవల్ల బొంబాయి

|

ఇల్లించబడిన మూలధనము
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క రు 2215920-0
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స
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టనీ
వ్యాప
తృతీ య'సమా దేశేమున మొద
“పెంచి (గంథకాపమున (పకటించిరి, (గ్రంథకర్త స్వయముగా
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1927.వ సం! జూూలైనెల 16-వ తేది శనివారము

వీతల దేవతా సాతోొతా-రము

జబకునుమ

ప దర్శనములు ప

సన్ కాలమందు రోయి

నో

ఈ ప్రకయున న్రీమహారాజూా
వారి కాలేజీవగీస్టలు ౯
జరుప బడిన ఆంధభారతీతీర్ణ వర్ధంతుగత్సనముల సందర్భములో
శే20_5-27 దీని జరిగిన ఆధ్యాత్మిక సభయందు ఆధ్యాత్మిక తత్వ
వేర శ్రీయుత రాయసం

ఇంకటరా వుశారినినార్చియు, ఈ

యోగవిద్యయం దాయన చేయుచున్న పరిశ్రమను. గూర్చియు
(పాసెసకు తాతా సూర్య పకాశ రావుగారు కొంతవరకు యు

పశ్యసించినపయిని

ఈమధ్యన.

చార్జెస్ "పెరీర్ దొర శారీ

మున్నగు కొందరు (వముఖులు పీకి ప్రద్నానయుల.
ఆధ్యాత్మికళ క్రిం గురించింయు.

గురించియః

అమృతబజారు సృత్రిక మున్నగు

వానిలో తే 9-4-97 18-5-27 డీలరు (ప్రకటించిన వ్యాసము
లను శ్రీయుత డాక్టరు చి, శ్రీరాములుగాను సభలో దదివిరిఏత త్రదర్శనమును వారి అభ్యాస శక్తిని కనులార

తలంపుతో

వీక్షీంచు

చెంకటరావు గారు 'పర్యటనయనుండి రావేగమే

వారీ విద్యాల యమునకు బో మువారికి నాకోరిక తెల్పితిని, ఆశి
కష్టము పెని

ప్రశిదిన
ప
ము మీరుస్నాన
సె మున క్ష
'బౌయిలెట్టుకు టె న్గువయ్రాగింపుడు,
వృద్ధిలో నున్నట్టి దుకాణము లన్నిటియందు ఇది వక్రయించబడుచున్నది
ఈ దిగువ విలాసములందు
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