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दष्ु काळविषयक विनंतिपत्रक
मेहेरबान पुणे, मुंबई वगैरे द्रठकाणचे सभासद यांस वव. वव. समाजाचे हुकुमाकरून
आपणांस ववनंततपूवक
ष
असें कळववणयांत येते क ं, समाजाचे माफषत “व्हहक्टोररया बालाश्रम”
स्थापन केलें आहे . घरांत दष्ु काळपीडीत लोक आपल ं मुलें सोडून जाऊं लागले आहे त व त्याप्रमाणें

इंदापूर, ममरज व तासगांवकडील ब्राह्मणजात खेर जकरून बाक सवष जातींतील ककत्येक अनाथ

लोक आपल ं मुलेंबाळें घेऊन जमले आहे त. कधीं कधीं दोन दोन तीन तीन द्रदवसांचे उपवास

काढून त्यांचीं हाडें मात्र उरल ं आहे त. मशवाय त्यांचे वस्त्रावांचून इतके हाल झाले आहे त क ं,

त्यांचे येथें इत्थंभूत वणषन करणयास मला द:ु ख वाटतें . यावरून आपण सवष सभासदांनीं व इतर
दयावंत गह
ृ स्थांनी क़ृपाळू होऊन, आपल्या शक्तीनुसार कांह ं ना कांह ं तर , ह जाद्रहरात पाहतांच,
मदत पाठववणयाची त्वरा केल्यास आपण आपलें कतषहयकमष अशा वे ळीं बजावल्याचें श्रेय होणार
आहे .
ता. १७ माहे मे, सन १८७७ इ.
आपला सेवक,
जोिीराि गोविंदराि फुले.
स. शो. स. चचटणीस.
(ज्ञानप्रकाश, २४ मे १८७७)

—समाप्ि—

पुणे सत्यशोधक समाजाचा तनबंध ि िक्ित्ृ ि समारंभ
ज्ञानोदय
[ १२ एविल १८७७ ]
Annual Prizes by from Satya Shodhak Samaj
पुणें सत्यशोधक समाजाचा तनबंध ि िक्ित्ृ ि समारंभ
सत्यशोधक समाजाकडून, समाजांतील सभासदांस असें प्रमसद्ध करणयांत येतें क , आपल्या

लोकांस तनबंध मलद्रहतां यावे आणण भार्ण समारंभामध्ये सुरस व संगतवार भार्ण करतां यावें

म्हणून त्यास उत्तेजनाथष साल मजकूराचा समाजाचा तनबंध आणण वक्तत्ृ व समारं भ ता. ७ माहे
जून, सन १८७७ ई. पासून सुरू होणार आहे . या प्रसंगी तनबंध व भार्ण याकररतां दोन ववर्य
नेममले आहे त, ते येणेंप्रमाणें :—

तनबंध विषय

*

(* ट प- हा तनबंध मलद्रहणाराने असा मलहावा क ं, तो छापून प्रमसद्ध केला तर डेमी कागदावर
आष्ट पत्रीं पानें तनदान तीस यांपेक्षा कमी नसावींत व बाळबोध मलपीत मलद्रहलेला असावा.)

“द्रहंदस्
ु थानची एम्प्रेस महाराणी व्हहक्टोररयासाहे ब, जसे काय द्रहंदस्
ु थानांत प्रवास कररत

आहे त आणण गावागावांतील मांग महारवड्याजवळ आपल

गाडी एकाएक ं उभी करून, तेथील

झोपड्यांचा दे खावा गाडीखाल

उतरून उभ्या राहून पहात आहे ; तों इतक्यांत मोळ्या घेऊन
आलेल्यांपैक ं एक मांग व दस
ु रा महार असें दोन मोळके तेथें येऊन दाखल झाले आणण ते

आपल्या मोळ्या खाल ठे वून, आपले लोक द्रहंद ु धमाषत राद्रहल्यामुळें, त्यांस पूवी ब्राह्मणी व शि
ू
राजयांत कोणकोणते जुलूम, अडचणी व द:ु खे सोसावीं लागल ं व हल्ल

सोसावी लागतात;

त्याचप्रमाणें त्यांस प्रस्तुत काल ं इंग्रजीं राजयांत कोणतीं द:ु खे सोसावीं लागतात व पुढे त्याच
धमाषत राद्रहल्यापासून त्यांस कोणती द:ु खे सोसावीं लागतील याववर्यीं कच्ची हक कत, ते
राणीसरकारास कळवीत आहे त”.

भाषण विषय
द्रहंदस्
ु थानात वारं वार दष्ु काळ पडून शि
ु लोकच प्रथम उपाशीं मरूं लागतात. याचीं कारणें

काय व ती कोणते उपाय योव्जले असतां दरू होतील.

वर ल ववर्यांच्या संबंधानें सन्मानाथष बोलणयाची कोणाची इच्छा असल्यास त्यानें वक्तत्ृ व

समारं भाचे दोन द्रदवस पूवी समाजाच्या चचटणणसास सुचववलें असतां त्यांस बोलणयाची परवानगी
ममळे ल.

बक्षिसें ि गुण
वर ल दोन ववर्यांपैक ं, कोणत्याह

एका ववर्यावर जया सभासदांची तनबंध रचन
ू

वाचणयाची अथवा भार्ण करणयाची इच्छा असे ल त्यांनी आपल

नांवे, हुद्दे आणण राहणयाची
द्रठकाणें “सत्यशोधक समाजाचे चचटणीस पेठ वे ताळ” या पत्त्यावर ता. २० माहे मे सन १८७७
ईसवीच्या आंत कळवावें . नॉट पेड पत्रें घेतल जाणार नाह ंत.
प्रत्येक उमेदवारांस तनबंध वाचणयास अथवा भार्ण करणयास पांव तास द्रदला जाईल, परं तु

ववर्यरचना योग्य द्रदसल्यास यापेक्षां अचधकह वेळ द्रदला जाईल. उमेदवारांचे वय सोळा वर्ाांपेक्षां
कमी नसावें . एकाच उमेदवारांस दोन ववर्यांवर तनबंध मलहून वाचणयाची व भार्ण करणयाची
परवानगी नाह ं. या दोन्ह ववर्यांवर तनबंध मलद्रहणारे व भार्ण करणारे यांनी कोणत्याह
हयक्तीस प्रत्यक्ष ककं वा परोक्ष र तीने अनल
ु क्षून मलहूं व बोलंू नये. राजक य ववर्यावर कोणी
उमेदवार मलद्रहल ककं वा बोलेल तर त्याचे भार्ण लागल च बंद केलें जाईल. तनबंधाच्या व
भार्ाणाच्या पर क्षेकररतां पंच नेमणयांत येतील. ते जयांचें तनबंध व भार्णें पसंत करतील त्यांपैक ं
प्रत्येक ववर्यांत उत्तम तनबंध व भार्ण करणारांस चार बक्षक्षसें द्रदल ं जातील, त्यांचा तपशील.

तनबंध मलद्रहणारांस पद्रहलें बक्षीस २५ रु. चे व दस
ु रें ५ रु. चे. भार्ण करणारास पद्रहलें

बक्षीस कैलासवासी रा. रा. जाया यल्लाप्पा मलंगू यांच्या नांवाचें १० रु. चें व दस
ु र्यास ५ रु. चें
याप्रमाणें एकंदर चार बक्षक्षसें ठे ववल ं आहे त.

पद्रहल्या प्रतीचे म्हणजे रु. २५ व १० चें ममळणयास १०० गण
ु ांतन
ू ५० गण
ु व दस
ु र्या

प्रतीचीं पांच पांच रुपयांची दोन ममळणयास तनदान ४० गुण आले पाद्रहजेत.

Jotirao Govindrao Phooley,
सत्यशोधक समाजाचे चचटणीस.
ता. २० माहे माचष सन १८७७ ई.
—समाप्ि—

